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Esipuhe

Vaurastumisen myötä suomalainen kulutuskulttuuri on muuttunut no-
peasti ja suomalaisista on tullut kulutusyhteiskunnan itseoikeutettuja 
jäseniä. Runsaasti vaihtoehtoja tarjoavilta markkinoilta etsitään uutta 
toimintaa ja uusia nautintoja. Kuluttajuus laajentuu markkinoilta koko 
yhteiskuntaan, myös julkisiin palveluihin. Valinnanmahdollisuuden 
myötä kuluttajien pohdinta kulutuksen seurauksista voimistuu. Kulutus-
yhteiskunnan laajentumisen rajoilla keskustellaan vastuullisuudesta, si-
toutumisesta ja yhteisöllisyydestä. 

Käsillä oleva artikkelikirja kertoo monta tarinaa kulutuksen moni-
naistumisesta. Kirjan avaa Johanna Varjosen ja Anu Raijaksen katsaus, 
joka esittää kootusti suomalaisen kulutuksen keskeisiä muutoksia. Ti-
lastojen valossa näyttää herkästi siltä, että muutokset ovat kovin pieniä. 
Ruohonjuuritasolta tarkasteltaessa näkyy puolestaan se, että yhtä kes-
kivertokuluttajaa ei ole olemassa. Moninaistuminen on johtanut siihen, 
että yksilöiden tavat kuluttaa ovat hyvin erilaiset. Edes perhe ei ole yhte-
näinen yksikkö kulutukseltaan, vaan sen eri jäsenet voivat olla kulutta-
jina hyvin monenlaisia.

Kirjan ensimmäiset artikkelit pureutuvat kulutuksen vastuullisuu-
teen. Johanna Mäkelän ja Mari Nivan artikkeli käsittelee muuttuvaa ruo-
kakulttuuria ja kuluttajien vastuuta syömisessä. Leena Haanpään artik-
keli pohtii vastuukysymyksiä kulutuksen ja ostoksilla käymisen asentei-
den ja motiivien valossa. 

Kuka haluaa pois ihanan helpoilta markkinoilta, joilla aina voi vaih-
taa kauppaa ja hakea parasta mahdollista laatua halvimpaan hintaan? 
Johanna Lamberg esittelee, miten kestävää kulutusta toteutetaan luo-
mupiireissä. Luomupiireistä käydyssä keskustelussa pohditaan muun 
muassa kulutukseen liittyvää ideologisuutta ja siihen sitoutumista.
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Julkisista palveluista käydään toisensuuntaista keskustelua: kulutus-
yhteiskunnan itseoikeutettu jäsenyys on haastanut ainakin julkiset ter-
veyspalvelut, joihin kohdistuu aktiivisten käyttäjien monia ja osin risti-
riitaisia käyttäjätoiveita. Helena Tuorilan artikkeli potilaiden voimaan-
tumisesta käsittelee näitä julkisen terveydenhuollon uusia haasteita.

Yksityisillä ja julkisilla markkinoilla toimiva kuluttaja moninaistuu, 
mutta miltä kuluttaja näyttää politiikassa? Kuluttajaan vedotaan usein, 
kun politiikkaa legitimoidaan, kirjoittaa Petteri Repo artikkelissaan. Hän 
tarkastelee, toimiiko kuluttaja yhdistävänä tekijänä innovaatio- ja kulut-
tajapolitiikassa ja vertailee näiden politiikkalohkojen kuluttajiin liitty-
viä linjauksia.

Kulutusyhteiskunnan kansalaiset ovat oppineet vaatimaan myös 
elinympäristöltään ja vapaa-ajaltaan entistä enemmän. Katri Koisti-
nen ja Minna Lammi tarkastelevat artikkelissaan, millaisia toiveita tä-
män päivän keski-ikäiset tulevat ikäännyttyään asettamaan elinympä-
ristölleen. Ajatuksissa siintävät entistä laadukkaammat julkiset ja yksi-
tyiset palvelut luonnonläheisessä elinympäristössä. Kirsti Ahlqvistin ar-
tikkeli kertoo, miten vapaa-ajan asuminen muuntuu modernissa kulu-
tusyhteiskunnassa kakkosasumiseksi ja entistä kulutuskeskeisemmäksi 
vapaa-ajanvietoksi.

Kulutusyhteiskunnan lapset kohtaavat kulutukseen liittyvät kysy-
mykset yhä varhemmin. Aina tämä ei tapahdu perinteisillä markki-
noilla: Mikael Johnsonin artikkeli Habbo-hotellista kertoo virtuaalimaa-
ilman kuluttamisesta ja Annamari Vänskän artikkeli kulutuksen visuaa-
listumisesta. Kirjan päättää Minna Aution ja Jaakko Aution artikkeli si-
sustusoppaiden kulutusihanteista. Historiallisesta aineistosta ammen-
tava artikkeli luo samalla kuvaa moninaistuvasta ja muuttuvasta kulu-
tus-Suomesta, jossa nautinto avautuu askeettisena hedonismina. 

Pienet arkiset ilmiöt kuten lääkärissä käynti, ruoan ostaminen, kesä-
mökillä vietetty vapaa-aika tai virtuaalisessa Habbo-hotellissa leikkimi-
nen kertovat kulutuksen yksilöllistymisestä ja erilaistumisesta. Markki-
nat tuottavat arkisiin tarpeisiin ainakin näennäisesti erilaisia tuotteita 
ja tällä tavalla lisäävät erilaisuutta. Kulutuksen liikkeet ovat moninaiset 
nykypäivän Suomessa.
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Kirjan ovat toimittaneet Kuluttajatutkimuskeskuksessa Minna 
Lammi, Mari Niva ja Johanna Varjonen. Kirjan artikkelit ovat vertaisar-
vioituja, ja arvioijat ovat Kuluttajatutkimuskeskuksen ulkopuolelta. Ku-
luttajatutkimuskeskus kiittää lämpimästi arvioitsijoita tehdystä työstä.

Päivi Timonen
Tutkimusjohtaja
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Katsaus kulutukseen

Johanna Varjonen ja Anu Raijas

Katsauksessa tarkastellaan kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien ja kulu-
tuksen kehitystä arjen hyvinvoinnin viitekehyksestä käsin. Katsaus perus-
tuu tilastotietoihin ja -aineistoihin sekä aihetta käsitteleviin tutkimuksiin. 
Artikkelissa pohditaan yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen ympäris-
tön sekä kotitalouksien yhteispelin merkitystä hyvinvoinnin muodostumi-
sessa. Yksityiskohtaisemmin tarkastellaan neljän erilaisen kotitaloustyypin 
ruokaan, liikkumiseen ja vapaa-aikaan käyttämiä kulutusmenoja ja niissä 
tapahtuneita muutoksia vuodesta 2001 vuoteen 2006. Tarkasteluajanjakson 
aikana kulutus eriytyi laadullisesti ja kasvoi määrällisesti. 

Vuosien 2008–2009 taloudellisen taantuman vaikutus kulutukseen on 
ollut runsaasti esillä julkisessa keskustelussa. Yhtäältä on oltu huolis-
saan siitä, että työllisyyden heikentyminen vähentää kulutusmahdolli-
suuksia ja toisaalta siitä, että yksityisen kulutuksen lasku edistää taan-
tuman syvenemistä; syntyy siis negatiivinen kierre. Sen vuoksi Tilasto-
keskuksen kuluttajabarometrissa kuluttajien luottamuksen kehittymistä 
sekä omaan että kansantalouteen on seurattu aiempaa tarkemmin. Val-
tiovalta on pyrkinyt edistämään kulutusmahdollisuuksia alentamalla 
muun muassa elintarvikkeiden arvonlisäveroa ja kasvattamalla kotita-
lousvähennyksen määrää. 

Vastikään julkistettu Stiglitzin komitean raportti (Stiglitz, Sen & Fi-
toussi 2009), jossa pyritään kehittämään bruttokansantuotteen oheen 
muita taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen indikaattoreita, kiinnittää 
huomiota kotitalouksien toimintaan hyvinvoinnin edistämisessä. Brut-
tokansantuotteen muutokset eivät sellaisenaan välttämättä välity koti-
talouksien kulutusmahdollisuuksiin. Osa bruttokansantuotteesta käyte-
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tään investointeihin tai suuntautuu ulkomaille pääomatuloina. Raportti 
toteaa ajan olevan kypsä siihen, että painopiste kehityksen mittaami-
sessa siirretään hyvinvointiin tuotannon sijaan. Tällöin olennaista on 
katsoa kehitystä kotitalousperspektiivistä ja siellä erityisesti tarkastella 
kulutusta yhdessä tulojen ja varallisuuden kanssa. Tulojen ja kulutuksen 
tarkastelussa pitää ottaa huomioon myös kotitalouksien oma (markki-
naton) tuotanto. (Siglitz ym. 2009, 12–14.) 

Tässä katsauksessa kuvataan kulutuksen viimeaikaista kehitystä. 
Keskiössä ovat kuluttajan jokapäiväisessä arjessa mahdolliset ja toteu-
tetut valinnat. Lyhyessä katsauksessa ei ole mahdollista käydä läpi kaik-
kia kulutuksen osa-alueita. Olemme sen vuoksi valinneet tarkastelta-
vaksi kolme keskeistä arjen toiminta-aluetta: ruokailun, liikkumisen ja 
vapaa-ajan. 

Markkinat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja kulutukselle, mutta ku-
lutuspäätökset tehdään kotitalouksissa. Päätöksenteossa on kyse tarpei-
den tyydytyksen priorisoinnista ja resurssien kohdentamisesta lukuisiin 
tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Sen vuoksi on tarpeen luoda katsaus pää-
töksenteon kontekstiin ja talouden hallintaan: miten kotitalouksien ku-
lutusmahdollisuudet ovat ajassa kehittyneet. Lisäksi sivutaan yhteiskun-
nan eri sektoreiden – julkinen sektori, yksityiset yritykset, kolmas sektori 
ja kotitaloudet – välistä työnjakoa, sillä se yhtäältä ohjaa kotitalouksien 
valintoja ja toisaalta määrittelee koettua hyvinvointia (vrt. Raijas 2008, 
17). Olennaista valintatilanteissa on se, mitkä vaihtoehdot kotitalouksille 
ylipäätänsä ovat tietyssä ympäristössä ja tiettyyn aikaan mahdollisia, ja 
kuinka hyvin sektoreiden välinen työnjako kotitalouksien näkökulmasta 
toimii. 

Tämä katsaus on koottu viimeisimmistä kulutukseen ja ajankäyttöön 
liittyvistä tilastotiedoista ja tutkimuksista. Hyödynnettäviä tilastotietoja 
olemme poimineet Tilastokeskuksen kulutustutkimuksesta, ajankäyttö-
tutkimuksesta ja kansantalouden tilinpidosta. Tilastojen tuottamisajan-
kohtien erilaisuudesta johtuen tarkasteluajankohdat vaihtelevat jonkin 
verran. Sivuamme myös tutkimuksia kuluttajien kulutuskokemuksista, 
vaikka emme tässä yhteydessä varsinaisesti keskitykään kulutuksen 
merkityksiin. Vuosikirjan muut artikkelit valottavat laajasti kulutuksen 
tätä puolta. 
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Aloitamme katsauksen tarkastelemalla kotitalouksien elinoloja ja 
toimintaympäristöä, sillä niistä juontuvat kulutuspäätöksiin vaikutta-
vat toimintavaihtoehdot. Tähän liittyen esittelemme julkisen sektorin 
hyvinvointipalveluita ja kotitalouksien omaa tuotantoa sekä kotitalouk-
sien tuloja ja varallisuutta. Nämä kaikki ohjaavat kulutuksen määrää ja 
muokkaavat sen rakennetta. Sen jälkeen tarkastelemme ruokailuun, liik-
kumiseen ja vapaa-aikaan liittyvää kulutusta ja kulutuksen muutosta. 
Johtopäätöksissä kokoamme yhteen keskeisimmät seikat kotitalouksien 
arjen toiminnasta kulutuksen näkökulmasta ja ennakoimme tulevaa 
kehitystä. 

Kotitalouksien elinolot ja toimintaympäristö 

Elinoloihin ja toimintaympäristöön liittyvässä tarkastelussa hyödyn-
nämme alueellisessa hyvinvointibarometrissa esitettyä hyvinvoinnin 
3D-mallia (Hirvonen ym. 2003, 34), jota Raijas (2008) on soveltanut ar-
jen hyvinvoinnin tutkimiseen (ks. kuva 1). Hyvinvointi muodostuu ih-
misten elinoloista, joita voidaan mitata ja kuvata tilastotiedoin, toimin-
noista, jotka ilmenevät ajankäyttönä ja kulutuksena, sekä kokemuksista, 
joista saadaan tietoa mielipidetutkimuksien avulla. Toimintoja ohjataan 
resurssien käytöllä, mihin vaikuttaa keskeisesti kansantalouden mui-
den sektoreiden toiminta. Tässä katsauksessa kulutus nähdään olennai-
sena osana kotitalouksien hyvinvointipyrkimyksiä, mutta ei sen ainoana 
indikaattorina.

Elinoloja määrittävät kotitalouden asuinpaikka ja -tapa sekä kotita-
loustyyppi. Kotitalouksien lukumäärä on Suomessa kasvanut 20 viime 
vuoden aikana noin neljänneksellä eli puolella miljoonalla (Tilasto-
keskus 2009f). Kasvua selittää luonnollisesti osin väestönkasvu, mutta 
myös kotitalouksien rakenteelliset muutokset: kotitalouksien koko on hi-
taasti pienentynyt. Vuonna 1985 talouksien keskikoko oli 2,36 henkeä ja 
vuonna 2008 se oli 2,11 henkeä (Ahlqvist & Ylitalo 2009). Eniten ovat li-
sääntyneet yhden ja kahden henkilön taloudet. Vuonna 2006 kaikista 
kotitalouksista yhden henkilön muodostamia oli 40 prosenttia ja kah-
den henkilön muodostamia 29 prosenttia. Kulutuksen näkökulmasta 
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tällä on suuri merkitys, sillä pienet taloudet tarvitsevat oman kodin ja 
lähes samanlaisen varustelutason kuin isommatkin. Pieni kotitalous 
joutuu käyttämään asumiseen suuremman osuuden kulutuksestaan 
kuin isommat taloudet, jolloin rahaa muuhun kulutukseen jää vähem-
män. (Tilastokeskus 2009g.) 

Väestö on keskittynyt kaupunkeihin, sillä vuonna 2006 suomalai-
sista 62 prosenttia asui kaupunkimaisissa, 17 prosenttia taajaan asu-
tuissa ja loput maaseutumaisissa kunnissa. Sen lisäksi, että kotitaloudet 
ovat pieniä, ne myös asuvat erillään toisistaan: vuonna 2008 asuntokun-
nista 41 prosentilla oli omakotitalo. Osuus tosin vaihtelee suuresti maan 
eri osissa (Tilastokeskus 2009h.) Tämän lisäksi vapaa-ajan asunnot ovat 
yleisiä. Vuonna 2006 vapaa-ajan asuntoja oli lähes puoli miljoonaa ja jo 
puolet niistä oli talviasuttavia. Sähköistäminen on parantanut vapaa-
ajan asuntojen varustetasoa, mikä lisää niiden ympärivuotista käyttöä. 
(Tilastokeskus 2009i.) 

Kuva 1.  Arjen hyvinvoinnin tutkimisen viitekehys. (Raijas 2008; vrt. Hirvonen ym. 2003, 34)

sosiaalinen verkosto
osallistuminen

työ ja toimeentulo

sosiaali- ja 
terveyspalvelut

asuin- ja elinympäristö-
palvelut

Kokemus

Toiminta

Elinolot

Objektiivisesti osoitettavat faktat
Resurssien allokointi

Itse koettu hyvinvointi
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Oman asuinympäristön olosuhteilla on suuri merkitys ihmisten ar-
vioidessa asuinpaikkansa hyvyyttä. Vuoden 2009 Kansalaisbaromet-
rissa eniten tyytymättömyyttä asuinkunnassa sai aikaan palvelujen riit-
tämättömyys, sijainti, laatu ja vähyys. Toiseksi eniten tyytymättömyyttä 
aiheuttivat heikot liikenneyhteydet. (Siltaniemi ym. 2009, 95.) Nämä 
molemmat mainitut seikat liittyvät keskeisesti kuluttajien arjen suju-
vuuteen ja sen myötä hyvinvoinnin toteutumiseen. Pääkaupunkiseu-
dun muuttovirta -tutkimus osoitti, että asuinpaikan vaihtamisen taus-
talla on usein perhetilanteen muuttuminen. Asunnon vaihdon yhtey-
dessä etsitään viihtyisämpää ja palveluiltaan sopivampaa asuinympä-
ristöä (Kytö & Väliniemi 2009). Tutkimuksessa, jossa selvitettiin talou-
dellisesti, sosiaalisesti ja toiminnallisesti hyvän elinympäristön ominai-
suuksia arjen näkökulmasta, korostui myös palvelujen läheisyys ja viih-
tyisyys (Koistinen & Tuorila 2008). Samaa aihetta käsittelee myös Koisti-
sen ja Lammin artikkeli tässä teoksessa. European Union Statistics on In-
come and Living Conditions, EU-SILC, on määritellyt ihmisten hyvinvoin-
tiin vaikuttaviksi peruspalveluiden saavutettavuuden (päivittäistavara-
kauppa, pankki, posti, terveyskeskus, koulut, julkinen liikenne) ja ym-
päristön häiriöttömyyden (Eurostat 2007a). EU-SILC:n mukaan esimer-
kiksi Suomessa melusta kärsi 19 prosenttia, saastumisesta 12 prosenttia 
sekä väkivallasta, rikollisuudesta tai ilkivallasta 16 prosenttia väestöstä 
vuonna 2007. Kaikissa näissä tapauksissa EU-maiden keskiarvot olivat 
muutaman prosenttiyksikön korkeammat (Eurostat 2007b). 

Julkinen, yksityinen ja kotitaloussektori  
kulutusmahdollisuuksien tarjonnassa

Kotitalouksien todellinen kulutus ei toteudu pelkästään varallisuuden, 
ansiotulojen ja tulonsiirtojen avulla, vaan lisäksi siihen vaikuttavat jul-
kisen sektorin palvelujen käyttö ja kotitalouksien itselleen tuottamien 
palvelujen arvo. Julkiset hyvinvointipalvelut1 vaikuttavat kulutusmah-
dollisuuksiin huomattavasti, vaikka tätä puolta harvemmin tuodaan 

1 Kansantalouden tilinpidossa tästä käytetään termiä ”saadut luontoismuotoiset sosiaali-
set tulonsiirrot”. 
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esille. Esimerkkejä näistä palveluista ovat koulutus-, terveys- ja sosiaa-
lipalvelut, julkinen liikenne sekä kunnalliset vapaa-ajan palvelut, kuten 
mahdollisuus urheilukenttien ja -hallien sekä kirjastojen käyttöön. Näi-
den käytöstä kuluttajat maksavat vain pienen osan palvelun tuottami-
sen aiheuttamista todellisista kustannuksista. Tilastokeskus on tehnyt 
laskelmia niiden rahallisesta merkityksestä kotitalouksille. Vuonna 2006 
niistä saatu etuus oli keskimäärin 11 300 euroa kotitaloutta kohti. (Lind-
qvist 2009, 148–149.) Kyselyissä kansalaiset ovatkin vahvasti puoltaneet 
julkisen sektorin vastuuta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden jär-
jestämisestä (Moisio ym. 2008; Muuri 2008). 

Kulutusmahdollisuuksiin myötävaikuttaa myös kotitalouksien oma 
tuotanto. Se jää usein huomiotta, koska se ei sisälly virallisiin talousti-
lastoihin. Kotitalouspalvelut ovat hyvinvoinnin toteutumisen kannalta 
välttämättömiä palveluja. Jollei niitä tuoteta itse, ne joudutaan hank-
kimaan markkinoilta. Rahansäästövaikutusta ei huomata helposti, sillä 
tuotetut palvelut kulutetaan välittömästi; esimerkiksi valmistettu ateria 
syödään ja pestyt vaatteet otetaan käyttöön. Omatuotannon korvaami-
nen markkinahyödykkeellä kuitenkin vähentää muihin menoihin käy-
tettävissä olevaa rahaa. Vuonna 2006 kotitalouksien tuottamien palve-
lujen arvo oli noin 25 600 euroa taloutta kohti. (Kotitaloustuotannon las-
kelmat 20092) 

Taulukkoon 1 on koottu kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin vai-
kuttavat tulot sekä niitä vastaava kulutus.

Keskimääräiset luvut antavat kuvan näiden kolmen ”tulolähteen” 
tai kulutusmahdollisuuksia tuottavan tekijän suhteellisista merkityk-
sistä, mutta niiden osuus vaihtelee kotitaloustyypeittäin erittäin pal-
jon. Taulukosta näkyy, että keskimäärin vajaa puolet kulutuksesta on 
rahalla maksettavaa, runsas kolmannes muodostuu kotitalouksien itse 
tuottamien palveluiden kulutuksesta ja kuudesosa julkisten palvelujen 
käytöstä. 

Rahamenot olivat vuonna 2006 jonkin verran tuloja suuremmat, 
mikä kertoo kotitalouksien velkaantumisesta. Talouden taantuma on 

2 Kotitaloustuotannon satelliittitili vuodelta 2001 on laadittu Kuluttajatutkimuskeskuksen 
ja Tilastokeskuksen yhteistyönä (Varjonen & Aalto 2005). Kotitaloustuotannon satelliitti-
tiliä vuodelle 2006 päivitetään tätä kirjoitettaessa syksyllä 2009. 
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näkynyt yksityisen kulutuksen 3,4 prosentin laskuna vuoden 2009 toi-
sella neljänneksellä vuotta aikaisempaan verrattuna (Tilastokeskus 
2009j). Sen sijaan julkisten palvelujen käyttö pysyy suhteellisen va-
kaana. Samoin on pysynyt vakaana kotitaloustuotannon määrä. Julkis-
ten palveluiden ja kotitalouksien tuottamien palvelujen osuus kulutuk-
sesta voi jopa lisääntyä, koska yksityisten palveluiden käytöstä voidaan 
tulojen laskiessa siirtyä julkisten palveluiden käyttöön ja itse tekemi-
seen voi jäädä esimerkiksi työttömyyden johdosta enemmän aikaa. Koti-
taloustuotannon määrä ei kuitenkaan näytä riippuvan merkittävästi tu-
lotasosta, vaan enemmän perheen elinvaiheesta (Varjonen 2008). Lind-
qvist (2009, 154) on todennut, että julkisten palvelujen käytöllä on ku-
lutusmahdollisuuksia tasaava vaikutus, sillä niiden etuuksien osuus on 
pienituloisimmalla kymmenyksellä jopa puolet tuloista ja suurituloi-
simmalla kymmenyksellä vain viitisen prosenttia. 

Kotitalouksien tulot ja varallisuus

Tässä jaksossa kuvaamme uusimpien tilastojen ja tutkimusten pohjalta 
suomalaisten kotitalouksien tuloja ja varallisuutta. Näiden resurssien 
määrä, hallinta ja mahdollisuus niiden hyödyntämiseen riippuvat yh-
täältä yhteiskunnan tarjoamista puitteista ja lähiympäristön elinoloista, 
toisaalta yksilöiden ominaisuuksista. Kaikki edellä mainitut tekijät vai-

Lähteet:  Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus 2009; Lindqvist 2009; Kotitaloustuotannon 
laskelmat, Kuluttajatutkimuskeskus

Taulukko 1. Kotitalouksien tulot ja menot vuonna 2006. 

Tulot Euroa / 
kotitalous

% Kulutus Euroa / 
kotitalous

%

Käytettävissä oleva tulo 32 849 47 Kotitalouksien kulutusmenot 33 466 48

Saadut luontoismuotoiset 
sosiaaliset tulonsiirrot 11 308 16 Käytettyjen hyvinvointi-

 palvelujen arvo 11 308 16

Kotitaloustuotannon arvo 25 651 37 Kotitaloudessa tuotettujen 
palvelujen arvonlisäys 25 651 36

Yhteensä: laajennettu 
käytettävissä oleva tulo 69 809 100 Yhteensä: laajennettu 

 yksilöllinen kulutus 70 426 100

Varjonen, Raijas  Katsaus kulutukseen
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kuttavat myös siihen, miten riittäväksi käytettävissä olevien resurssien 
määrä koetaan. 

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat runsaat 24 100 euroa 
kulutusyksikköä3 kohden vuonna 2007 ja ne kasvoivat edellisestä vuo-
desta reilulla kahdella prosentilla (Tilastokeskus 2009a). Sosioekonomis-
ten ryhmien väliset tuloerot ovat kasvaneet 2000-luvulla, sillä pienitu-
loiset ovat jääneet yleisestä tulokehityksestä jälkeen. Kun kotitalouksien 
käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden vuonna 2007 kas-
voivat keskimäärin 2,4 prosenttia, pienituloisimman kymmenyksen tu-
lot pienenivät tuolloin keskimäärin 0,4 prosenttia ja suurituloisimman 
kymmenyksen tulot kasvoivat keskimäärin 3,4 prosenttia. Pienituloisista 
erityisesti opiskelijoiden ja yksinhuoltajien tulokehitys on koko 2000-lu-
vun ollut hyvin heikkoa suhteessa koko väestöön. Yksinhuoltajien reaali-
tulot ovat vuodesta 2004 lähtien laskeneet jatkuvasti. Myöskään kahden 
huoltajan lapsiperheiden tulot eivät ole enää vuoden 2005 jälkeen nous-
seet. Sen sijaan lapsettomien parien tulokehitys on ollut muita väestö-
ryhmiä parempaa. (Tilastokeskus 2009b.) 

Suomalaisten varallisuus on viime vuosina kasvanut, kuten viereisen 
sivun taulukko 2 osoittaa. Vuonna 2004 suomalaiskotitalouden varalli-
suuden arvo oli keskimäärin 147 500 euroa, ja vuosien 1987 ja 2004 vä-
lillä kotitalouksien nettovarallisuus lähes kaksinkertaistui (Tilastokeskus 
2009c). Suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa. 
Vuoden 2008 ennakkotietojen mukaan kotitalouksien rahoitusvarat vä-
henivät voimakkaasti erityisesti suorien osakesijoitusten arvonalentu-
misista johtuvien tappioiden takia (Tilastokeskus 2009d). 

Koska omistusasunnot on useimmiten hankittu velkarahalla, suoma-
laiset ovat varallisuuden kasvun myötä myös velkaantuneet. Keväällä 
2009 lainaa oli joka toisella suomalaisella kotitaloudella, lapsiperheistä 
jopa 80 prosentilla. Ikäryhmistä eniten lainaa on noin 30-vuotiailla. 
Myös asuntolainamäärät ovat kasvaneet: vuoden 2009 keväällä keski-
määräinen asuntolaina oli 76 500 euroa, ja se oli kasvanut 5 000 eurolla 

3 Kulutusyksikköä kohti lasketuilla tuloilla voidaan verrata kooltaan ja rakenteeltaan eri-
laisia kotitalouksia toisiinsa. Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Eu-
rostatin suosittamaa OECD:n muunnettua kulutusyksikköasteikkoa, jossa kotitalouden 
ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat saavat painon 0,5 ja 0–13 -vuo-
tiaat lapset saavat painon 0,3.
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edellisestä vuodesta. Joka kymmenennellä asuntovelallisella asuntolai-
naa on yli 150 000 euroa, ja uusista asuntolainoista joka viides on tätä 
suuruusluokkaa. Kuva 2 esittää lainojen ja kuva 3 velallisten kokonais-
määrän kehityksen 2000-luvulla. Lainat rasittavat kotitalouksia pitkään, 
sillä asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat kasvaneet kymmenen viime 
vuoden aikana; vuonna 2009 tyypillisin takaisinmaksuaika oli 20 tai 25 
vuotta. Lainanottajista tosin puolella on säästöjä tai sijoituksia, mikä 
antaa viitteitä heidän vakavaraisuudestaan. (Finanssialan Keskusliitto 
2009, 8–22.) Velkaantuminen on taantuman myötä tuonut mukanaan 
ongelmia: vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla maksuhäiriöitä esiin-
tyi noin 7 prosentilla aikuisista suomalaisista. Uusien kulutusluottohäi-
riöiden määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2008 vuoteen 2009. (Suo-
men Asiakastieto Oy 2009.) 

1987 1988 1994 1998 2004

Varallisuus yhteensä 80 660 85 530 80 560 100 060 147 450

Asuntojen arvo 56 610 58 540 54 890 67 010 97 330

Vapaa-ajanasuntojen arvo 7 170 7 410 8 270 8 890 13 960

Kulkuvälineiden arvo 5 760 7 400 5 820 7 120 10 590

Talletukset 7 510 7 690 8 010 8 630 11 230

Arvopaperit (pörssiosakkeet, rahasto-
 sijoitukset, muut osakkeet, osuudet ja 
joukkovelkakirjat)

2 920 3 760 2 290 6 070 10 560

Muut rahoitusvarat (säästö- ja sijoitus-
 vakuutukset, eläkevakuutukset,  
käteis varat ja lainasaatavat)

690 730 1 270 2 340 3 790

Asuntolainat 10 410 12 390 10 220 9 790 16 390

Kulutus- ja opintolainat 2 840 3 420 2 580 2 400 3 270

Nettovarallisuus 67 410 69 720 67 760 87 880 127 790

Taulukko 2.  Kotitalouksien varat ja velat vuosina 1987–2004, kotitaloutta kohti.  
(Tilastokeskus 2009c)

Varjonen, Raijas  Katsaus kulutukseen
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Yhteenvetona suomalaisten tulojen ja varallisuuden viimeaikaisesta 
kehityksestä voidaan todeta elintason yleinen paraneminen ja absoluut-
tisen köyhyyden väheneminen. Vuoden 2009 Kansalaisbarometrin mu-
kaan suomalaisista 70 prosenttia oli tyytyväisiä taloudelliseen tilantee-
seensa. Lähes puolet (46 %) suomalaisista pitää tulojen riittävyyttä ta-
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Kuva 2. Henkilöiden velat vuosina 2002–2008. (Tilastokeskus 2009e)

Kuva 3. Velallisten määrä vuosina 2002–2008. (Tilastokeskus 2009e)
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loudelleen vähintään melko hyvänä. (Siltaniemi ym. 2009, 54–55.) Sa-
maan aikaan kuitenkin työttömyyttä on paljon, tuloerot ovat kasvaneet 
ja suhteellinen köyhyys yleistynyt (Moisio ym. 2008). 

Kulutusmuutokset

Kulutusmenoja kuvataan usein keskiarvoina kotitaloutta tai kulutusyk-
sikköä kohti. Kotitaloudet voivat kuitenkin erota varsin paljon toisistaan 
kulutusmahdollisuuksiltaan ja -tottumuksiltaan, mitä keskiarvotiedot 
eivät paljasta. Tässä katsauksessa esittelemme kulutusta ja sen moni-
naisuutta neljän eri elinvaiheessa olevan kotitalouden avulla. Ikä on yksi 
merkittävimmistä elämäntapaan ja sen myötä myös kulutukseen vai-
kuttavista tekijöistä, toinen on elinvaihe. Pikkulasten perheissä elämä 
on kovin toisenlaista kuin vastaavanikäisen lapsettoman taloudessa. 
Kuvaamme seuraavassa kulutusmenoja yksinasuvan alle 45-vuotiaan, 
kahden huoltajan pikkulapsiperheen, lapsettoman keski-ikäisen paris-
kunnan ja yksinasuvan eläkeikäisen talouksissa. Emme käytä tässä yh-
teydessä kulutusyksikkömuunnoksia erikokoisten talouksien saamiseksi 
vertailukelpoisiksi, koska esimerkiksi ruokailussa emme näe tarkoituk-
senmukaiseksi olettaa, että perheen toisen aikuisen ruokailukulut olisi-
vat vain puolet ensimmäisen aikuisen kuluista, kuten yleisimmin käy-
tetty OECD:n modifioitu skaala olettaa4. Esitetyissä taulukoissa ilmoi-
tamme talouksien jäsenten lukumäärän. 

Ruokailu
Elintarvikkeiden kulutusmeno-osuus on laskenut 1970-luvun neljännek-
sestä 2000-luvun reiluun kymmenykseen. Tämä kertoo Engelin lain mu-
kaisesti yleisestä elintason kohoamisesta. Silti suomalaisilta kuluu elin-
tarvikkeisiin asumisen ja liikenteen jälkeen edelleen kolmanneksi eni-
ten rahaa (Ahlqvist & Ylitalo 2009). Budjettiosuuden alenemisesta ei 
voi päätellä ruokailun arvostuksen muuttumista: ruoalla ja ruokailulla 

4 Kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat saavat painon 0,5 
ja 0–13-vuotiaat lapset saavat painon 0,3.

Varjonen, Raijas  Katsaus kulutukseen
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on edelleen hyvin keskeinen merkitys ihmisten elämässä. Tätä osoittaa 
muun muassa innokkuus, jolla kansalaiset ja media ovat osallistuneet 
keskusteluun ruoan arvonlisäveron alentamisesta.

Ruokailun järjestäminen linkittyy vahvasti niin kotitalouden omaan 
toimintaan kuin elinympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Mark-
kinahyödyketarjonnassa tapahtunut verrattain nopea kasvu on lisän-
nyt kotitalouksien valinnanmahdollisuuksia. Tapahtunutta muutosta 
voisi jopa verrata muutokseen valmisvaatteiden tarjonnassa ja käytössä 
1950-luvun jälkeen. 

Nykyisin ateriat voidaan joko valmistaa itse hankkimalla jalostusas-
teeltaan erilaisia elintarvikkeita markkinoilta tai kokonainen ateria voi-
daan ostaa valmiina kotiin. Kolmas vaihtoehto on käyttää hyväksi ate-
riapalveluita ja nauttia ateria kodin ulkopuolella. Markkinahyödykkei-
den yleistyminen on heijastunut kulutukseen: vuodesta 2001 vuoteen 
2006 kodin ulkopuoliseen ruokailuun käytetyt reaaliset kulutusmenot 
lisääntyivät 17 prosenttia ja valmisruokiin vastaavasti 22 prosenttia. 

Seuraavassa ruokailua, samoin kuin myöhemmin liikkumista ja va-
paa-aikaa, tarkastellaan niihin käytettyjen rahamenojen avulla. Näkö-
kulma tuottaa tietoa siitä, mitä vaihtoehtoja valitaan, mutta ei kerro 
sitä, miksi näin menetellään. Tätä puolta valottavat Mäkelän ja Nivan 
artikkeli sekä Lambergin artikkeli tässä julkaisussa. 

Taulukoissa 3 ja 4 esitetään kotitalouksien kulutusmenot vuoden 
2006 hinnoin aterian raaka-aineisiin, valmisruokiin ja kodin ulkopuo-
lella tapahtuvaan ruokailuun vuosina 2001 ja 2006. Tiedot perustuvat 
kansantalouden tilinpidon lukuihin, jotka on jaoteltu eri kotitaloustyy-
peille vuosien 2001 ja 2006 kulutustutkimuksien osuuksien mukaan. 
Hintamuunnokset on tehty Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin 
osaindeksejä hyödyntäen.

Taulukot 3 ja 4 paljastavat eroja eri-ikäisten ruokavalinnoissa. Eri-
tyisen selvästi iän vaikutus näkyy yksin asuvilla: nuoret käyttävät run-
saasti ateriapalveluita ja eläkeikäiset valmistavat ateriansa pääosin itse. 
Erot ruokailuvalinnoissa eri-ikäisten talouksien välillä ovat kasvaneet 
vuodesta 2001 vuoteen 2006. Eläkeikäiset ovat 2000-luvulla vähentä-
neet ulkona syömistään ja lisänneet valmiiden aterioiden (päivittäista-
varakaupoista hankittavat mikroateriat, eineslaatikot, salaatit yms.) os-
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2001
Yksin asuvat 

alle 45-v.
Lapsiperheet,
nuorin 0–6 v.

Parit 
45–64 v.

Yksin asuvat 
65+ v.

Kaikki 
taloudet, 

keskimäärin

Henkilöitä taloudessa 
keskimäärin 1 4,07 2 1 2,15

Aterioiden ja välipalojen 
raaka-aineet 883 3095 2992 1224 2351

Sellaisenaan syötävät elin-
tarvikkeet ja juomat 393 1302 857 385 1074

Makeiset 120 372 137 58 192

Aterian muodostavat 
valmisruoat 121 362 171 94 186

Kodin ulkopuolella ruokailu 999 1414 925 233 961

Yhteensä 2516 6545 5082 1994 4764

2006
Yksin asuvat 

alle 45-v.
Lapsiperheet,
nuorin 0–6 v.

Parit 
45–64 v.

Yksin asuvat 
65+ v.

Kaikki 
taloudet, 

keskimäärin

Henkilöitä taloudessa 
keskimäärin 1 4,19 2 1 2,11

Aterioiden ja välipalojen 
raaka-aineet 1202 3985 3920 1652 2868

Sellaisenaan syötävät elin-
tarvikkeet ja juomat 505 1466 995 454 801

Makeiset 148 455 200 83 197

Aterian muodostavat 
valmisruoat 166 524 271 305 273

Kodin ulkopuolella ruokailu 1543 2129 1413 172 904

Yhteensä 3564 8559 6799 2666 5042

Taulukko 3.  Aterioihin ja välipaloihin käytetyt kulutusmenot (euroa, vuoden 2006 
hinnoin) taloutta kohden vuonna 2001.

Lähde:  Johanna Varjosen laskelmat, jotka perustuvat kansantalouden tilinpidon ja kulutus-
tutkimuksen aineistoihin. 

Taulukko 4.  Aterioihin ja välipaloihin käytetyt kulutusmenot (euroa) taloutta  
kohden vuonna 2006.

Varjonen, Raijas  Katsaus kulutukseen
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tamista kotiin. Tähän ovat todennäköisesti vaikuttaneet valmisaterioi-
den runsas tuotekehitys sekä niiden voimakas markkinointi. Monet ikä-
ihmiset kokevat miellyttävämmäksi syödä kotona tutussa ympäristössä 
kuin sonnustautua ravintolaan, jonne voi olla hankala matkakin. 

Merkillepantavaa on myös lapsettomien keski-ikäisten pariskuntien 
verrattain suuret ruokamenot. Osaksi sitä selittää näiden pariskuntien 
aikuisille lapsilleen ja heidän perheilleen tarjoamat ateriat (Sauli & Nur-
mela 2009). Niin ikään pariskuntien korkeat tulot mahdollistavat kal-
liimpien elintarvikkeiden hankinnan. Nuoret yksin asuvat ja pariskun-
nat käyttävät muita taloustyyppejä suuremman osuuden ruokamenois-
taan kodin ulkopuoliseen ruokailuun. Esitetyissä luvuissa eivät ole mu-
kana ravintoloissa ja baareissa nautitut alkoholijuomat, mikä lisäisi eroa 
muihin kotitalouksiin entisestään. Suurimmat ruokamenot ovat ymmär-
rettävästi lapsiperheissä, koska lapset tarvitsevat paljon energiaa, eikä 
aterioiden valmistamisesta voida tinkiä. Makeisten kulutus on lisäänty-
nyt vuoden 2001 jälkeen erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Eläkeikäi-
siä lukuun ottamatta makeismenoissa ei ole kovin suuria eroja talous-
tyypeittäin; ne olivat vuonna 2006 noin sata euroa henkeä kohden. Ma-
keisveron nosto tulevaisuudessa vaikuttaa kuitenkin eniten nuorten ja 
lapsiperheiden elintarvikemenoihin. 

Kaiken kaikkiaan kotitalouksien ruokamenot ovat kasvaneet vuosien 
2001 ja 2006 välillä huomattavasti enemmän kuin mitä elintarvikkei-
den hinnat ovat nousseet. Syynä tähän on kalliimpien tuotteiden suo-
siminen, mihin ovat johdattaneet tuotevalikoiman laajeneminen sekä 
kotitalouksien yleinen elintason nousu. Valmisruokia, piirakoita, pizzoja, 
hampurilaisia ja lasten ruokia ostetaan kaupasta aiempaa enemmän. 
Terveystietoisuuden lisääntyminen on lisännyt vähärasvaisempien 
tuotteiden kysyntää. Lisäksi lihan kulutuksessa on siirrytty leikkelemak-
karoista hinnaltaan kalliimpiin kokolihaleikkeisiin. (Viinisalo ym. 2008.) 

Taulukot 5 ja 6 osoittavat eroja aterioiden itse tekemisen määrässä 
erilaisilla kotitalouksilla. Yksinasuvat nuoret aikuiset valmistavat ate-
rioita kotona melko vähän verrattuna esimerkiksi pikkulasten vanhem-
piin. Myös keski-ikäiset parit valmistavat paljon kotiaterioita. 

Laskelmaan on liitetty myös ruokaostoksiin ja -ostosmatkoihin käy-
tetyn työn arvo, joka on jopa lähes kolmannes yhteenlasketusta työn ar-
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vosta aterioiden ja välipalojen tuotannossa. Ostosten tekoon kuluvan 
ajan ja kustannusten arvellaan edelleen lisääntyvän kauppojen keskitty-
mis- ja laajentumiskehityksen seurauksena. Vähittäiskauppapalvelujen 
saavutettavuus on jo selvästi heikentynyt joillakin alueilla Suomessa. 
Toisaalta liikennemyymälöiden yleistyminen on mahdollistanut ruoka-
ostoksien tekemisen nopeasti työ- tai viikonloppumatkan varrella myös 
haja-asutusalueilla. Kilpailuetuna liikennemyymälöillä on ollut niiden 
laaja aukioloaika. (Saarinen 2008.)

Taulukko 5.  Kotona tuotettujen aterioiden ja välipalojen tuotannon arvo vuonna 
2006, euroa taloutta kohti. 

Työn arvo on laskettu kertomalla työaika kodinhoitajan ja kotiavustajan (ISCO 51331) 
tuntipalkalla. Laitteiden ja koneiden kulumisluvut on laskettu Tilastokeskuksessa 
pääomakantamallilla.

Lähde: Kotitaloustuotannon laskelmat 2009.

2006
Yksin asuvat 

alle 45-v.
Lapsiperheet,
nuorin 0–6 v.

Parit 
45–64 v.

Yksin asuvat 
65+ v.

Kaikki 
taloudet, 

keskimäärin

Työn arvo 2 071 7 324 7 427 5 073 5 846

Ruokaostoksiin ja niihin liittyviin 
matkoihin käytetyn ajan arvo 790 2 792 2 831 1 934 2 228

Ruokatalouteen tarvittavien laittei-
den ja koneiden kuluminen 224 422 439 197 362

Itse kasvatettujen, keräiltyjen, 
metsästettyjen tai kalastettujen 
raaka-aineiden arvo

17 87 83 45 50

Kotitalouksissa tuotettujen ateria-
palvelujen arvo (= arvonlisäys), 
yhteensä euroa vuotta kohden

3 102 10 625 10 780 7 248 8 486

Ruokataloustöihin käytetty aika, 
keskimäärin min/päivä, 1999–2000 25 99 103 78 80

Varjonen, Raijas  Katsaus kulutukseen
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Liikkuminen
Monet yhteiskunnalliset ja markkinoilla tapahtuneet muutokset ovat 
lisänneet kuluttajan liikkumista ja sen myötä liikennekulutusta. Näitä 
muutoksia ovat muun muassa kaupungistuminen, kaupunkirakenteen 
pirstaloituminen, palveluiden sijoittumiskehitys, palvelutarjonnan mo-
nipuolistuminen sekä autojen määrän kasvu. Arjen toiminta-areenat 
– koti, työpaikka, kaupat ja palvelut – ovat usein kaukana toisistaan ja 
siksi liikkuminen niiden välillä vaatii kulkuvälineen käyttöä. Lisäksi ko-
honnut elintaso on kasvattanut vapaa-ajan matkailua, joka muodostaa 
suurimman osan suomalaisten tieliikennematkoista (HLT 2009). Julki-
suudessa on keskusteltu paljon liikkumisen lisääntymisestä vapaa-ajan 
matkojen yleistymisen, palvelujen keskittymisen ja työmatkojen pitene-
misen myötä. Viimeisin ajankäyttötutkimus vuosituhannen vaihteesta 
osoittaa, että taloutta kohden vapaa-ajan matkoihin käytettiin keski-
määrin runsas tunti päivässä, mikä oli puolet kaikesta matkoihin käy-
tetystä ajasta. Lasten kuljettamiseen, asiointiin, ostoksiin sekä muuhun 
kotityöhön liittyviin matkoihin kului noin kolmannes eli 40 minuuttia 
ja työmatkoihin loput, vajaa puoli tuntia päivää ja kotitaloutta kohden, 
kuten taulukko 6 osoittaa. 

Matkoihin kuluu yhteensä suunnilleen saman verran rahaa kuin ruo-
kaan. Liikkumiseen liittyvät kulutusmenot vuodelta 2001 ja 2006 esite-
tään eriteltynä taulukoissa 7 ja 8.

1999–2000
Yksin asuvat 

alle 45-v.
Lapsiperheet,
nuorin 0–6 v.

Parit 
45–64 v.

Yksin asuvat 
65+ v.

Kaikki 
taloudet, 

keskimäärin

Yli 10-vuotiaiden lukumäärä 
kotitaloudessa keskimäärin 1 2,3 2 1 ..

Matkat työhön / työstä 19 36 31 1 24

Kotityöhön liittyvät matkat 16 65 49 16 40

Vapaa-ajan matkat 55 70 55 17 66

Kaikki matkat yhteensä 90 171 135 34 130

Taulukko 6.  Työ-, kotityö- ja vapaa-ajan matkoihin käytetty aika, minuuttia päivässä 
taloutta kohden.

 

Lähde: Tilastokeskus: ajankäyttötutkimuksen aineistot.
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2001
Yksin asuvat 

alle 45-v.
Lapsiperheet,
nuorin 0–6 v.

Parit 
45–64 v.

Yksin asuvat 
65+ v.

Kaikki 
taloudet, 

keskimäärin

Henkilöitä taloudessa keskimäärin 1 4,07 2 1 2,15

Matkaliput, lyhyet matkat 221 152 158 80 207

Taksimatkat 89 69 44 80 67

Matkaliput, pitkät matkat 414 383 520 108 376

Kulkuvälineiden huolto ja korjaus 438 880 723 74 563

Katsastus-, vakuutus- ym. vero-
luonteiset maksut 242 632 561 105 420

Poltto- ja voiteluaineet 690 1598 1270 122 992

Muut (pysäköinti-, vuokrat ym.) 78 102 109 26 103

Ajoneuvo luontoisetuna 27 410 263 0 165

Kulkuneuvojen hankinta 597 1920 1618 4 1097

Yhteensä matka- ja liikennemenot 2795 6147 5267 600 3988

2006
Yksin asuvat 

alle 45-v.
Lapsiperheet,
nuorin 0–6 v.

Parit 
45–64 v.

Yksin asuvat 
65+ v.

Kaikki 
taloudet, 

keskimäärin

Henkilöitä taloudessa keskimäärin 1 4,19 2 1 2,11

Matkaliput, lyhyet matkat 133 73 224 81 161

Taksimatkat 71 64 43 36 61

Matkaliput, pitkät matkat 603 452 436 202 477

Kulkuvälineiden huolto ja korjaus 555 955 940 78 671

Katsastus-, vakuutus- ym. vero-
luonteiset maksut 217 600 474 82 364

Poltto- ja voiteluaineet 981 2885 2448 322 1700

Muut (pysäköinti-, vuokrat ym.) 53 114 157 79 127

Ajoneuvo luontoisetuna 184 313 407 0 237

Kulkuneuvojen hankinta 804 2480 1841 60 1420

Yhteensä matka- ja liikennemenot 3601 7936 6970 940 5218

Taulukko 7.  Matkoihin ja kulkuneuvoihin käytetyt kulutusmenot vuonna 2001  
(euroa, vuoden 2006 hinnoin) taloutta kohden.

Taulukko 8.  Matkoihin ja kulkuneuvoihin käytetyt kulutusmenot vuonna 2006,  
euroa taloutta kohden

Lähde: Johanna Varjosen laskelmat, jotka perustuvat kansantalouden tilinpidon ja kulutus-
tutkimuksen aineistoihin.

Varjonen, Raijas  Katsaus kulutukseen



28

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009

Edellä olevista taulukoista näkyy selvästi eläkeikäisten huomatta-
van pienet liikkumismenot verrattuna muihin talouksiin. Tämä joh-
tuu osittain siitä, että ryhmään kuuluvat myös hyvin iäkkäät henkilöt, 
joiden saattaa olla vaikea matkustaa fyysisten rajoitusten vuoksi. Elä-
keläisten matkakulujen on julkisessa keskustelussa ennakoitu kasva-
van, kun varakkaiden osuus eläkeläisistä kasvaa. Itse asiassa tämä nä-
kyy jo, sillä ryhmän liikennemenot ovat kasvaneet suhteellisesti eniten 
tarkasteluajanjaksona. 

Joukkoliikenteen eli matkalippujen ja taksimatkojen osuus liikkumi-
sen kokonaismenoista on keskimäärin 13 prosenttia. Tämä osuus on suu-
rin yksinasuvilla ja pienin lapsiperheillä, vain 7 prosenttia. Julkisen lii-
kenteen osuus yhteenlasketuista menoista on supistunut vuodesta 2001, 
jolloin se oli keskimäärin 16 prosenttia. Kaikkiaan liikkumisen aiheutta-
mat kulut ovat reaalisesti kasvaneet noin kolmanneksella vuodesta 2001 
vuoteen 2006. Kasvu on tullut pääosin yksityisiin kulkuneuvoihin ja nii-
den käyttömenoihin liittyvistä kustannuksista. Parin viime vuoden ai-
kana on virinnyt keskustelu ilmastonmuutoksesta ja vähemmän saas-
tuttavien liikennemuotojen suosimisesta. Siitä ei näkynyt oireita vielä 
vuoden 2006 kulutuksessa. Ihanne-elinympäristöä käsittelevä tutkimus 
kuitenkin paljastaa, että autosta oltaisiin valmiita luopumaan, jos julki-
nen liikenne toimii ja kävely- sekä pyöräilymahdollisuudet ovat hyvät 
(Koistinen & Tuorila 2008). 

Vapaa-aika
Ajankäytön perusrakenne mukaan lukien vapaa-ajan määrä on pysynyt 
hyvin samankaltaisena (Niemi & Pääkkönen 2001), vaikka elinympäris-
tön infrastruktuuri ja palveluiden saatavuus on muuttunut suuresti. Va-
paa-ajan kulutusmenojen tarkastelu kertoo kuitenkin toisenlaisesta ke-
hityksestä: ne ovat kasvaneet roimasti. Vapaa-ajastamme on siis tullut 
yhä tuoteintensiivisempää ja tuotteistetumpaa. (Raijas 2005.)

Ajankäyttö jäsentää kotitalouden päivittäistä toimintaa. Vapaa-aika 
on sidoksissa ansiotyön ja kotityön määrään, jotka molemmat ovat suu-
rimmillaan pikkulapsiperheissä. Kotitalouden elinvaihe sääteleekin osal-
taan ajankäytön rakennetta, kuten taulukko 9 osoittaa. 
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Vapaa-ajan määrän muutokset ovat yhteydessä lähinnä työllisyy-
den muutoksiin. Ajankäyttötutkimuksen mukaan suomalaisten keski-
määräinen työaika on vähentynyt noin puolella tunnilla vuosien 1987–
88 jälkeen, ja vapaa-aikaa on tullut lisää noin tunti viikossa (ks. Niemi 
& Pääkkönen 2001, 33). Siitä huolimatta aikapula vaivaa monia. Työajan 
vähentyminen johtuu työssäkäyvien lukumäärän vähentymisestä ja 
työllisillä vapaa-aika onkin itse asiassa vähentynyt (Robinson & Godbey 
1997; Zuzanek et al 1998, 5, 9; Niemi & Pääkkönen 2001). Aikapula vaivaa 
erityisesti työuraa tekeviä keski-ikäisiä ja pienten lasten vanhempia, 
kun taas työttömät ja eläkeläiset ovat kiireettömimpiä (Takala 2004, 16). 
Lääkkeeksi aikapulaan Robinson ja Godbey (1997) ovat esittäneet ajan-
käytön tehostamisen, jolloin toiminnot pyritään suorittamaan nopeam-
min, runsaasti aikaa vievät toiminnot korvataan nopeammilla toimin-
noilla, useita toimintoja toteutetaan samanaikaisesti tai ajankäyttöä 
aikataulutetaan. Näin toimien vuorokauteen ajatellaan saatavan lisää 
tunteja. Pyrkimys on johtanut siihen, että ajankäyttö pirstaloituu. Mo-
biili tieto- ja informaatioteknologia on lisännyt tätä kehitystä: se on laa-
jentanut mahdollisuuksia ajankäytön tiivistämiseen, niin että ”tyhjiä” 
odotusaikoja ei enää elämässämme ole. 

Tutkimuksessa vapaa-aikaa on lähestytty joko residuaalina, tuotta-
vista toiminnoista ylijäävänä aikana, tai aktiivisena, uusintavana ajan-
käyttönä. Viimeksi mainitulle vapaa-ajan vietolle on monenlaisia ta-

1999–2000
Yksin asuvat 

alle 45-v.
Lapsiperheet,
nuorin 0–6 v.

Parit 
45–64 v.

Yksin asuvat 
65+ v.

Yli 10-vuotiaiden lukumäärä 
kotitaloudessa keskimäärin 1 2,3 2 1

Ansiotyö 3.45 8.04 6.59 0.07

Kotityö 2.00 10.01 7.07 3.29

Opiskelu 0.57 1.21 0.10 0.01

Vapaa-aika 6.40 11.29 12.30 8.45

Taulukko 9.  Kotitalouden yli 10-vuotiaiden jäsenten yhteenlaskettu ajankäyttö  
vuosina 1999–2000, tuntia ja minuuttia/vuorokausi.

Lähde: Pääkkönen 2005

Varjonen, Raijas  Katsaus kulutukseen
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voitteita: rentoutuminen, elämysten, nautintojen tai jännityksen hake-
minen, itsensä kehittäminen, terveyden edistäminen. Vapaa-aika ei mo-
nelle ole aidosti ”vapaata aikaa”. Esimerkiksi lapsiperheissä vapaa-aikaa 
voidaan viettää lasten ehdoilla, ensisijaisesti heidän tarpeitaan tyydyt-
täen. Vapaa-aika voi myös olla suorittamista: rakennetaan omaa identi-
teettiä tai pyritään kehittymään kyvykkäämmäksi työntekijäksi (ks. Ta-
kala 2004, 18–19.)

Tiivistynyt ja tehostunut vapaa-ajan vietto näkyy myös kulutusme-
noissa, jotka ovat kasvaneet. Taulukot 10 ja 11 kuvaavat vapaa-aikaan liit-

Taulukko 10. Vapaa-ajan kulutusmenot taloutta kohden vuonna 2001 (euroa, vuoden 2006 hinnoin). 

Lähde: Kulutustutkimuksen aineistot. Tilastokeskus. Laskelmat kirjoittajien.

2001
Yksin asuvat 

alle 45-v.
Lapsiperheet,
nuorin 0–6 v.

Parit 
45–64 v.

Yksin asuvat 
65+ v.

Kaikki 
taloudet, 

keskimäärin

Henkilöitä taloudessa keskimäärin 1 4,07 2 1 2,15

Audiovisuaaliset laitteet ja tietokoneet 397 577 320 60 414

– Äänen ja kuvan tallennus-laitteet 140 246 117 47 176

– Valokuvaus- ja videointilaitteet 10 52 31 2 26

– Tietojenkäsittelylaitteet 135 169 116 3 132

– CD- ja DVD-levyt, filmit, videonauhat ym. 99 103 45 5 73

– Televisioiden ja tietokoneiden korjaus 13 7 11 2 7

Muut suuret vapaa-ajan välineet 45 223 345 9 190

Muut virkistys- ja harrastusvälineet 243 970 649 152 542

– Lelut, pelit ja urheiluvälineet 139 683 257 23 291

– Kasvit multa ja lannoitteet 41 152 255 102 148

– Lemmikkieläimet 63 135 137 27 102

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut 520 773 731 268 635

– Urheilu- ja vapaa-ajan palvelut 161 170 101 19 126

– Kulttuuripalvelut 265 380 341 186 327

– Rahapelit 94 223 289 64 181

Kirjat ja lehdet 278 581 584 318 477

Valmismatkat 120 272 554 123 316

Yhteensä 1603 3397 3183 931 2574
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tyviin tavarahankintoihin ja palveluihin käytettyjä rahamenoja vuonna 
2001 ja 2006. Kotona vietettyyn vapaa-aikaan liittyviä kulutusmenoja 
aiheutuu mediasta, tietoliikenteestä, harrastamisesta ja puuhailusta. Ko-
din ulkopuolella kulutusmenoja aiheutuu harrastusvälineistä, osallistu-
mismaksuista, kuntoilusta, harrastusseuroista, baareista, elokuvista ja 
muista huveista. Taulukon 10 luvut ovat vuoden 2001 kulutustutkimuk-
sen aineistosta ja ne on korotettu vuoden 2006 hintoihin kuluttajahin-
taindeksin avulla.

Taulukko 11. Vapaa-ajan kulutusmenot taloutta kohden vuonna 2006 (euroa). 

Lähde: Kulutustutkimuksen aineistot. Tilastokeskus. Laskelmat kirjoittajien.

2006
Yksin asuvat 

alle 45-v.
Lapsiperheet,
nuorin 0–6 v.

Parit 
45–64 v.

Yksin asuvat 
65+ v.

Kaikki 
taloudet, 

keskimäärin

Henkilöitä taloudessa keskimäärin 1 4,19 2 1 2,11

Audiovisuaaliset laitteet ja tietokoneet 745 948 579 88 610

– Äänen ja kuvan tallennus-laitteet 269 397 274 68 239

– Valokuvaus- ja videointilaitteet 65 98 68 2 64

– Tietojenkäsittelylaitteet 296 298 170 10 211

– CD- ja DVD-levyt, filmit, videonauhat ym. 115 146 62 4 87

– Televisioiden ja tietokoneiden korjaus .. 9 .. .. 11

Muut suuret vapaa-ajan välineet 175 341 187 16 238

Muut virkistys- ja harrastusvälineet 264 1105 699 174 605

– Lelut, pelit ja urheiluvälineet 193 725 235 41 307

– Kasvit multa ja lannoitteet 30 210 333 101 176

– Lemmikkieläimet 41 169 131 32 122

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut 662 1077 963 388 903

– Urheilu- ja vapaa-ajan palvelut 239 411 194 37 294

– Kulttuuripalvelut 337 502 417 251 412

– Rahapelit 86 164 352 101 197

Kirjat ja lehdet 274 715 705 355 568

Valmismatkat 281 383 941 227 450

Yhteensä 2401 4570 4075 1249 3373

Varjonen, Raijas  Katsaus kulutukseen
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Vuodesta 2001 vuoteen 2006 suurimmat kulutuksen lisäykset ovat 
kohdistuneet tietojenkäsittelylaitteisiin, joita on hankittu kaikkiin esi-
merkkitalouksiin. Samoin paljon on hankittu äänen ja kuvan tallennus-
laitteita, joihin kuuluvat televisiot, DVD:t, erilaiset soittimet, antennit 
jne. Digikameroiden ostot näkyvät erityisesti yksinasuvien alle 45-vuo-
tiaiden ja 45–64-vuotiaiden parien ja lapsiperheiden kulutusmenoissa. 
Huomattavaa lisäystä on myös urheilu- ja vapaa-ajan palveluiden os-
toissa, erityisesti pikkulapsiperheissä, mutta lisäys on merkittävä keski-
määrin kaikissa kotitaloustyypeissä. Suuret vapaa-ajan välineet, kuten 
soittimet, kuntopyörät, veneet ja niiden oheislaitteet, ovat lisääntyneet 
alle 45-vuotiaiden yksin asuvien ja pikkulapsiperheiden talouksissa. Sen 
sijaan keski-ikäiset parit ovat jopa vähentäneet tällaisten pitkäikäisten 
välineiden hankintoja – ehkä tarpeelliset välineet on hankittu jo aiem-
massa elinvaiheessa. 

Vähäisempää lisäystä on kohdistunut leluihin ja urheiluvälineisiin. 
Paljon esillä ovat olleet puutarhatuotteiden ja lemmikkieläinten hankin-
nat, joiden on uskottu kasvaneen huomattavasti. Hankinnat ovatkin kas-
vaneet, mutta vain tietyissä taloustyypeissä, pikkulapsiperheissä ja kes-
ki-ikäisten parien talouksissa, ja niissäkin vähemmän kuin edellä maini-
tut audiovisuaaliset laitteet ja tietokoneet. 

Vaikka luonnon käyttö vapaa-ajan vietossa on ilmaista, tähänkin 
toimintaan liittyy monenlaisten hyödykkeiden käyttöä. Luontoharras-
tuksen tuotteistuminen näkyy erityisesti erilaisten retkeilyvarusteiden 
hankinnassa. Kaupungistunut elämäntapa on vahvistanut erityisesti 
keski-ikäisten luontoharrastuksista retkeilyä ja keräilyä. (Timonen 2008, 
2009.) Lisäksi myös vapaa-ajan asunnot ovat yleistyneet ja kasvaneet 
kooltaan, ja niillä vietetään aiempaa enemmän aikaa (ks. Ahlqvistin ar-
tikkeli tässä julkaisussa). Vapaa-ajan asunnoilla vietettävää aikaa tulee 
edelleen lisäämään suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle sekä jos-
sain määrin myös ihmisten työajan uudenlainen jaksottuminen sekä 
etätyön tekemisen yleistyminen. Ajomatkat vapaa-ajan asunnoille ja 
vapaa-asuntojen varustustason paraneminen ovat lisänneet kulutusta. 
Vapaa-ajan asunnoille pendelöinti viikonloppuisin on kasvanut, samoin 
kuin yhtäjaksoinen oleskelu siellä. (Melasniemi-Uutela 2004.) 
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Päätelmät

Katsauksemme on tuonut esille yhteiskunnan ei toimijoiden roolin ko-
titalouksien arjessa. Yhteiskunta luo yleiset puitteet kotitalouksien toi-
minnalle, ja elinympäristö tarjoaa konkreettiset toimintamahdollisuudet 
arjen sujuvuudelle. Kotitalouden jäsenten hyvinvointi muodostuu koti-
talouksien, yksityisen yritysten ja julkisen sektorin vuorovaikutuksessa. 

Kulutuksen muutoksia 

Kotitaloudet ovat kasvattaneet kulutustaan vahvasti kolmessa tarkastel-
lussa kulutusmenoryhmässä vuodesta 2001 vuoteen 2006. Taloudelliset 
olot olivat suotuisat. Bruttokansantuote asukasta kohden kasvoi lähes 
tuhannella eurolla vuosittain, ja vuosi-inflaatio pysyi yhden ja kahden 
prosentin välillä (Findikaattori 20.10.2009). Suomalaiset kuluttajat koh-
tasivat vuonna 2008 alkaneen taantuman vahvassa nousukiidossa. Kun 
ruoan hinnan nousu osui samaan aikaan taantuman alkamisen kanssa, 
ei ollut oikeastaan ihme, että se sai aikaan kiivaan reaktion. Kuluttajat, 
jotka huomaavat käyttävänsä aiempaa enemmän rahaa ruokakaupassa, 
eivät ehkä tule ajatelleeksi, ettei se johdu pelkästään hintojen noususta 
vaan myös siitä, että he ostavat pidemmälle jalostettuja tai raaka-aineil-
taan laadukkaampia elintarvikkeita, jotka ovat kalliimpia kuin aiemmin 
hankitut elintarvikkeet. 

Erilaiset kotitaloudet ovat 2000-luvulla arjen toiminnoissaan erkaan-
tuneet toisistaan. Kaikista talouksista nuoret yksin asuvat ovat eniten 
ulkoistaneet ruokailuaan. He ovat tältä osin hyvin riippuvaisia mark-
kinoiden hyödyketarjonnasta, ja sopeuttavat budjettiaan niin, että ate-
riapalveluiden hankinta on mahdollista. Heillä ylipäätään muutkin ar-
jen toiminnot keskittyvät kodin ulkopuolelle (Raijas 2008). Eläkeläista-
loudet ruokailevat enimmäkseen kotona, mutta ovat tarjonnan lisään-
nyttyä kasvattaneet valmisruokien ostamista eli helpottaneet itse te-
kemisen vaivaa. Nämä esimerkit osoittavat markkinoiden vaikutuksen 
kotitalouden toimintaan: kotitaloudet voivat muuttaa käyttäytymis-
tään nopeastikin, kun markkinat tarjoavat sopivia arjen toimintaa tu-

Varjonen, Raijas  Katsaus kulutukseen
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kevia hyödykkeitä – edellyttäen, että talouksilla on siihen varaa. Kes-
ki-ikäisillä pariskunnilla suuret ruokamenot selittyvät korkealla elinta-
solla ja aikuistuneiden lasten tukemisella. Lapsiperheiden suuret ruoka-
menot ovat luonnollisesti seurausta säännöllisen ja runsaan ruokailun 
välttämättömyydestä. 

Liikkumisessa nuoret yksin asuvat käyttävät eniten julkista liiken-
nettä, lapsiperheet ja keski-ikäiset pariskunnat eniten omaa autoa. Elä-
keikäiset käyttävät liikkumiseen vähiten rahaa. Vaikka yksityisautoilu 
helpottaa arkea erityisesti lapsiperheillä, suhtaudutaan siihen vilkkaan 
ilmastonmuutoskeskustelun aikana kriittisesti. Jos julkinen liikenne toi-
misi hyvin ja arjen peruspalvelut olisivat kävellen saavutettavissa, au-
tosta voitaisiin hyvin luopua. Tosiasia kuitenkin on, että niin julkinen 
liikenne kuin muutkin palvelut vaativat riittävän suuren väestöpohjan, 
jotta niitä voitaisiin kannattavasti tuottaa. 

Vapaa-ajan vietto suuntautuu nykyisin yhä enemmän kodin ulko-
puolelle ja vaatii erilaisten hyödykkeiden hankintaa. Nuorilla yksin asu-
villa, keski-ikäisillä pariskunnilla ja lapsiperheillä vapaa-ajan vietto on 
hyvin kulutusintensiivistä. Eläkeläistaloudet viettävät vapaa-aikaansa 
pienimmin kustannuksin, niin kotona kuin kodin ulkopuolella. 

Vaikka elintaso koko väestön tasolla on noussut, ei suuri joukko suo-
malaisia ole päässyt nauttimaan paremmasta elämästä. Esimerkiksi 
köyhien lapsiperheiden määrä on kolminkertaistunut viime laman jäl-
keen. Köyhyys ja pienituloisuus rajoittaa mahdollisuuksia kuluttaa ja 
sen myötä eriarvoistaa kotitalouksia. Suurimmat erot kulutuksessa esi-
merkiksi lapsiperheiden välillä näkyvät kalliiden kestokulutustavaroi-
den hankinnassa ja yksityisautoilussa. Myös rahan käyttöä edellyttävät 
vapaa-ajan vietto, maksulliset harrastukset ja matkailu erottelevat lapsi-
perheitä. (Raijas & Lehtinen 2009.)

Kansantalouden eri sektoreiden välinen työnjako 

Yhteiskunnan eri sektorit muokkaavat kotitalouksien kulutusta ja myös 
kotitaloudet voivat valinnoillaan muokata yhteiskuntaa ja elinympäris-
töään. Kotitalouksia on Suomessa 2,5 miljoonaa, ja siksi he voivat käyt-
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täytymisellään ja valinnoillaan vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvoin-
tiin. Kuluttajien valinnanmahdollisuuksiin vaikuttavat yhteiskunnan 
tarjoamien puitteiden lisäksi myös sosiaalisessa ympäristössä vallalla 
olevat käsitykset hyväksytyistä toimintatavoista ja kuluttajien omak-
sumat elämäntavat. Yksityisen kulutuksen kollektiiviset vaikutukset ei-
vät kuitenkaan synny pelkästään kuluttajien päätöksenteosta, vaan ovat 
seurausta kansantalouden muiden toimijoiden toiminnasta, kuten esi-
merkiksi teiden rakentamista tai julkista liikennettä tai kaupan keskit-
tymistä koskevasta poliittisesta päätöksenteosta. (Ahlqvist ym. 2008.) 
Viime aikoina on keskusteltu runsaasti kulutuksen vaikutuksesta ilmas-
tomuutokseen. Luonnonvaroja säästävä ja ympäristöä huomioonottava 
kulutus vaatii kuluttajien käytäntöjen ja rutiinien sekä kulutuksen ra-
kenteiden muuttamista, mutta tähän tarvitaan muidenkin toimijoiden 
kuin kuluttajien panostusta. (Kotakorpi 2008.) Kulutukseen liittyvät on-
gelmat edellyttävätkin yhteiskunnan kaikkien toimijoiden välistä vuo-
ropuhelua (Ahlqvist ym. 2008). Eri sektoreiden välinen vuoropuhelu ei 
aina ole ongelmatonta. Esimerkkinä voidaan mainita rahoitusmarkki-
noiden kriisi, joka on paljastanut puutteita erityisesti pankkien ja koti-
talouksien välisessä kommunikaatiossa. Kuluttaja ja finanssipalvelun 
tarjoaja puhuvat usein ”eri kieltä”, minkä vuoksi eri tuotteiden vertailu 
on kuluttajille hankalaa. Kuluttajat ovat palveluntarjoajaa heikommassa 
asemassa. (Järvinen & Lehtinen 2008; Sunikka & Peura-Kapanen 2008; 
Peura-Kapanen ym. 2009.) Valtaosa suomalaisista kantaa kuitenkin vas-
tuunsa oman taloutensa hoidosta suhdannevaihteluista huolimatta 
(Peura-Kapanen & Raijas 2009). 

Kulutuksen ennakointi

Väestön ikääntyminen sekä yhden ja kahden hengen kotitalouksien 
yleistyminen ovat esimerkkejä rakenteellisista muutoksista, jotka vai-
kuttavat kulutuksen muotoutumiseen tulevaisuudessa. Aktiiviset ja 
hyväkuntoiset eläkeläiset ovat merkittävä voimavara yhteiskunnassa 
(Niemi 2009) ja heidän toimintansa vaikuttaa merkittävästi niin yksityi-
seen kulutukseen kuin julkisiin menoihin. Vaikka yleisellä tasolla raken-
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teellisilla tekijöillä on edelleen vaikutusta kulutuksen muotoutumiseen 
ja kulutuseroihin, kulutus yksilöllistyy koko ajan lisääntyvässä määrin. 
Esimerkiksi ruokailutavat ja elintarvikkeita koskevat ostopäätökset ovat 
yhä eriytyneempiä samankin talouden sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
esimerkiksi lapsiperheitä ei voida tarkastella yhtenäisenä väestöryh-
mänä, vaan perheiden välillä ja yhden perheen sisältäkin voi löytyä hy-
vin monenlaisia kulutusmalleja.

Kotitalouksien arki muotoutuu tiiviissä vuorovaikutuksessa yhteis-
kunnan muiden toimijoiden kanssa. Yhteiskunnan luomat rakenteet ja 
lähiympäristön tarjoamat elinolot luovat puitteet ja mahdollisuudet ko-
titalouksien arjen toiminnalle, mutteivät suoraan määrittele sitä, millai-
seksi arki lopulta muotoutuu. Kulutushyödykkeiden tarjonnassa tai ky-
synnässä voi ilmetä puutteita ja häiriöitä, jolloin kotitalouden hyvin-
vointitavoite ei toteudu. Kotitaloudet osaavat kuitenkin tarvittaessa toi-
mia luovasti, jolloin arki voi muodostua paremmaksi kuin mitä olemassa 
olevien puitteiden valossa voisi ennustaa. Tällaisessa tilanteessa on kyse 
siitä, että kotitaloudet ovat riittävän kykeneviä ratkaisemaan ongelmi-
aan eli osaavat korvata omalla toiminnallaan ympäristön puutteita. 
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Muuttuva syöminen –  
yksilön vastuu ja yhteiskunnan etu

Johanna Mäkelä ja Mari Niva

Tarkastelemme artikkelissamme kohtaamisia, jotka syntyvät syömiseen 
kohdistuvien moninaisten ja ristiriitaisten odotusten myötä osana yksilöi-
den ja yhteiskunnan suhteiden muotoutumista. Tarkastelemme kolmea 
ajankohtaista teemaa, joihin kohdistuu toiveita ja vaateita elämäntavalli-
sista muutoksista. Pohdimme, miten terveys, ympäristö ja yhteisöllisyys liit-
tyvät sekä yksilöllisiin että kansallisiin ponnistuksiin kohti parempaa syö-
mistä ja elämää. Terveellisyydestä otamme esimerkiksi ylipainoon liittyvän 
keskustelun ja sen, miten suomalaisten lihominen kutsuu yksilöt ja yhteis-
kunnan toimiin terveyden edistämiseksi. Ruoan tuotannon ja kulutuksen 
ympäristövaikutuksista pohdimme erityisesti, miten ympäristöasioiden mo-
nimutkaisuus kohtaa keskittymisen yhteen asiaan, josta esimerkkinä käy-
tämme keskustelua lihansyönnistä. Yhteisöllisyyttä lähestymme tarkaste-
lemalla sitä, miten perheateriat pärjäävät nostalgian ja muutosten välisessä 
ristiaallokossa. Tarinamme päähenkilöinä ovat suomalainen yhteiskunta ja 
suomalaiset, mutta monet esittelemämme kehityskulut ovat tuttuja muista-
kin länsimaista. Päätämme artikkelimme ruotimalla edellä mainittujen kes-
kustelujen välisiä jännitteitä ja kohtaamisia. 

Ruokaan, sen tuottamiseen ja kuluttamiseen, on aina liittynyt ristiriitai-
suuksia, joiden ylittämiseen aikakaudet ovat tarjonneet erilaisia ratkai-
suja. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, perinteet ja uutuudet, luonnollisuus 
ja teknologia, terveellisyys ja nautinnollisuus, menneisyys ja tulevaisuus 
ovat vaihtelevalla voimakkuudella läsnä ruoan ympärillä käytävissä kes-
kusteluissa (ks. esim. Warde 1997, Mäkelä 2002). Nykykuluttajat elävät 
monenlaisten odotusten ristipaineessa. Heidän oletetaan kantavan vas-
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tuuta paitsi omasta myös muiden hyvinvoinnista ja tekevän päätöksiä, 
jotka edistävät yksityistä ja yhteistä hyvää. He parantavat terveyttä, yh-
teisöllisyyttä ja ympäristön tilaa, arvostavat aitoutta ja alkuperäisyyttä 
sekä ylläpitävät samalla ruokakulttuuria. 

Artikkelimme teoreettisena lähtökohtana on ajatus siitä, että jälki-
traditionaalisessa maailmassa elämään liittyvät epävarmuudet vaativat 
uudenlaisia ratkaisuja niin yksilöiltä kuin yhteiskunnilta. Samalla yksi-
lön ja yhteiskunnan väliset suhteet järjestyvät uudelleen ja saavat jatku-
vasti uusia sisältöjä. Kuten Ulrich Beck on todennut, refleksiiviseen mo-
dernisaatioon liittyy yksilöllistymisen pakko – välttämättömyys suunni-
tella, tehdä valintoja ja tuottaa omaan elämään vakautta, jonka avulla 
hallita maailman epävarmuutta (Beck 1995, 29–30, vrt. Giddens 1995, 
108). Kulutusyhteiskunnan yksilöllistyminen on merkinnyt, että ihmis-
ten elämää säätelevät yhä vähemmän erilaiset ulkoiset pakot. Ihmisillä 
on yhä enemmän tilaa ja mahdollisuuksia valita itse elämäntyylinsä, 
tehdä kulutuspäätöksiä ja rakentaa kulutuksen avulla identiteettiään. 
Vapaudesta seuraa kuitenkin vastuu: jälkitraditionaalisessa yhteiskun-
nassa ihminen on pakotettu ottamaan itse vastuun elämästään, teke-
mistään päätöksistä ja niiden seurauksista, halusi hän sitä tai ei. (Esim. 
Bauman 1992, Sulkunen 2009, Kjærnes 2008.) Tämä vapauden ja vas-
tuun yhteen kietoutuminen ulottuu kaikkiin kulutuspäätöksiin, ja eri-
tyisesti ruokaan. Ruoka on yhteiskunnallisten kiistojen kohde, mutta se 
nähdään yhä useammin myös yksilön poliittisena kannanottona: valin-
noilla otetaan kantaa ja vaikutetaan siihen, millaista ruokaa tulevaisuu-
dessa syödään. (Mäkelä 2002.)

Tarkastelemme artikkelissamme niitä jännitteitä, jotka syntyvät ku-
luttajiin ja kansalaisiin kohdistuvien moninaisten ja ristiriitaisten odo-
tusten myötä osana yksilöiden ja yhteiskunnan suhteiden muotoutu-
mista. Tarkastelemme kolmea ruokaan ja syömiseen liittyvää ajankoh-
taista teemaa, joihin kohdistuu toiveita tai jopa vaateita elämäntavalli-
sista muutoksista. Pohdimme, miten ensiksi terveys, toiseksi ympäristö 
ja kolmanneksi yhteisöllisyys liittyvät sekä yksilöllisiin että kansallisiin 
ponnistuksiin kohti aina vain parempaa syömistä ja elämää. Tarinamme 
päähenkilöinä ovat suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset, mutta mo-
net esittelemämme kehityskulut ovat tuttuja muistakin länsimaista. 
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Analysoimme seuraavissa luvuissa, miten syömisen terveellisyy-
teen, ympäristökysymyksiin ja yhteisöllisyyteen liittyvät yhteiskunnal-
liset toiveet haastavat nykyiset käytänteet sekä niihin sisältyvät arvos-
tukset ja merkitykset. Terveellisyydestä otamme esimerkiksi ylipainoon 
liittyvän keskustelun ja sen, miten suomalaisten lihominen kutsuu niin 
yksilöt kuin yhteiskunnan toimiin terveyden edistämiseksi. Ruoan tuo-
tannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksista pohdimme erityisesti, mi-
ten ympäristöasioiden monimutkaisuus kohtaa keskittymisen yhteen 
asiaan, josta esimerkkinä käytämme keskustelua lihansyönnistä. Yhtei-
söllisyyttä lähestymme tarkastelemalla sitä, miten perheateriat pärjää-
vät nostalgian ja muutosten välisessä ristiaallokossa. Päätämme artikke-
limme ruotimalla edellä mainittujen keskustelujen välisiä kohtaamisia. 

Paksu juttu1 

Liikapaino voi lyhentää elämää jopa parillakymmenellä vuodella. 
Käytättekö ruokaa huumausaineena? Lihavuus on vaarallisin kan-
santautimme. -- Älkää kaivako hampailla hautaanne. Ylimääräinen 
voileipä päivässä lisää painoanne seitsemän kiloa vuodessa eli yli 
20 kiloa kolmessa vuodessa. -- Lihava ihminen on alttiimpi taudeille, 
leikkausriski on suurempi ja lihavien kuolleisuus on 79 % normaa-
lia korkeampi. -- No no! Kaappisyöminen on kehittymättömän ihmi-
sen alkeellisin nautinto. -- Lihavaa uhkaavat monet vaarat. Yllättävä 
kuolema voi riistää hänen perheeltään huoltajan. -- Niin, laihaksi ei 
pääse oikotietä. Yksi kolmasosa on dieettiä, loput sisua. (Kertoja Li-
havuuden vastustamisyhdistyksen ja Fennada-Filmin valistusohjel-
massa ”Paksu juttu”, 1961).

Yllä kuvatussa valistusfilmissä pulska perheenisä saa postitse vaimonsa 
hänelle salaa lähettämän kirjan ”Kuta pitempi vyö – sitä lyhyempi 
elämä”, joka innoittaa hänet asiantuntijoiden pakeille ja harkitsemaan 
laihduttamista. Lihavuus nähtiin kasvavaksi ongelmaksi jo 1960-luvun 

1 Otsikko on lainattu Esko Töyrin ohjaamasta ”Paksu juttu” -ohjelmasta, joka löytyy Ylen 
Elävästä arkistosta (http://yle.fi/elavaarkisto). 



43

Mäkelä, Niva  Muuttuva syöminen – yksilön vastuu ja yhteiskunnan etu

alun terveysvalistuksessa, ja oikeaoppisella syömisellä oli tärkeä rooli 
lihavuuden ehkäisemisessä ja laihduttamisessa. Nykyään kansalaisten 
kohoavat painoindeksikäyrät ja ylipainoon liittyvät sairaudet aiheutta-
vat yhä enemmän huolta. Moni yhtynee ajatukseen siitä, että aikamme 
yltäkylläisyydessä ruoka mahdollistaa entistä suurempia nautintoja, 
mutta tuottaa myös paljon enemmän päänvaivaa (Mäkelä 2002). 

Läski kiteyttää monet terveyshuolet. Painoindeksin ja vyötärönym-
päryksen avulla lasketaan todennäköisyyksiä tuleville terveysongel-
mille, ja korkeat lukemat tulkitaan osoitukseksi epäterveellisistä ruoka-
tavoista. Voikin pohtia, olisiko lihavuus saanut niin keskeisen roolin ter-
veyskeskustelussa, ellei se olisi niin näkyvää ja mitattavaa. Ylipainoisilla 
korkea verenpaine ja kolesteroli on helppo nähdä ylipainon seuraukseksi 
ja osoitukseksi sen vaaroista, kun laihojen kohdalla syitä niihin etsitään 
ensimmäiseksi rasvan ja suolan käytöstä. Onko niin, että lihava saa ke-
hotuksen ryhtyä kokonaiseen elämäntaparemonttiin, mutta laihalle riit-
tävät pienehköt, arjessa helposti toteutettavat muutokset? 

Ihannekansalainen on hoikka (Allan 1994) ja siten lähtökohtaisesti 
terve, kunnes toisin todistetaan. Vaikka lihava olisi terve, tuottavat yli-
painoon liitetyt riskit mahdollisen sairauden jatkuvan läsnäolon. Lää-
ketieteellisesti katsoen riskejä tuottava ylipaino alkaakin saada jo itses-
sään hoidettavan sairauden piirteitä, kun hoitomuotona yleistyvät suo-
listoa muokkaavat laihdutusleikkaukset ja apteekista niin reseptillä kuin 
reseptittä saatavat laihdutuslääkkeet. Tätä kirjoitettaessa ensimmäinen 
käsikauppalääkkeenä myytävä laihdutuslääke on vastikään tullut Suo-
messa apteekkeihin ja saanut runsaasti julkisuutta. Lääkettä mainos-
tetaan apteekeissa ikkunat peittävin mainoksin ja keskustelupalstoilla 
sen hyviä ja huonoja puolia on pohdittu vilkkaasti jo ennen lääkkeen 
markkinoille tuloa. ”Tämä ostaa ainakin 100 pakettia heti. Kesä, täältä 
tullaan!!!!” innostui Kaksplus.fi-keskustelupalstan kirjoittaja (24.2.2009) 
(Uusi laihdutuslääke…2009). Keskustelun ytimessä on moraalinen kiista 
siitä, onko laihduttaminen lääkkeen avulla oikeutettua vai olisiko laih-
duttajien turvauduttava perinteisiin menetelmiin: itsekuriin, kaloreiden 
laskemiseen ja liikuntaan (vrt. Pajari, Jallinoja & Absetz 2006). 

Ylipainossa ei ole kysymys vain kansanterveydestä vaan yhä julki-
tuodummin myös kansantaloudesta (McCormick & Stone 2007). Ikään-
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tyvän ja lihovan väen ennustetaan venyttävän terveydenhoitomenot 
äärimmilleen. Kiihkeääkin väittelyä siitä, kenen vastuulla terveys ja sen 
hoitaminen lopulta on, käytiin Suomessa syksyllä 2005. Sitran silloinen 
yliasiamies Esko Aho esitti haastattelussa (Hukkanen 2005a, ks. myös 
Karvinen 2005), että yhteiskunta ei voi täysin kustantaa kuntonsa lai-
minlyövien elämäntaparenttujen sairauksien hoitoa. Kunnon ylläpitoon 
olisi Ahon mielestä kannustettava bonusjärjestelmällä. Terveydestään 
huolehtivat kansalaiset ansaitsisivat hyvillä elintavoillaan bonuksia, 
joita he voisivat käyttää hoitokulujensa kattamiseen. Seuranneessa kes-
kustelussa Ahon ideat pitkälti tyrmättiin niin periaatteellisin kuin käy-
tännöllisin perustein: Ihmisten on tietenkin kannettava vastuuta tervey-
destään, mutta kaikki tarvitsevat on silti hoidettava. Kriteereiden laati-
minen hyville ja huonoille elintavoille ei sekään olisi helppoa. (Hukka-
nen 2005b, Syytä… 2005, Mönkäre… 2005). Keskustelussa tuli silti esille 
harvinaisen selvästi se periaate, että terveys on yksilön vastuu ja yhteis-
kunnan etu. Lähtökohtana on, että itseään sääntelevä ihminen tietää, 
kuinka edistää terveyttään, mutta hän valitsee vapaasti, miten haluaa 
elää ja kantaa päätöksistään vastuun (vrt. Pajari ym. 2006, Petersen & 
Lupton 1996). 

Suomalaisessa ”terveellisyyden mielipideilmastossa” korostuu yksi-
lön oma toiminta. Eivät vain monet asiantuntijat vaan myös kansalai-
set ajattelevat, että omat elintavat ovat terveyden kannalta merkityksel-
lisempiä kuin yhteiskunnalliset tekijät, kuten työttömyys ja ympäristön 
saastuminen. (Aarva & Pasanen 2005, 58 ja 67.) Vastuu ja velvollisuus 
voivat kuitenkin olla eri asioita. Esimerkiksi varusmiesten käsityksissä 
”vastuu omasta terveydestä täsmentyi yksilölliseksi vastuuksi omista 
valinnoista, mutta ei välttämättä velvollisuudeksi elää terveellisesti” 
(Jallinoja, Ojajärvi, Salasuo & Hoikkala 2008, 42). Yhteiskunnan vastuu 
kiteytyy ns. uuden kansanterveyden oppien mukaisesti terveyden edis-
tämiseen (ks. esim. Bunton, Nettleton & Burrows 1995, Aarva & Lääperi 
2005), jonka periaatteita seuraten kansalaisia ohjataan terveellisiin ruo-
katottumuksiin monin tavoin. Valistus, koulutus, kampanjat, projektit, 
ohjelmat, ravitsemussuositukset ja erilaiset pakkausmerkinnät tarjoavat 
tietoa, jonka toivotaan siirtyvän myös arjen käytänteiksi. Viime vuosina 
ravitsemusvalistus on laajennut kohti elämäntavan opastusta, kun ravit-
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semussuosituksiin on yhdistetty myös liikuntasuositukset (Valtion ravit-
semusneuvottelukunta 2005).

Tällä vuosikymmenellä erilaisissa terveyden edistämisen poliittisissa 
ohjelmissa onkin kannettu kasvavasti huolta terveellisestä syömisestä. 
Ohjelmissa puhutaan ”ravitsemuskäyttäytymisen ja ruokaosaamisen 
ohjaamisesta” (STM 2001), ravintosisältömerkinnöistä sekä painonhal-
linnasta erilaisissa arjen ympäristöissä (Terveyden edistämisen… 2007), 
perheiden terveellisistä ruokatottumuksista ja kuluttajien kiinnostuk-
sesta terveelliseen ruokaan (Suomalaisen ruokakulttuurin… 2009), ter-
veyttä edistävien ruoka- ja liikuntatottumusten yleistymisen tärkey-
destä (STM 2008) sekä lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen 
vahvistamisesta (Lasten… 2007). 

Ohjelmien ylevistä tavoitteista huolimatta terveyden edistämisen 
keinot perustuvat edelleen usein lähes pelkästään informaation jakami-
seen. Se on päätöksentekijöille houkuttelevaa, sillä ainakaan päältä kat-
soen erilaiset tietoa tarjoavat kampanjat eivät vie keneltäkään mitään 
pois – ellei hankkeiden kustannuksia lasketa mukaan. Sen sijaan näyt-
tää olevan paljon vaikeampi ajaa sellaisia projekteja, jotka eivät koh-
distu vain yksilöihin vaan johtaisivat rakenteellisten muutosten kautta 
maatalouden, elintarviketeollisuuden, kaupan tai valtiontalouden talou-
dellisiin tappioihin nykyiseen nähden. Aivan viimeaikaiset poliittiset 
päätökset ja keskustelut enteilevät kuitenkin ajattelutapojen muutosta. 
Kesällä 2009 elintarvikkeiden ja ravintolaruoan arvonlisäveroa koske-
vien neuvottelujen yhteydessä tehtiin päätös ottaa kymmenen vuoden 
tauon jälkeen makeisvero uudelleen käyttöön ja korottaa virvoitusjuo-
maveroa. Päätös voidaan näkökulmasta riippuen nähdä joko poikkeuk-
sena, jonka tausta on pikemminkin finanssi- kuin terveyspoliittinen, tai 
päänavauksena uudelle kansanterveyspolitiikalle, jossa vaikeita vero-
ratkaisujakaan ei karteta. Jälkimmäiseen viittaa se, että saman vuoden 
syksynä heräsi keskustelu uudesta ruokaverosta, joka kohdistuisi kaik-
kien elintarvikkeiden sisältämään sokeriin ja tyydyttyneeseen rasvaan. 
Tavoite on, että vero ohjaisi kansaa terveellisempiin tapoihin, ja ”sivu-
tuotteena valtio saisi lisää verotuloja” (Hertsi 2009, 4). 

Ajatus ”rasvaverosta” ei ole uusi. Sitä ehdotettiin Yhdysvalloissa jo 
1980-luvulla (Gilman 2008), ja Tanskassa se otetaan käyttöön vuonna 
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2010 (Hertsi 2009). Taloudelliset keinot ovat taas mukana terveyspolitii-
kan keinovalikoimassa. Nähtäväksi jää, seuraako perässä myös rajoitta-
via tai pakottavia normeja. Miltä kuulostaisi esimerkiksi lapsille suun-
natun elintarvikemarkkinoinnin kieltäminen tai pakolliset rasvaa, suo-
laa ja sokeria koskevat varoitusmerkinnät elintarvikkeissa? Osa tällai-
sista keinoista saatetaan tosin tulkita EU-säädösten ja vapaan kilpailun 
vastaisiksi. Niin kauan kun tavaroiden vapaa liikkuvuus ajaa periaat-
teena kaikkien muiden tavoitteiden yli, voi tehokkaiden terveyttä edis-
tävien rajoitusten toteuttaminen kansallisesti olla vaikeaa. Silti sekä in-
formaatio että verotus ovat ohjauskeinoja, jotka korostavat yksilön va-
lintaa sulkematta pois erilaisia vaihtoehtoja. Nähtäväksi jää, vahvis-
tuuko terveellisen syömisen edistämisessä tulevaisuudessa myös nor-
miohjauksen merkitys. Tämän päivän näkökulmasta on vaikea kuvitella, 
että epäterveellisinä pidettyjen elintarvikkeiden myynti kiellettäisiin, 
mutta ehkä odotettavissa on uusia vaatimuksia ainakin markkinointiin 
tai pakkausmerkintöihin. 

Kärjistäen lähes mitä tahansa syötäväksi kelpaavaa saa myydä, kun-
han se ei ole tavanomaisin annoksin syötynä välittömästi vaarallista. 
Terveellisyys ja turvallisuus ovatkin sukulaiskäsitteitä, joissa on kuiten-
kin tärkeä ero: ruoan turvallisuutta säädellään moninaisin säädöksin 
(esim. elintarvikelaki 23/2006), mutta lukuun ottamatta lastenruokien 
ja kliinisten ravintovalmisteiden kaltaisia erityisruokavaliovalmisteita, 
ruoan terveellisyyttä ei juuri säännellä (ks. KTM 662/2000). Esimerkiksi 
elintarvikelaissa (23/2006) terveellisyys näkyy ainoastaan ”terveysvaa-
rana”, joka voi uhata elintarvikkeen turvallisuutta. Erilaisten vierasainei-
den, kuten lyijyn, kadmiumin, homemyrkkyjen tai torjunta-ainejäämien 
pitoisuuksille elintarvikkeissa on asetettu ylärajoja, joiden puitteissa 
niitä sisältävien tuotteiden syöminen katsotaan turvalliseksi (Evira 
2009). Vertailukohtana voi pohtia, miksei vastaavia rajoja ole sellaisille 
liiallisesti käytettyinä haitallisiksi tiedetyille aineille kuin tyydyttynyt 
rasva, sokeri ja suola. Poikkeuksena ovat elintarvikkeet, joissa käytetään 
ravitsemus- tai terveysväitteitä (ks. EY 1924/2006). Terveysväitteitä voi 
käyttää elintarvikkeen markkinoinnissa vain, jos tuote täyttää Euroopan 
komissiossa parhaillaan määriteltävänä olevan ns. ravintosisältöprofii-
lin (ks. EFSA 2008). Terveysväitteiden käytön ehtoihin kohdistuva sään-
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tely kertonee unionin uudenlaisesta, aktiivisesta pyrkimyksestä määri-
tellä ja rajata sitä, millainen ruoka on terveellistä ja milloin sitä voi kut-
sua peräti terveysvaikutteiseksi. 

 Yksilön ja yhteiskunnan – tai kuluttajien ja muiden toimijoiden – 
edut syömisen terveellisyyden edistämisessä eivät aina ole yhteneviä. 
Klassinen rasvaesimerkki havainnollistaa vastakkaisia intressejä. Vielä 
vuonna 1977 ”perusruokavaliosuosituksessa” voi, margariini ja öljy esi-
tettiin toistensa vaihtoehtoina. Maatalouspoliittinen syy ilmoitettiin 
peittelemättä: ”Monityydyttämättömien rasvahappojen saannin lisää-
miseksi olisi kasviöljyjen käyttöä lisättävä, mutta kotimaisten ravinto-
rasvojen tuotannon suojaaminen asettaa niiden käytölle tiettyjä esteitä. 
Kuluttajille on jätettävä valinnan mahdollisuus eri ravintorasvojen käy-
tössä, ja siitä syystä perusruokasuositukseen on otettu tasavertaisina ra-
vintorasvoina voi, margariini ja kasviöljy.” (Pekkarinen 1977, 429, ns. ras-
vasodasta ks. myös Viinisalo 1993, Pantzar 1995.) Jälleen kerran: yhteis-
kunta ja markkinat tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, joiden välillä kulut-
tajat itse valitsevat ja vastaavat seurauksista. 

Ja maailma pelastuu 

Ei tässä ainakaan valinnanvaran puutteesta voi valittaa. On monen 
väristä, muotoista ja kokoista: keltaista, punaista, luomua, luumua, 
miniluumua, kirsikkaa, tavallista, tertulla ja ilman. Mutta kaikissa 
on jotain vikaa. Suurin ongelma ei ole hinta, vaikka kyllä siitäkin 
pitää purnata. Pahimmillaan 18 euroa kilolta. Siis yli satasen mum-
mon markoissa. Tomaateista! Eikä nyt puhuta myöskään kitkerästä 
mausta. Näissä mättää muukin: tomaattien tuotannolla kun tuntuu 
olevan aina ikäviä seurauksia joko ympäristölle tai ihmiselle. Tomaa-
tithan ovat suorastaan syntisiä. -- Jos kantaa huolta ympäristöstä, os-
taa luomua. Jos haluaa taata viljelijöille kohtuulliset tulot, valitsee 
reilua kauppaa. Jos vastustaa monikansallisten yritysten ylivaltaa, 
suosii paikallista. (toimittaja Tanja Vasama Helsingin Sanomien ar-
tikkelissa 19.4.2009, ks. Vasama 2009)
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Keväällä 2009 julkaistu Tanja Vasaman artikkeli tomaattien ympäristö-
vaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista sekä kulutusvalintojen mer-
kityksestä havainnollistaa mainiosti niitä ongelmia, joita kuluttajat koh-
taavat päivittäin ruokakaupassa asioidessaan. Jos jo tuoreiden kasvis-
ten ympäristövaikutukset tuottavat kuluttajille päänvaivaa, miten olisi 
edes mahdollista pohtia ympäri maailmaa kotoisin olevien, pitkälle ja-
lostettujen teollisten elintarvikkeiden vaikutuksia? Yhä useampi kulut-
taja kuitenkin miettii, ovatko luomutuotteet, lähiruoka tai reilu kauppa 
parempia ympäristölle ja ihmisille kuin muut elintarvikkeet, olisiko vä-
hennettävä lihankulutusta tai miten saada tarkempaa tolkkua erilaisten 
elintarvikkeiden ympäristökuormituksesta (esim. Kirveennummi, Saari-
maa & Mäkelä 2008, kestävästä kulutuksesta ks. Eurobarometer 2009). 

Ruoankulutuksen ympäristövaikutusten pohdintaan on Suomessa 
herätty laajasti vasta viime vuosina (Katajajuuri & Vinnari 2008). Ny-
kyisin keskustellaan erityisesti siitä, miten paljon tuotanto ja kulutus 
kuluttavat resursseja, kuten vettä ja energiaa ja millaisia ”jälkiä” siitä 
globaalisti syntyy. Näitä jälkiä pyritään yhä pontevammin havainnol-
listamaan: tutkijat mallintavat erilaisten tuotteiden hiili-, vesi- ja ekolo-
gista jalanjälkeä; elintarviketeollisuus kehittää tuotteisiinsa niiden ve-
den- ja energiankulutuksesta sekä kasvihuonekaasujen päästöistä kerto-
via merkkejä ja internetissä on erilaisia mittareita omien kulutustottu-
musten jalanjälkien arvioimiseen (ks. esim. http://www.tampereenkau-
punki.net/ekotallaaja/peli/index.html) sekä muita ohjeita henkilökoh-
taisen ympäristökuormituksen vähentämiseen (ks. esim. http://luonto-
liitto.fi/ymparisto/elamantapa.html). Suomessa ja muualla kehitetään 
tuotteiden hiilijalanjälkiä koskevia järjestelmiä, jotka tuottaisivat ku-
luttajille tietoa heidän ostostensa hiilipäästöistä ja kannustaisivat heitä 
muuttamaan hankintojaan ilmastoystävällisemmiksi (ks. Hongisto, Per-
rels, Nissinen ym. 2008, Perrels, Hongisto, Hyvönen ym. 2009). Kotimai-
sen hiilijalanjälkeä koskevan pilottihankkeen tulokset kertovat myös ku-
luttajien olevan kiinnostuneita saamaan tietoa omien valintojensa ym-
päristövaikutuksista (Hyvönen 2009).

Suomeenkin rantautuneet ”jalanjälkimerkit”, kuten Raision Elovena-
tuotteissaan käyttöönottamat CO2- ja H2O-merkit (ks. http://www.raisio.
com/www/page/Ekologia) perustuvat yhden asian – hiilidioksidipäästö-
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jen tai veden kulutuksen – mittaamiseen. Tällainen jalanjälkimerkki on-
kin yrityksille yksinkertaisempi ja myös markkinoinnin kannalta hou-
kuttelevampi kuin ulkopuolista sertifiointia vaativa merkki, kuten luo-
mumerkki tai muissa kuin elintarvikkeissa käytettävä pohjoismainen 
ympäristömerkki. Käyttäjille on kuitenkin pulmallista, että yritysten 
omia tarkoituksiaan varten kehittämät merkit eivät välttämättä mah-
dollista lainkaan vertailua tuotteiden välillä. Niin kauan kuin erilaisille 
”jalanjäljille” ei ole yhteisiä kriteerejä, ne tuottavat lähinnä mielikuvia 
ympäristömyötäisyydestä ja jättävät tulkitsemisen vastuun kuluttajille. 

Voi myös pohtia, sisältävätkö kuluttajatietoa tuottavat järjestelmät jo 
itsessään näkemyksen siitä, että vastuu ympäristöstä on aina juuri ku-
luttajilla. Rajoittuuko muiden ruokajärjestelmän toimijoiden rooli sii-
hen, että loppukäyttäjille tarjotaan mahdollisimman paljon tietoa, jotta 
nämä voisivat sitten valita ”oikein”? Kuluttajien vastuuta alleviivaavassa 
retoriikassa saatetaan todeta brittiläisen kauppaketjun johtajan tapaan, 
että ”hiilimerkki antaa kuluttajien käsiin vallan valita, millä tavoin he 
haluavat olla vihreitä”2 (Tesco boss… 2007). Vastineeksi voisi kysyä, voi-
siko hiilimerkki kannustaa myös kauppaa tekemään entistä ympäristö-
tietoisempia tuotevalikoimapäätöksiä ja innostaa teollisuutta kehittä-
mään entistä vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Toisaalta ympäristöasioi-
hin, varsinkin ilmastonmuutoksen torjumiseen, on kaivattu vahvempaa 
valtion toimintaa (Giddens 2009). 

Ruokaan ja syömiseen liittyvä viimeaikainen ympäristökeskustelu on 
usein kulminoitunut lihaan (ks. esim. Partanen 2008). Sekä lihan syömi-
nen että syömättömyys synnyttävät kiivaita väittelyitä (ks. Verkkokes-
kustelu 2009). Yhtäällä ehdotetaan, että kouluissa olisi vain yksi liharuo-
kapäivä (VINOVa 2009), toisaalla korostetaan lihaa osana ravitsemusta 
(Keho… 2009). Liha on ladattu symbolisilla merkityksillä, joista vähäi-
simpiä eivät ole sen liittyminen luonnon hallintaan, miehiseen vahvuu-
teen ja elinvoimaan, jopa patriarkalismiin (Fiddes 1991). Lihan kulutuk-
sen lisääntyminen liittyy yleensä myös elintason kohoamiseen. Liha on 
länsimaissa ollut pitkään aterian keskeisin osa, jonka perusteella ruo-
kalajit saavat nimensä. Liha täyttää vatsan, ja monet tuntevat tarvitse-

2 Kirjoittajien käännös seuraavasta alkutekstistä: ”A carbon label will put the power in the 
hands of consumers to choose how they want to be green.” (Tesco boss… 2007).
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vansa lihaa ”jaksaakseen”. Ehkäpä juuri siksi nyt kampanjoidaan yhden 
viikoittaisen ”lihattoman päivän” puolesta – vaikka lihasta ei ole helppo 
luopua kokonaan, sitä olisi mahdollista ainakin vähentää. (YK-asiantun-
tija… 2008, Mason 2009.)

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO laati vuonna 2006 kat-
tavan ja suorasukaisen raportin karjatalouden ympäristövaikutuksista 
(Steinfeld, Gerber, Wassenaar ym. 2006). Raportti ennustaa maito- ja li-
hatuotteiden kysynnän lähes kaksinkertaistuvan globaalisti vuoteen 
2050 mennessä. Kasvu johtaisi ”katastrofiin” (mts. 276) ja aiheuttaisi 
merkittäviä haittoja ympäristölle. FAOn mukaan on kuitenkin syytä 
myös optimismiin: vauraiden maiden väki todennäköisesti hyväksyy 
väistämättömän hintojen nousun, suosii luomutuotteita ja muita ympä-
ristömerkittyjä vaihtoehtoja sekä siirtyy entistä enemmän kasviperäi-
seen ruokavalioon (mts. 276). Raportti ei kuitenkaan suosittele kasvisruo-
kaan siirtymistä vaan korostaa kasvavan kysynnän ja ympäristöhaastei-
den yhteensovittamisen välttämättömyyttä. Lihan syömisestä luopu-
mista ei pidetä realistisena tulevaisuutena, vaan vaihtoehtona nähdään 
eräänlainen maltillinen eläinkunnan tuotteiden käyttö. 

Ympäristösyyt eivät ole ainoa lihankulutukseen vaikuttava tekijä. 
Monet perustelevat lihan, varsinkin naudanlihan, kulutuksen vähentä-
mistään pikemminkin terveys- tai eettisillä syillä. Erilaiset lihan syömi-
sen vähentämisen perusteet ja valinnat erilaisten lihalaatujen välillä ei-
vät aina ole ristiriidattomia. Erityisen ristiriitainen kategoria on broile-
rinliha, joka ekotehokkaana ja terveellisenä lihalaatuna kasvattaa suo-
siotaan. Silti siipikarjanlihantuotantoa pidetään usein tyyppiesimerk-
kinä epäeettisestä toiminnasta, johon eläinten hyvinvoinnista ja oikeuk-
sista huolehtivat kiinnittävät huomionsa (esim. Animalian kampanjan 
Broilerikiusaus-juliste vuonna 2005; ks. http://animalia.brandmanual.
com/julisteet). Lisäksi – ehkä juuri tehotuotannon etäännyttävästä vai-
kutuksesta johtuen – broilerinliha on joillekin syöjille eräänlainen ”lä-
himpänä kasviksia” oleva valkoinen lihalaatu, jota osa periaatteessa 
kasvisruokavaliota noudattavistakin voi olla valmis poikkeustilanteissa 
nauttimaan. 

 Mutta entä jos suomalaiset päättäisivät ryhtyä torjumaan ilmaston-
muutosta ja parantamaan maailman ruokaturvaa vähentämällä lihan-
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syöntiä – tai jopa siirtymällä kokonaan kasvissyöjiksi? Osalle ihmisistä 
lihansyönti on saavutettu oikeus ja hyvinvoinnin indikaattori, ja siten 
lihankulutuksen vähentäminen olisi syvälle (länsimaisiin) käytänteisiin 
iskevä muutos. Kaikkien suomalaisten kääntyminen vegaaneiksi olisi 
melkoinen muutos myös suomalaiselle maataloudelle, varsinkin maito- 
ja lihataloudelle ja niiden luomalle kulttuurimaisemalle. Mielipiteet ja 
näkemykset lihantuotannosta ja -kulutuksesta ovat monenlaisia, ja eri 
tahojen edut näyttävät väistämättä törmäävän toisiinsa. Vaikka kas-
vispainotteisen ruokavalion edistämistä ei mikään taho suoranaisesti 
vastusta, on tilanne monille toimijoille hankala: Yhtäältä eläinperäisen 
ruoan tuottajat, näihin nojaava elintarviketeollisuus, alaa lähellä ole-
vat tutkimuslaitokset, edunvalvojat ja viranomaisetkin ovat tilanteessa, 
jossa niiden odotetaan osallistuvan vastuullisesti ympäristömyötäisem-
män tuotannon ja kulutuksen edistämiseen. Toisaalta ne ovat monin 
tavoin sidoksissa juuri niihin raaka-aineisiin, joiden käyttöä tulisi vä-
hentää. Tasapainottelu erilaisten ristiriitaisten intressien keinulaudalla 
näkyy muun muassa erilaisten strategioiden, suositusten, toimintaoh-
jelmien ja tutkimuskysymysten muotoilussa. Esimerkiksi Ehdotus kes-
tävien hankintojen toimintaohjelmaksi (2008) mainitsee taustatekstis-
sään monien asioiden puoltavan kasvisruokavaliota (mts. 22), mutta ei 
tavoitteissaan ja suosituksissaan vielä ota selvää kantaa siihen, mitä 
lopulta olisivat ruokapalvelujen tavoittelemat ”kestävät tarjoomukset” 
(mts. 28 ja 33). 

Kun tämän hetken tiedon valossa on vaikea antaa ehdottomia toi-
mintaohjeita siitä, mikä lopultakin on se kaikkein ympäristömyötäisin 
elintarvikevalinta (vrt. lähi- ja luomuruoasta käyty monipolvinen kes-
kustelu, ks. esim. Paulsen 2009), on liha ristiriitaisuudestaan huolimatta 
ymmärrettävä kärki keskustelussa ruoan ympäristövaikutuksista. Se on 
eräänlainen yhden asian kysymys, josta on periaatteessa helppo viestiä: 
syö vähemmän lihaa. Samalla on kiinnostavaa huomata, että tutkimuk-
sen (ks. esim. Kurppa, Grönroos, Hyvärinen ym. 2009) tuottamaa tietoa 
muista ympäristömyötäisemmistä elintarvikkeista tai ruoan kulutuk-
seen ja valmistamiseen liittyvistä toimintatavoista on huomattavasti 
vaikeampi muokata yksinkertaisiksi sloganeiksi. Lisäksi uusien ruokatot-
tumusten vallatessa alaa joudutaan pohtimaan myös sitä, mitä lihan ti-
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lalle. Tuodako soijaa ja muuta kasviproteiinia ulkomailta vai olisiko edis-
tettävä myös kotimaisen kasviproteiinin viljelyä ja kehitettävä uusia 
pohjoisen ilmastoon sopivia lajikkeita?

Vaikka lihansyönnin vähentäminenkin voi osoittautua työlääksi, 
vielä haastavampia ovat sellaiset kehityskulut, jotka edellyttävät mo-
nimutkaisia toimintatapojen muutoksia. Tällaisia suositeltuja muutok-
sia ovat esimerkiksi raaka-aineiden kausiluonteisuutta kunnioittava 
käyttö, energiaa säästävät valmistustavat ja harkitut kauppamatkat (ks. 
esim. Kauppinen, Katajajuuri, Pesonen ym. 2009). Esimerkiksi raaka-ai-
neiden sesongit eivät näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta 
välttämättä ole itsestäänselvyys aikana, jolloin mansikoita on saatavilla 
marraskuussa. Energiatehokas mikroaaltouuni on kätevä valmisruoan 
lämmittäjä, mutta ei samanlainen kodin sydän kuin uuni. Kaupassa 
asiointi puolestaan on monien yhdyskuntarakenteeseen, arjen sujuvuu-
teen ja vapaa-ajan viettoon kytkeytyvien ratkaisujen ja toimintatapo-
jen summa. Silti vallalla tuntuu olevan ajatus, että on helpompi aloittaa 
opastus kohti ympäristömyötäistä syömistä yksittäisistä elintarvikkeista 
ja niitä koskevista yksilöiden valinnoista kuin yrittää rakentaa kestävää 
ruokavaliota koko yhteiskunnan läpäisevästi. Tämä kuvastaa neuvonnan 
haasteellisuutta tilanteessa, jossa ei vielä ole yhteisymmärrystä siitä, 
millainen kestävä ruokavalio on ja miten sitä voitaisiin toteuttaa. 

Syömään! 

Hetki yhteisen pöydän ympärillä voi olla se ainoa, jolloin jokainen 
perheenjäsen tulee huomatuksi ja kaikkien ilot ja surut käsitellyiksi. 
Yhteinen ateria on myös oiva kasvatustilanne, koska se toistuu sään-
nöllisesti. (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman pää-
sihteeri Marja Innanen Helsingin Sanomien Vieraskynäpalstalla 
25.5.2009, ks. Innanen 2009.)

Innasen kirjoitus osuu syömisen yhteisöllisyyttä ja sen mahdollista ra-
pautumista koskevan keskustelun ytimeen. Yhteiskunnan modernisoi-
tuminen on monien kriitikkojen mielestä heikentänyt ruokakulttuuria, 



53

Mäkelä, Niva  Muuttuva syöminen – yksilön vastuu ja yhteiskunnan etu

vienyt ihmisiltä ymmärryksen siitä, kuinka tulee syödä ja yksilöllistä-
nyt ihmisiä jopa niin, ettemme enää osaa syödä yhdessä (esim. Fischler 
1988). Innasen kirjoituksen otsikko ”Perheen ruokahetket taas arvoonsa” 
sisältää epäsuoran oletuksen siitä, että menneisyydessä on joskus ollut 
aika, jolloin kaikki on ollut toisin. Nykyelämän rytmit ovat tietenkin toi-
senlaiset kuin agraarin elämäntavan talon töiden tahdittama aikataulu. 
Mutta tukeeko historiallinen aineisto nykyajan idyllisiä ateriaihanteita?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan talletetussa Lapsuuden ruoka-
muistot -aineistossa (ks. Sillanpää 1999) tunnelmalliset ateriakuvaukset 
elävät rinnan sellaisten tarinoiden kanssa, joissa koko perhe ei lainkaan 
kokoonnu saman pöydän ääreen. Perheenäiti pysytteli joissakin ruoka-
muistoissa eräänlaisessa palvelijan roolissa koko aterian ajan ja söi mui-
den jälkeen keittiön pöydän kulmalla sen, mitä muilta oli jäänyt. Joskus 
pöydän virkaa toimitti rationaalisesti perheenemännän askelia säästä-
mään suunnitellun keittiön ulosvedettävä leikkuulauta. Samankaltaisia 
kuvauksia aterioista on myös Isosta-Britanniasta, jossa kaikki perheenjä-
senet eivät ole syöneet samaa ruokaa, koska miehelle on varattu parhaat 
(liha)palat lasten ja vaimon tyytyessä vähempään (Charles & Kerr 1988). 
Anne Murcott (1997) onkin todennut, että perheateriamyytin luoma 
idealistinen kuva muuttuu, jos katse kohdistetaan sukupuoleen, ikään 
ja luokka-asemaan. Esimerkiksi brittiläisen yläluokan perheissä lapset 
söivät lastenhoitajansa kanssa eivätkä vanhempiensa seurassa. Tapa ei 
ollut tuntematon Suomessakaan: ”Pikkulapset syötettiin keittiökamma-
rissa. Salin puolelle he pääsivät vasta sitten kun osasivat syödä kaata-
matta maitolasia. Kun he olivat jo oppineet aterioimaan sievästi, nostet-
tiin lasten pöytä salin nurkkaan.” (Eine Miller muisteli Inkilän kartanon 
1920- ja 30-lukujen jouluja, Harvilahti 2002, 89). 

Suomessa on ilmestynyt muitakin sukutarinoita ruokaperinteen 
kautta esitteleviä muisteluteoksia (ks. esim. Ahola 2002, Knuuttila 1999, 
Reiman 1994). Kirjoissa on reseptien ohella paljon kuvauksia makumuis-
toista sekä yksittäisistä ruokalajeista ja niiden tekijöistä, mutta yllättäen 
harvoja kertomuksia perheen yhteisistä aterioista. Kirjat ovat ilmaisu-
voimaisia tarinoita suomalaisen ruokakulttuurin ja syömisen muutok-
sesta 1900-luvulla, mutta on kiinnostavaa, ettei teoksissa juurikaan ole 
kuvauksia ruoan jakamisesta ja syömisen sosiaalisuudesta. 
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Maarit Knuuttilan (1999) sukupolvien keittämistarinoissa kuvataan 
muiden teosten lailla ruoan tekemistä ja itse ruokaa, tunnelmia ja syö-
misen muutosta nostalgisin virityksin, joissa lapsuuden mummolassa 
on ”kesäpäivä ja maistuu mansikalle ja haisee kahville aamulla” (Knuut-
tila 1999, 82). Yhdessä syömisen selväsanaisia kuvauksia ei kirjasta löydy. 
Tosin joskus huomion kohteena on se, kuinka ei syödä yhdessä (mts. 101–
102). Yhteisten aterioiden kuvauksia tyypillisemmin muisteluissa tule-
vat esille sosiaaliset suhteet. Usein ruoka ja ruoanvalmistus kertovat tyt-
tären suhteesta äitiinsä (esim. Nopola 1994). Ruokataloudesta huolehti-
minen on pitkään kuulunut naisille, ja usein äidin ja tyttären suhteen 
ristiriitaisuuksia kuvittaa irtautuminen keittäjän roolista edellisten su-
kupolvien naisten keittotaitojen ihailun ohella. Ei ihme, että Saarioisten 
Äitien tekemää ruokaa -mainosslogan osui monimerkityksiseen kult-
tuuriseen kultasuoneen maassa, jossa valmisruokien käyttöä ei enää ole 
tarve puolustella harvinaisena poikkeuksena vaan niistä on tullut arjen 
käytänne (Varjonen 2000, Kupiainen & Järvinen 2009). 

Näitä hieman eri-ikäisten muistelijoiden tarinoita lukiessa alkaa poh-
tia, kuinka perheaterian ideaali elää yhä niin vahvana, että siitä on tul-
lut jopa poliittisten ohjelmien kohde. Perheateria nähdään instituutiona, 
jonka odotetaan ratkaisevan lasten ja perheiden kaikki ongelmat. Silti 
kukaan ei tunnu pitävän muistelmissaan yhteisiä aterioita kuvaamisen 
arvoisina. Ovatko ne olleet niin itsestään selviä, että niistä on turha ker-
toa? Vai liittyykö niihin jokin synkkä salaisuus? Suomessa erilaisen (val-
tiollisen) valistamisen perinne on pitkä. Silti on melko optimistista olet-
taa, että perheet ryhtyvät syömään yhdessä, jos valtiovalta siihen kehot-
taa ilman, että ruoan valintaan ja perheiden syömisratkaisuihin vaikut-
taviin rakenteellisiin kehyksiin yritetään vaikuttaa. Ja onko perheateria 
ratkaisu vai indikaattori? Olisi syytä selvittää tarkemmin, minkälainen 
yhteys yhdessä syömisellä ja terveydellä tai laajemmalla hyvinvoinnilla 
on.

Toisaalta edellä mainitussa kirjoituksessaan Marja Innanen (2009) 
kertoo myös, että ”(k)un lapsilta ja nuorilta kysytään, mitä he odottavat 
vanhemmiltaan, sanoma on kuitenkin selvä: lämmintä ruokaa, yhteistä 
ruokailuhetkeä ja sitä, että joku kuuntelee ja antaa heille aikaa.” Lasten 
toiveessa tiivistyy kauniisti yhteisten aterioiden ”kommensaalisuus” 
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(engl. commensality): yhdessä syöminen saman pöydän äärellä. Aterioi-
hin kiteytyy ajatus syömisen sosiaalisuudesta ihmisyyden keskeisenä 
osana. (Sobal 2000; Mäkelä 2009.) Kunnon aterian ihanteessa seura on 
niin vahvasti läsnä (Mäkelä 1996), että yksin syödyt ateriat ovat erään-
laisia ”oksymoroneja” (Pliner & Bell 2009,169). 

Suomalainen huoli katoavista (perhe)aterioista ei ole ainutkertainen 
vaan samaa keskustelua on käyty Euroopassa pari vuosikymmentä. Ruo-
katottumusten yksilöllistyminen ja sen myötä yleistynyt ”laiduntami-
nen” (grazing, Caplan 1997), ”kulkurisyöminen” (vagabond feeding, Pou-
lain 2002), aamiaistuminen (frukostisering, Ekström 1990), ohimennen 
syöminen (spisning i forbifarten, Holm 2003) eli kaikenlainen napostelu 
on nähty uhkana niin terveydelle kuin yhteisöllisyydellekin. 1960-luvun 
Paksu juttu -valistusohjelmakin (ks. edellä) leimasi kaappisyömisen ke-
hittymättömän ihmisen nautinnoksi vihjaten yksin tapahtuvan napos-
telun olevan monin tavoin epätoivottavaa. Yksilöllisyyskehityskulun jat-
kuvasta esilletuomisesta huolimatta monet tutkimukset osoittavat, että 
yhteiset ateriat eivät ole kadonneet (ks. tarkemmin Meiselman 2009). 

Toisaalta ydinperhe ei enää ole tyypillisin kotitalous Suomessa, jossa 
kaksi viidestä kotitaloudesta koostuu yhdestä hengestä (Tilastokeskus 
2006). Yhdessä syömisen voimasta kertoo kuitenkin se, että perheate-
rian tilalle tai rinnalle on syntynyt muita kuin sukulaisuuteen perustu-
via syömisen tapoja. Yksi näyttämö näille yhteisille aterioille ovat ruoka-
palvelut ja niiden tuottamat ateriat, joita suomalaiset nauttivat elämän-
kaarensa aikana vaihtelevasti. Tuoreimpien tietojen mukaan suomalai-
set syövät vuosittain henkilöä kohti 153 ateriaa kodin ulkopuolella (Niel-
sen 2008). Päiväkodissa ja alakoulussa aikuiset valitsevat lapsille pöytä-
seuran, mutta työpaikoilta ovat tuttuja melko täsmällisinä kellonaikoina 
yhdessä syömään lähtevät porukat. 

Myös ihmisten yksityisemmässä elämänpiirissä ruoan jakaminen ja 
yhä useammin myös valmistaminen saa uusia sosiaalisia suhteita uu-
sintavia muotoja. Jos perheen vuotuisjuhliin liittyvät ateriat ovat suvun 
yhteisyyden riemua par excellence, ovat nuoremmat sukupolvet otta-
neet oikeuden määrittää, kenen kanssa yhteiset ateriat lopulta tehdään 
ja syödään. Uuden ajan jälkitraditionaaliset yhteisöt (Noro 1991) kokoon-
tuvat ruokapatojen ääreen. Ateriat ja niiden ainekset suunnitellaan ja 
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hankitaan yhdessä. Yhdessä ne myös valmistetaan ja syödään. Tämä uu-
denlainen syömisyhteisöllisyys jatkaa ruoanvalmistukseen ja syömiseen 
liittyvää vaihtoa ja vastavuoroisuutta (ks. Thephano & Curtis 1991). Syö-
misyhteisö ei välttämättä olekaan lakannut strukturoimasta ihmisten 
sosiaalista elämää (vrt. Falk 1994). 

Jännitteitä ja kohtaamisia 

Suomalaisen yhteiskunnan modernisoitumiseen liittyy yksilöllisty-
minen, joka on jo pitkään muuttanut ruokailutottumuksia ja haasta-
nut syömisen osin idealisoidun yhteisöllisyyden. Syömisellä rakenne-
taan nyt identiteettiä toisin tavoin kuin aikaisempina vuosikymmeninä. 
Tästä kertovat esimerkiksi erilaisten ruokaregiimien esiinnousu (Ger-
mov & Williams 1999), ruoan politisoituminen ja laajeneminen kulut-
tajavalinnasta myös kansalaisvaikuttamisen keinoksi (ks. esim. Boström 
2005), kasvavat valikoimat ja ihmisten keskimäärin entistä paremmat 
mahdollisuudet syödä haluamaansa ruokaa haluamallaan tavalla. Mo-
dernisoitumisen tuoma rakennemuutos loi myös lainsäädäntöön perus-
tuvan hyvinvointiyhteiskunnan, jossa kaikkea ei ajateltu jätettäväksi yk-
silöiden harteille. Sen sijaan nyt kulutuksen muutoksen moottori näyt-
tää olevan yksilö ja hänen valistuneet valintansa. 

Toive ruokatottumusten ja -valintojen muuttumisesta terveellisem-
miksi ja ympäristömyötäisemmiksi on yhteinen niin julkisessa kuin po-
liittisessakin keskustelussa. Tavoitteiden toteutumisessa luotetaan vah-
vasti valistuneisiin, markkinoilla toimiviin kuluttajiin, jotka lompakol-
laan osoittavat toivotun suuntauksen. Valinnan kulttuurin periaatetta ei 
haasteta. Yksilön vastuullisuus on silloin yhteiskunnan etu niin kansan-
terveyden, kansantalouden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Yksilön 
vapaaehtoista vastuuta korostavan näkökulman pulmana vain on se, 
mitä tehdä niille yksilöille, jotka eivät ole tätä näkökulmaa sisäistäneet. 
Mitä tehdä, jos ihmisten moraalinen itsekuri tai ymmärrys eivät riitä te-
kemään valistuneita ruokavalintoja? Vahva voimaannuttamisen ja vas-
tuullistamisen retoriikka pakottaa kaikki ottamaan selvää, tietämään 
kaiken, muuttamaan käyttäytymistään ja tekemään järkeviä valintoja. 
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Vapaus ja vastuu eivät kuitenkaan ole symmetrisiä: mahdollisuudet va-
lita jakautuvat epätasaisesti, kun taas kaikki ovat yhtä lailla vastuullisia. 

Toisaalta tällä hetkellä terveyttä edistävästä tai ympäristöystävälli-
sestä ruokavaliosta ei kummastakaan ole olemassa yksiselitteisiä määri-
telmiä tai kuvauksia. Myöskään ei ole itsestään selvää, että ne voitaisiin 
ongelmattomasti sovittaa yhteen. Esimerkiksi ravitsemusneuvonta eh-
dottaa kalan syömisen lisäämistä, kun taas ympäristönäkökulmasta ka-
laa tulisi nauttia joko vähemmän tai ainakin välttää tiettyjä lajeja. Mitä 
yksityiskohtaisempiin laskelmiin erilaisten elintarvikkeiden terveysvai-
kutuksista ja ympäristövaikutuksista mennään, sitä vaikeampi voi olla 
löytää sellaista vaihtoehtoa, joka täyttäisi kaikki yhteisen hyvän vaateet 
saati yksilölliset, hedonistisetkin toiveet. 

Suomessa on lyhyen ajan kuluessa julkaistu kolme raporttia, joissa 
kussakin jäsennetään ruoan kulutuksen tulevaisuutta neljän erilaisen 
tulevaisuuskuvan avulla (Kirveennummi, Saarimaa & Mäkelä 2008, Nie-
minen-Sundell 2008, Mokka & Neuvonen 2009). Näissä kuvastoissa ym-
päristö saa monenlaisia merkityksiä. Yhtäältä ekologisen modernisaa-
tion hengessä teknologia nähdään ratkaisuksi tuotannon ja kulutuksen 
synnyttämiin ympäristövaikutuksiin. Toisaalta nykyistä kulutusyhteis-
kuntaa pidetään kestämättömänä, jolloin katse kääntyy niukkuuden ja 
puutteen myötä edellisten sukupolvien testattuihin konsteihin ja niksei-
hin selviytyä vähemmällä (Kirveennummi, Saarimaa & Mäkelä 2008). 
Ruokamuutos 2030 -skenaariot (Nieminen-Sundell 2008) eivät arvuut-
tele, tapahtuuko ilmastonmuutos vaan pohtivat muutoksen voimak-
kuutta. Ilmastonmuutoksen odotetaan muuttavan ruoan tuotannon ja 
kulutuksen käytäntöjä radikaalisti. 

Sen sijaan näissä ruoan tulevaisuutta koskevissa kuvastoissa terveys-
pohdinnat näyttävän olevan alisteisia ympäristöongelmille ja niiden 
ratkaisuyrityksille. Roope Mokan ja Aleksi Neuvosen (2009) kulutusske-
naarioissa vuodelle 2023 kasvisvoittoisen ruokavalion yleistyminen kui-
tenkin merkitsee myös entistä terveellisempiä ruokatottumuksia. Tule-
vaisuuspohdinnoissa kaikkien ihmisten henkeä ja terveyttä uhkaavat il-
mastonmuutos ja muut ympäristöongelmat saavat – sinänsä perustel-
lusti – enemmän tilaa kuin vain joidenkin terveyttä vaarantava epäter-
veellinen syöminen. 
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Yhteiskunnalla on oma roolinsa niissä skenaarioissa, jotka korostavat 
yhteisvastuullisuutta (Mokka & Neuvonen 2009) tai ”globaalia poliittista 
harmoniaa” (Nieminen-Sundell 2008). Silti muutoksen kuvataan useim-
miten perustuvan vapaaehtoisuuteen eräänlaisessa ihanteellisessa ak-
tiivisessa kansalaisyhteiskunnassa. Tulevaisuuskuvissa kulutusta ja tuo-
tantoa ei näytetä ohjattavan nykyistä päättäväisemmin lainsäädännöllä 
tai verotuksella, joka muuttaisi hintarakenteita niin, että kaikki hyvä ja 
tavoiteltava ei enää olisikaan kalliimpaa vaan päinvastoin. 

Ruokatottumusten muuttaminen kaikkiin toivottuihin suuntiin on 
vaativaa, jos keskitytään vain yhteen asiaan – kuten lihavuuteen, lihan-
kulutukseen, hiilijalanjälkeen, perheateriaan tai mihin milloinkin. Syö-
miselle asetetut yksilölliset ja yhteiskunnalliset toiveet ja tavoitteet kun 
usein ovat ristiriidassa arjen käytänteiden kanssa. Jännitteiden ohella 
huomion voikin kiinnittää erilaisten kehityskulkujen kohtaamisiin. Ter-
veellisyys ja yksilöllistyminen törmäävät toisiinsa erilaistuvina ruokava-
lioina, joiden näkemykset siitä, mikä lopulta on terveellistä, ovat hyvin-
kin vaihtelevia. Äärimmäistä yksilöllistymistä edustavat perimään sovi-
tetut räätälöidyt, terveyttä optimoivat ruokavaliot, joiden on ennustettu 
tulevan mahdollisiksi biotieteiden kehityksen myötä (Astley & Elliot 
2007). Yksilöllistymisen vastapainona perheaterioihin kohdistuu nyt jo 
niin terveellisyyteen kuin yhteisöllisyyteen liittyviä odotuksia, ja myös 
kodin ulkopuolella syödyille aterioille asetetaan entistä enemmän vaati-
muksia ravitsemussuositusten täyttymisestä (Varjonen & Mäkelä 2009). 
Terveys-, ympäristö- ja eettiset pohdinnat kohtaavat toisensa myös pyr-
kimyksissä lisätä kasvisten osuutta ruokavaliossa, vähentää lihansyön-
tiä tai luopua siitä kokonaan. Ympäristömyötäisyys ja yhteisöllisyys voi-
sivat puolestaan kohdata esimerkiksi asuinrakennusten uudenlaisissa 
yhteiskeittiöissä. 

Kuluttajille suunnatut ohjeet noudattavat usein eräänlaista ”näin 
valitset oikein” -retoriikkaa (ks. esim. Laitinen 2009) sen sijaan, että ko-
rostettaisiin uusia mahdollisuuksia ja erilaisia toiminnan tapoja kai-
kille toimijoille eikä vain kuluttajille (Heiskanen, Johnson, Robinson ym. 
2009). Kuluttajien näkökulmasta on olennaista nähdä, että myös muut 
toimivat. Kestävä kehitys ymmärrettynä laajasti niin ekologisena, kult-
tuurisena, sosiaalisena kuin taloudellisena kestävyytenä voisi olla sellai-
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nen kehys, joka ei eristäisi syömisen terveellisyyttä, ympäristömyötäi-
syyttä ja yhteisöllisyyttä vaan ottaisi huomioon niiden väliset yhteydet 
ja merkitykset elämäntapaa jäsentävinä periaatteina ja tunnistaisi sa-
malla niihin liittyvät ristiriidat ja epävarmuudet (ks. Connolly & Prot-
hero 2008). Näin voitaisiin välttää yksittäisen kuluttajan syyllistäminen, 
ja kestävän kehityksen tavoittelemisesta voisi tulla yhteinen, kaikkia toi-
mijoita kokoava ryhtymys. Yksilöt toimivat kuluttajaroolinsa ohella kan-
salaisina ja osallisina keskusteluissa, joissa terveellisyyttä, ympäristöys-
tävällisyyttä ja yhteisöllisyyttä koskevia näkemyksiä tuotetaan ja ratkai-
suja tehdään. Siksi olisi hyödyllistä tunnistaa yksilöllinen vastuullisuus 
osana laajempaa kokonaisuutta, jossa yhteiskunnan ja yksilöiden edut 
ja vastuut kietoutuvat lähtemättömästi toisiinsa.
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Vastuullinen kuluttajuus ja  
ympäristömyötäisyys kulutusasenteissa

Leena Haanpää

Artikkeli tarkastelee kuluttajuutta ja kulutusasenteiden muutoksia sosiolo-
gisesta tutkimusperinteestä käsin. Tutkimuksen empiirisessä osassa keski-
tytään 2000-luvun kulutukseen ja ostoksilla käymiseen liittyviin asenteisiin 
ja motiiveihin sekä niiden muutoksiin paneelitutkimusaineiston näkökul-
masta. Empiirisen aineiston asenneväittämät liittyvät kulutuksen kuuteen 
laajempaan kulutustematiikkaan: hintatietoisuuteen, palvelun ja laadun ar-
vostukseen, ostoskeskusten houkuttelevuuteen, ostoksilla käymisen houkut-
televuuteen, vastuulliseen kuluttajuuteen sekä yleisiin kulutusasenteisiin. 

Kuluttajien toimintaympäristö on muuttunut. Sanotaan, että nykyiset 
kulutustottumukset ovat täynnä paradokseja. Nykykuluttajaa kuvataan 
kulutusasenteiltaan aiempaa vastuullisemmaksi, mutta samanaikaisesti 
hän käyttää yhä enemmän aikaa shoppailuun. Suomalainen kulutus-
kulttuuri on hyvinvoinnin lisääntymisen myötä eriytynyt, ja mahdolli-
suudet kulutukseen ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet voimak-
kaasti. Kulutuksesta on tullut moniulotteista, ja sen voi nähdä heijasta-
van aikamme arvoja: valinnan vapautta mutta samalla valinnan tuo-
maa vastuuta. 

Usein ajatellaan, että kulutus tarjoaa väylän vapauteen ja onneen. 
Tätä ajatusmallia vahvistaa osaltaan kuluttajapoliittinen ohjelma vuo-
siksi 2008–2011, jossa todetaan seuraavasti: ”Kuluttajien hyvinvoinnin 
edellytyksenä ovat toimivat markkinat, joilla kuluttajien turvallisuus ja 
valinnanvapaus sekä tuotteiden ja palveluiden saatavuus, laatu ja koh-
tuuhintaisuus varmistetaan.” (Kuluttajapoliittinen ohjelma 2008–2011, 
10). Kääntöpuolena on kuitenkin valinnan vapauden tuoma vastuu ja 
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kysymys siitä, kuka sen viime kädessä kantaa. Sosiologi Zygmunt Bau-
man (1996) kuvaa tätä ilmiötä nimellä ”eettinen paradoksi”. Kulutukseen 
liittyvää valinnan vapautta on pohdittu jo usean vuosikymmenen ajan, 
ja sen ovat kyseenalaistaneet Baumanin lisäksi muutkin alan tutkijat 
(esim. Marcuse 1969, Schor 1997, Baudrillard 1998). 

Kulutus on laaja kattokäsite, jota voidaan määritellä monin eri ta-
voin. Se on myös monimutkainen tutkimuskenttä, jonka piiriin kuuluu 
lukemattomia aktiviteetteja sekä tavara- ja palveluvalikoimia (Warde 
1997). Taloustieteissä kulutustutkimusta on perinteisesti hallinnut yk-
silönäkökulma: kulutus on yksilön valinta, joka perustuu hyödyn opti-
mointiin. Tällaisessa utilitaristisen periaatteen mukaan tapahtuvassa 
valinnassa yksilö/kuluttaja pyrkii optimoimaan ja maksimoimaan hyö-
dyt, joilla hän pyrkii inhimillisten tarpeidensa tyydyttämiseen. (Sanne 
2002, Gabriel ym. 1995) Muita erilaisia tai täydentäviä selityksiä kulutuk-
selle on sittemmin määritetty useita. Esimerkiksi sosiologinen kulutus-
tutkimus korostaa erottautumista: kulutus on merkkien systeemi, mer-
kitys syntyy sosiaalisissa suhteissa ja kulutuksella on symbolinen as-
pekti. Kulttuurintutkimuksessa kulutus nähdään identiteetin rakennus-
aineena, jota eri elämäntyylein rakennetaan. Koska kulutus ei muodosta 
yhtä yhtenäistä kenttää, on yhden yleisen kulutusteorian soveltaminen 
kulutuskentän tutkimuksessa käytännössä mahdotonta (Warde 1997). 

Aineellisen hyvinvoinnin lisääntyminen viime vuosikymmeninä on 
mahdollistanut suomalaisen yhteiskunnan siirtymisen kulutusyhteis-
kuntaan (Räsänen 2004). Vaurastumisen myötä kulutushyödykkeiden 
ostamisesta ja käyttämisestä, so. kuluttamisesta, on tullut kiinteä osa 
ihmisten arkipäiväistä elämää. Hyvinvoinnin kasvu on siirtynyt myös 
asenteisiin, jotka heijastelevat sitä, miten ihmiset suhtautuvat ympäril-
lään oleviin asioihin ja tapahtumiin. Ne kertovat siitä, mitä mieltä ih-
miset asioista ovat (Räsänen 2004). On sanottu, että suomalaiset ovat 
muuttuneet vuosisadan alkupuolen nöyristä alamaiskansalaista vaati-
viksi asiakkaiksi. Samanaikaisesti yksilöllinen ajattelu on vallannut sijaa 
yhteisvastuun kustannuksella (Koski 2009). 

Käsitys ihmisestä rationaalisesti toimivana, omaa etuaan ajavana 
yksilönä Homo Economicuksena kehittyi 1800-luvulla. Käsitys perustui 
neljään oletukseen: 1) Valinta on aina hyvä asia: valinnan mahdollisuuk-
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sien runsaus on aina hyväksi kuluttajalle. 2) Valinta on hyväksi talou-
delle ja erityisesti talouden tehokkuudelle, kasvulle ja monimuotoisuu-
delle. 3) Valinnalle perustuva sosiaalinen järjestelmä on aina parempi 
kuin järjestelmä, jossa valinnan varaa ei ole. 4) Kuluttajakapitalismi 
merkitsee useampia valinnan vaihtoehtoja kaikille verrattuna muihin 
vaihtoehtoisiin talousjärjestelmiin. (Weber 1978.) Kaikki perinteiset ta-
lousteoriat olettavat kuluttajien motivoituvan ainoastaan heidän henki-
lökohtaista hyvinvointiaan ja hyötyään kasvattavista tekijöistä (Paavola 
2001). Ei ole ihme, että maailman on nähty avautuvan yksilöille jatku-
vien valintojen mahdollisuutena kuten sosiologi ja yhteiskuntateoree-
tikko Anthony Giddens on todennut (Giddens 1984). Valinnan vapaus 
voi kuitenkin kääntyä näennäisvapaudeksi ja valinnan pakoksi, johon 
Sigmund Baumanin käsite ”eettinen paradoksi” viittaa: ”Postmodernin 
tilanteen eettinen paradoksi on siinä, että se palauttaa ihmisille tilai-
suuden moraaliseen valintaan ja täyteen vastuuseen, vaikka se riistää-
kin heiltä samanaikaisesti sen universaalin ohjenuoran tarjoaman tur-
van, jota moderni itseluottamus aikoinaan lupaili. Yksilöiden eettiset 
tehtävät lisääntyvät entisestään samaan aikaan kun niiden täyttämisen 
edellyttämät, yhteiskunnallisesti tuotetut voimavarat kutistuvat. Moraa-
linen velvollisuus sulautuu moraalisen valinnan yksinäisyyteen.” (Bau-
man 1996, 43). 

Bauman kuvaa käsitteellä eettisten ja moraalisten rakenteiden ha-
joamista. Yhteisten arvoperustojen väistyminen antaa yksilöille moraa-
listen valintojen tekemisen vapauden, mutta yhtä kaikki, sysää heille sa-
malla myös vastuun tehdyistä valinnoista. Yksilön – ja kuluttajan (eet-
tinen) vastuu korostuu. Valinnan vapaus, kuluttajakapitalismin ydin, 
kääntyy vastuulliseksi teoksi, jolla on seuraukset. Kuten Gabriel ja Lang 
(1995) ovat todenneet, valinta ilman tietoa ei ole todellinen valinta ja 
suuri osa ns. kuluttajan valinnoista voi kutistua suhteellisen triviaa-
leiksi teoiksi huolimatta siitä, että asennetasolla yksilö voi olla hyvinkin 
vastuullinen. Tätä ajatusmallia tukee Baumanin (1996) väite siitä, että 
yksilöille on muodostunut keskeiseksi ostaminen ja tavaroiden helppo 
saaminen, jolloin yhteiskunnallisten olosuhteiden (esim. ympäristöon-
gelmat) ja yksilötason tekijöiden (esim. tulotaso ja mahdollisuus maksaa 
lisähinta ympäristökriteeristä) voivat olla keskenään ristiriidassa. Tästä 
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syystä yhteiskunnalliset muutokset eivät aina heijastu suoraan ihmis-
ten kuluttajakäyttäytymiseen. 

Vastuullinen kuluttaminen onkin toinen laaja kattokäsite, jonka 
alle voidaan sijoittaa niin ympäristövastuullinen, eettinen kuin poliitti-
nen kuluttajuus. Se, mitä pidetään eettisenä kulutuksena, liittyy lähei-
sesti ympäristövastuulliseen ja poliittiseen kulutukseen sekä päinvas-
toin. Ympäristövastuullinen ja kestävä kulutus perustuu rationaaliseen 
valintaan, jossa valintapäätöksen keskiössä ovat kulutuksen ympäristö-
vaikutukset. Yhteiskuntavastuuajattelun yleistymisen myötä kulutus- ja 
valintapäätöksiin liittyy myös yhä useammin vaatimuksia sosiaalisista, 
kulttuurisista ja taloudellisista vaikutuksista (ks. esim. Crane ym. 2003; 
Haanpää 2007). Reilun kaupan tuotteet esimerkiksi edistävät usein sekä 
eettisiä että ympäristöasioita. Ainakin teoriassa reilun kaupan kahvin 
tuotanto ja hintakehitys edistävät miljoonien ihmisten hyvinvointia, ja 
tätä kautta kuluttaja voi hyvinkin vaikuttaa siihen, miten kahvintuotan-
non parissa työskentelevät kehitysmaiden ihmiset voivat tienata (Pa-
rikka Altenstedt 2005). Tässä mielessä eettinen kulutus on käsitteenä 
ympäristövastuullista kulutusta laajempi, sillä se ottaa huomioon ym-
päristön lisäksi myös poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. 

Vastuullisen kulutustutkimuksen kenttään voi soveltaa yritysvastuu-
keskustelussa käytettyjä termejä kapea ja laaja yritysvastuu (esim. Ta-
kala 1989, Mäkinen ym. 2009). Kapean yritysvastuun käsitteellä viita-
taan Milton Friedmanin liberalistiseen ajatukseen, jossa yrityksen vas-
tuu rajautuu ainoastaan taloudellisten päämäärien saavuttamiseen. 
Laaja yritysvastuukäsite on noussut akateemisen yritysvastuukeskuste-
lun myötä, ja se pyrkii kehittelemään ja puolustamaan laajempia yritys-
vastuun strategisia käsityksiä, kuten työvoima- ja ympäristökysymyksiä. 
Vastuullisessa ja eettisessä kuluttajuudessa voi nähdä yhteneväisyyksiä 
yritysvastuukeskusteluun: useat kuluttajan valintapäätökset seuraavat 
kapean tai laajan vastuun toimintamallia. Eettistenkin valintapäätös-
ten taustalla on joukko erilaisia arvoperusteisia valintakriteereitä, esi-
merkiksi hyvinvointiin liittyviä, ei-utilitaristisia tai deontologisia (vel-
vollisuuseettisiä) perusteita. Kuluttajat voivat olla sitä mieltä, että tie-
tyt valinnat ovat hyveellisiä tai päinvastoin; he voivat olla valitsematta 
lainkaan, koska kokevat sen vääräksi (Paavola 2001). Esimerkiksi eetti-
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seen ruuan kuluttamiseen on nähty liittyvän erilaisia diskursseja: alt-
ruistinen välittämisen, terveyden ja turvallisuuden, kestävän kehityksen 
ja markkinatalouden diskurssit (Pecoraro 2009). Eettisiä ja vastuullisia 
kulutusvalintoja ohjaa näin ollen sekä kapean että laajan vastuun käsit-
teet, lähtökohdat vaihtelevat epäitsekkäästä globaalin hyvinvoinnin ta-
voittelusta suvereenin kuluttajan oman hyödyn maksimointiin.

 

Asenteet ja motiivit kulutusta ohjaavina tekijöinä

Yksi keskeinen kuluttajuuteen liittyvä kysymys on, miksi ihmiset osta-
vat (Tauber 1972). Tätä kysymystä voi lähestyä esimerkiksi tarkastele-
malla yksilöiden kuluttamiseen ja ostoksilla käymiseen liittyviä asen-
teita ja motiiveja. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilöiden 
ostoksilla käymisen asenteet ja motiivit ovat monen eri tekijän summa. 
Ne eivät liity suoraan itse tuotteiden ostamiseen. Varhaisimpien moti-
vaatio-/asennetutkimusten joukossa on Stonen (1954) tutkimus ostos-
käyttäytymisen determinanteista, jotka koostuvat neljästä tekijästä – ta-
lous/hinta, eettisyys, persoonallisuus/palvelu ja välinpitämättömyys.

Stonen determinanttien lisäksi useita muita motiiveja on käytetty 
luokittelemaan kuluttamisen ja ostoksilla käymisen syitä. Tällaisia ovat 
mm. mukavuus, shoppailu virkistyksenä, ostoksilla käymisestä saatu so-
siaalinen vuorovaikutus ja informaation etsintä (Rohm ym. 2004). Jos 
motiivit liittyvät syihin ja tarpeiden tyydyttämiseen, kertovat asenteet 
puolestaan erilaisista tavoista suhtautua ympäröivään maailmaan. Ne 
edustavat siis ihmisten subjektiivisia käsityksiä asioista (Räsänen 2004) 
ja heijastavat arvoja eri asioiden arvostuksen kautta. Asenteet liittyvät-
kin kuluttamiseen ja ostoksilla käymiseen läheisesti. Näin ollen voidaan 
motivaatio- ja asennetutkimusten valossa otaksua, että kuluttamiseen 
liitetyt valintapäätökset kertovat yhtäältä ihmisten käsityksistä yhteis-
kunnallisesti tärkeistä asioista, mutta toisaalta ne välittävät tietoa myös 
yksilötason motivaatiotekijöistä, siitä mitä kulloinkin pidetään tärkeänä 
valintakriteerinä.  

Arvo- ja asennepluralismin seurauksena yksilöiden käyttäytyminen 
ja valinnat vaihtelevat samankaltaisessakin tilanteessa paljon. Moti-
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vaatio- ja asennetutkimusten perusteella voi esittää pohdintoja myös 
siitä, miten yhteiskunnassa ja ympäristön tilassa tapahtuneet muutok-
set heijastuvat kulutuskäyttäytymiseen. Voisi olettaa, että ympäristö-
tietoisuuden kasvu aktivoisi kuluttajat tekemään lisääntyvässä määrin 
ympäristövastuullisia valintoja. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, 
että näin ei usein ole (esim. Haanpää ym. 2009). Ts. suotuisa asenneil-
masto ei ohjaa vastuullisempiin kulutusvalintoihin. Viime vuosikym-
meninä kulutustutkimuksessa onkin korostunut kulutuksen rooli arki-
elämän jäsentäjänä, jolloin kulutusvalintoja ja valinnanvapautta selite-
tään oman sosiaalisen aseman etsintänä ja persoonallisen identiteetin 
rakentamisena (Wilska 2002). Tällöin väitetään, että rakenteellisilla te-
kijöillä, kuten ajalla, iällä, sukupolvella ja muilla ihmisten demografisilla 
taustatekijöillä, ei ole samalla tavoin kuin aikaisemmin yhteyttä kulu-
tustyyleihin (Räsänen 2004). Väitteen voi olettaa pitävän paikkansa si-
käli, että nykyinen talouden tehokkuus on kiistatta luonut yksittäiselle 
kuluttajalle huomattavasti aiempaa suuremman valinnanmahdollisuu-
den. Siirtymän teollisesta yhteiskunnasta kohti kulutusyhteiskuntaa 
voi olettaa näin ollen näyttäytyvän myös yksilöllisissä elämätyyleissä ja 
kulutuskäyttäytymisessä. 

Toisaalta on vaikea yhtyä näkemykseen siitä, että ihmiset tekevät va-
lintoja toteuttaakseen ideaalipersoonaansa. Vaikka moni kuluttaja ha-
luaa toimia esimerkiksi ympäristövastuullisesti, asenteet ja motivaatio 
kuluttajan käyttäytymistä ohjaavina tekijöinä ovat usein ristiriidassa 
keskenään. On selvää, että eettisen arvomaailman pohjalta toimivan per-
heellisen ostopäätöksiin vaikuttavat vastuullisen asenteen ohessa myös 
esimerkiksi hinta motivaatiotekijänä: luomusta ja vastuullisuudesta saa 
maksaa usein selvästi normaalituotteita enemmän, jolloin valintapää-
töstä ei tehdä ainoastaan ideaalisista arvoperusteista tai elämäntyyli-
kysymyksistä käsin. Kulutus onkin näennäisestä valinnanvapaudesta 
ja yksilökeskeisyydestä huolimatta pitkälle kollektiivisesti organisoitu-
nutta toimintaa, jota ohjaavat monet valintamekanismit, kuten arvot, 
asenteet, elämäntavat ja erilaiset sosiodemografiset taustatekijät.
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Kulutusasenteet empirian valossa

Tutkimusaineisto ja tutkimuksen toteutus
Artikkelin tarkoituksena on tarkastella kuluvan vuosikymmenen kulu-
tusasenteita ja niiden muutoksia. Erityisenä kiinnostuksena on vastuul-
lista kulutusta määrittävien asenteiden asema muihin kulutusulottu-
vuuksiin nähden. Artikkelin empiirinen aineisto koostuu ns. Myllytutki-
musaineistosta, joka on toteutettu vuosina 2001, 2003 ja 2006 Turun ta-
lousalueella (11 kuntaa). Myllytutkimuksen päätarkoituksena oli kerätä 
tietoa Turun talousalueelle perustetun kauppakeskus Myllyn vaikutuk-
sista Turun alueen vähittäiskauppaan ja kuluttajien ostokäyttäytymi-
seen. Tutkimusaineisto on postikyselynä kerätty lomaketutkimus, jossa 
vastaajia on mahdollisuus tarkastella paneelitutkimusasetelmassa. En-
simmäisen mittauskerran (2001) otoskoko oli 6 321 kotitaloutta ja vas-
tausprosentti oli 42 % (2 675 vastaajaa). Vuoden 2003 kysely lähetettiin 
vuonna 2001 vastanneille, ja vastausprosentiksi saatiin 59 (1 508 vas-
taajaa). Näistä mukaan tutkimukseen kelpuutettiin ne, jotka asuivat sa-
massa osoitteessa molempina mittausvuosina (1 370 vastaajaa). Viimei-
nen mittauskerta (2006) kohdistettiin vuosien 2001 ja 2003 vastaajille, 
jotka muodostivat lopullisen paneeliaineiston (856 vastaajaa). Vastaus-
prosentti viimeisellä kierroksella oli 62,5. (Myllyprojekti 2009, Marja-
nen 2008.) Tutkimuksen vastaajajoukko on vinoutunut, sillä naisia oli 
732 (85,8 %) ja miehiä 121 (14,2 %). Tästä syystä sukupuoli pidettiin mu-
kana ryhmittelevänä tekijänä kaikissa testeissä. Vastaajien ikä vaihteli 
tutkimuksen aloitusvuonna 20:n ja 80:n ikävuoden välillä, keski-ikä oli 
53 vuotta. Koska tutkimuksen aikajänne jakaantui viidelle vuodelle, van-
himpien ikäluokkien osuus painottui paneelitutkimusasetelmassa si-
ten, että vuoden 2006 aineistossa keski-ikä oli 58 vuotta. Lisäksi suurin 
osa vastaajista oli avo- tai avioliitossa (67 % vuonna 2001 ja 65 % vuonna 
2006) ja edusti kahden hengen kotitalouksia (42 % vuonna 2001, 48 % 
vuonna 2006). Useimmilla vastaajilla oli korkeintaan toisen asteen kou-
lutus (60 % vuonna 2001, 58 % vuonna 2006).

Tutkimusmuuttujat ovat ostos- ja kulutuskäyttäytymistä mittaa-
via asennemuuttujia, jotka toistettiin samanlaisina jokaisena kolmena 
mittausvuonna. Vastaajat saivat valita mielipiteitään kuvaavan vaihto-
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ehdon ns. Likert-asteikosta, joka koostui viidestä eri vaihtoehdosta: 1 = 
täysin eri mieltä, 2 = melko paljon eri mieltä, 3 = osittain eri mieltä, 4 = 
melko paljon samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. Kysymysosio koos-
tui yhteensä 28 väittämästä, joita tarkasteltiin aluksi keskiarvojen ja kes-
kihajontojen avulla. 

Kulutusasenteet vuosina 2001, 2003 ja 2006
Taulukossa 1 tarkastellaan kulutusasenteiden muutoksia vuodesta 2001 
vuoteen 2006. Taulukkoon on koottu vain eri vuosina tilastollisesti mer-
kitsevästi toisistaan eroavat asenneväittämät. Eri vuosien välisiä ryhmä-
eroja vertailtiin tekemällä muuttujille toistettujen mittausten varianssi-
analyysi (toistomittausANOVA). 

Viiden vuoden aikajänne on kulutusasenteissa tapahtuvien muutos-
ten mittaamiseen verrattain lyhyt aika, mutta koska kyse on paneeliase-
telmasta, saadaan näin luotettavaa tietoa ajan vaikutuksesta yksilöiden 
kulutusasenteisiin. Jotain kertoo mm. se, että vastaajat haluavat lisään-
tyvässä määrin välttää kiireisiä ja meluisia paikkoja ja arvostavat palve-
lua. Nämä asennemuuttujien keskiarvot olivat mittariston korkeimmat 
kaikkina mittausajankohtina. Myös itse tekemisen arvostus kasvaa ajan 
myötä, kuten myös tuotteen ympäristöystävällisyyden arvostus, joskin 
muutos on pieni. Luomutuotteita valitsisi vuonna 2006 harvempi kulut-
taja kuin vuonna 2001, eikä tuotteen alkuperämaa ole myöskään enää 
vuonna 2006 yhtä tärkeä kuin viisi vuotta aiemmin. Tuloksista näkyy 
myös ostopaikan sijaintiin liittyvä asennemuutos, sillä ajan myötä lä-
hellä olevien myymälöiden arvostus kasvoi selvästi. Siirryttäessä vuo-
desta 2001 vuoteen 2006 vastaajat kokivat laajoja ostosvalikoimia ja hy-
vää ostospaikkaa tärkeämmäksi tekijäksi myymälän sopivan sijainnin. 
Sen sijaan nettikauppaa ei koettu yhtenäkään mittausvuonna perintei-
sen kaupankäynnin uhaksi, ja aika näyttää vahvistaneen tätä asennetta.

Analyysin seuraavassa vaiheessa poimittiin yllä olevista muuttujista 
kaksi asenneväittämäparia. Nämä liittyvät yksilölliseen kulutussuhtee-
seen sekä hinta-laatukriteereihin. Asenteiden muutoksia testattiin edel-
leen toistettujen mittausten analyysilla eräiden selittävien taustamuut-
tujien suhteen. Näin saadaan lisätietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat 
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kulutusasenteisiin, ja miten keskiarvot eri ryhmien välillä vaihtelevat. 
Aiempien sosiaalitieteellisten tutkimusten mukaan perinteiset sosio-
demografiset tekijät vaikuttavat yksilöiden arvoihin. Tällaisia ovat esi-
merkiksi sukupuoli, tulot, asuinpaikka ja koulutus, ja niiden on osoitettu 
vaikuttavan esimerkiksi yksilön käsityksiin ympäristön tilasta (Räsänen 

Taulukko 1.  Kuluttamiseen ja ostoksilla käymiseen liittyviä asennemuutoksia vuo-
sina 2001–2006. (n=797–832)

2001 2003 2006
 KA (KH) KA (KH) KA (KH)

Vältän kiireisiä ja meluisia paikkoja* 3,93 (1,07) 3,97 (1,03) 4,02 (1,05)

Arvostan yksilöllistä palvelua*** 3,85 (1,00) 3,78 (1,00) 4,05 (0,92)

Maksan ostokseni mieluiten pankki/luottokortilla*** 3,15 (1,61) 3,33 (1,58) 3,49 (1,61)

Nettikauppa (www) on varteenotettava vaihtoehto 
perinteiselle kaupalle*** 2,04 (1,12) 1,86 (1,03) 1,87 (1,04)

Vertailen tarkasti hintoja ennen kuin ostan mitään* 3,47 (1,04) 3,42 (1,02) 3,53 (1,05)

Tuotteen laatu on minulle hintaa tärkeämpi valinta-
peruste** 3,90 (0,87) 3,79 (0,88] 3,88 (0,85)

Edullinen hintataso on minulle palvelua tärkeämpää*** 3,28 (1,06) 3,22 (1,05) 3,09 (1,07)

Myymälän sijoittuminen sopivasti kulkureittieni var-
relle on tärkeämpää kuin laajat valikoimat tai edulliset 
hinnat***

3,15 (1,17) 3,08 (1,13) 3,30 (1,17)

Ei haittaa, vaikka myymälä olisi kaukanakin, jos se 
muuten on hyvä ostospaikka* 2,90 (1,19) 2,92 (1,19) 2,80 (1,25)

Seuraan säännöllisesti kauppojen mainoksia ja ilmoi-
tuksia* 3,32 (1,24) 3,18 (1,22) 3,29 (1,24)

Tuotteen ympäristöystävällisyys on minulle tärkeä 
valintaperuste** 3,42 (0,99) 3,36 (0,98) 3,48 (0,94)

Minulle on samantekevää, missä maassa ostamani 
tuote on valmistettu* 2,13 (1,12) 2,22 (1,10) 2,25 (1,11)

Valitsen yleensä luomuvaihtoehdon, vaikka se olisi 
tavanomaista tuotetta kalliimpi* 2,53 (1,13) 2,45 (1,11) 2,45 (1,13)

Olen ”tee-se-itse” ihminen*** 3,00 (1,34) 3,01 (1,29) 3,13 (1,31)

Olen ennemminkin totuttuja tapoja noudattava kuin 
uutta kokeileva** 3,23 (1,10) 3,35 (1,09) 3,30 (1,10)

Päivittäinen aikatauluni on yleensä melko kiireetön** 3,07 (1,40) 3,14 (1,36) 3,23 (1,35)

Haen jatkuvasti uusia ideoita ja kokemuksia** 3,12 (1,12) 3,04 (1,07) 3,02 (1,06)

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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2004, Diamantopoulos ym. 2003.) Tässä artikkelissa selittäviksi muuttu-
jiksi valittiin sukupuoli, syntymäkohortti, koulutus ja talouden kuukau-
sittaiset tulot. Analyysissa testattiin taustamuuttujien päävaikutuksia, 
ts. sitä, miten hyvin kukin muuttuja selittää kulutusasenteita. Tausta-
muuttujat ryhmiteltiin tulkinnallisista syistä kahteen luokkaan. Tulok-
set esitetään vain tilastollisesti merkitsevästi toisistaan eroavien tausta-
muuttujien suhteen. Kuvioissa 1–2 vertaillaan keskiarvomuutoksia vuo-
sien 2001–2006 valossa.

Keskiarvot jakautuvat kahteen ryhmään, joista havaitaan, että ryh-
mien sisäiset ajalliset asennemuutokset eivät ole erityisen voimakkaat, 
ja ne ovat samansuuntaiset. Tulokset osoittavat kuitenkin, että ryhmien 
väliset erot ovat selvät. Yli 50-vuotiaat, pienituloiset ja perus- tai ammat-
tikoulutuksen saaneet kokevat noudattavansa totuttuja tapoja selvästi 
useammin kuin nuoremmat, parempituloiset ja koulutetummat ver-
tailuryhmät. Kaikissa ryhmissä asenne on vahvistunut mittausjaksolla 
2003, mutta vuoden 2006 asenteet ovat palautuneet hieman lähemmäs 
lähtötasoa kaikissa muissa ryhmissä paitsi korkeammassa tuloluokassa. 
Toistettujen mittausten varianssianalyysi osoitti myös, että ajalla oli 
kaikkien ryhmien sisällä päävaikutusta (p <.01), so. kulutusasenteissa eri 
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Kuva 1.  Asennemuutokset koetun kulutussuhteen mukaan vuosien 2001–2006 välillä. (n = 751–777)

p<0,001***

Olen ennemminkin totuttuja tapoja noudattava kuin uutta kokeileva



76

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009

vuosina tapahtuneet muutokset ovat tilastollisesti merkitsevät. Lisäksi 
vastaukset eroavat tilastollisesti erittäin merkitsevästi niin iän, kotita-
louden tulojen kuin koulutuksen suhteen. 

Asennemuutokset vertailuvuosina laatu-hintaparin osalta (kuvio 2) 
eivät muodosta yhtä selviä kuluttajaryhmiä kuin kuviossa 1 tarkasteltu 
totunnaisuus-kokeilunhalumuuttuja. Tätä asennetta selittivät parhaiten 
ikä ja koulutus, ja myös ajalla oli päävaikutusta (p <.01). Kotitalouden tu-
loilla ei ollut vaikusta laadun ja hinnan väliseen suhteeseen. Onkin sa-
nottu, että kuluttaja arvioi tuotteen tai palvelun hinta-laatusuhdetta 
yleensä tunteiden ja vaiston, ei hinnan perusteella (Karkkila 2008). Näin 
ollen tuloilla ei välttämättä ole yhteyttä laatu-hintasuhteeseen. Kuviosta 
selviää, että syntymävuodella on merkittävä vaikutus siihen, miten laa-
tu-hintasuhde koetaan. Tuotteen laatua pitää hintaa tärkeämpänä valin-
taperusteena erityisesti yli 50-vuotiaiden ikäkohortti, ja vähiten tärkeä 
se on vastaavasti alle 50-vuotiaiden ikäpolvelle. Korkeammin koulutetut 
arvostavat laatua enemmän kuin perus- tai ammattikoulutuksen saa-
neet. Ryhmien väliset erot pysyivät samoina kaikkina mittausjaksoina.

Lopuksi tarkastellaan toistettujen mittausten varianssianalyysilla kol-
mea yksittäistä kulutusasennetta: palvelun arvostusta, hintatietoisuutta 
ja ympäristövastuullisuutta. Nämä muuttujat valittiin tarkastelun koh-
teiksi siksi, että ne edustavat ns. peruskulutusasenteita/-motiiveja (vrt. 
yllä Stonen ostoksilla käymisen motiivit) sekä myös yhteiskunnan muu-
tosta. Taulukko 2 esittää vakioimattomat päävaikutustermin mukaiset 
yksisuuntaiset varianssimallit näiden kolmen kulutusasenteen osalta. 
Toistomittausten varianssianalyysin periaatteena on selittää ensinnäkin, 
kuinka paljon selitettävät asennemuuttujat eroavat ajan suhteen toisis-
taan sekä toisekseen, kuinka paljon valittu riippumaton muuttuja selit-
tää riippuvan muuttujan keskiarvon mukaista vaihtelua verrattuna jäl-
kimmäisen muuttujan sisäiseen vaihteluun (esim. Alkula ym. 1994). Se-
litettävien muuttujien eri luokkien välinen vaihtelun voimakkuus esi-
tetään F-arvoin ja parametriestimaatein (B). Parametriestimaatit esite-
tään erotuksena suhteessa referenssiluokan keskiarvoon, jonka estimaa-
tin oletetaan saavan arvon 0. Parametriestimaatit kertovat eri muuttuja-
ryhmien välisistä eroista siten, että positiiviset parametriestimaatit suh-
teessa vertailuryhmään viittaavat asenteiden suurempaan tärkeyteen. 
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Taulukon 2 mukaan ikäpolvi näyttää olevan vahva selittäjä kaikkien 
testattujen asennemuuttujien suhteen. Myös sukupuoli, koulutus ja koti-
talouden tulot selittävät osittain kulutusasenteita. Hintatietoisuus (Ver-
tailen tarkasti hintoja ennen kuin ostan mitään) selittyi taustamuut-
tujilla parhaiten: sitä selittivät sekä vastaajien syntymävuosi, koulutus 
että tulotaso. Parametriestimaatit osoittavat, että vanhempi ikäpolvi, 
vuonna 2001 vähintään 50-vuotiaat, olivat selkeästi nuorempia ikäluok-
kia hintatietoisempia. Myös vähemmän koulutetut ja pienituloiset olivat 
hintatietoisempia kuin vastaavat referenssiluokat. Tosin koulutuksella ei 
ollut yhteyttä vuoden 2003 hintatietoisuusasenteeseen. Tuloilla ei ollut 
vuonna 2003 ja 2006 kovin voimakasta yhteyttä, mutta erot olivat kui-
tenkin tilastollisesti merkitsevät. 

Yksilöllisen palvelun arvostuksen suhteen taustatekijöillä ei ollut 
yhtä voimakasta yhteyttä. Tulosten valossa palvelua arvostavat erityi-
sesti naiset ja alle 50-vuotiaat. Sukupuolen yhteys oli heikko siten, että 
vuoden 2006 aineistossa sillä ei ollut tilastollista merkitystä. Tuotteen 
ympäristöystävällisyyttä pitivät tärkeämpänä niinikään naiset ja iäk-
käät. Kotitalouden tulot selittivät ympäristövastuullisuutta heikosti, vain 
vuoden 2001 aineistosta huomataan yhteys tuloluokkien välillä, pienitu-
loisemmat osoittautuivat vertailuluokkaa ympäristömyönteisemmiksi. 

Kuva 2.  Asennemuutokset laatu–hintasuhteen mukaan vuosien 2001–2006 välillä. (n = 771–772)

p<0,001***, p<0,05*
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Taulukko 2.  Kuluttamiseen ja ostoksilla käymiseen liittyvät asenteet sukupuolen, 
syntymävuoden, koulutuksen ja kotitalouden tulojen mukaan
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Tulokset ovat taulukossa 2 pitkälti samanlaiset kuin aiemmissa ku-
vissa 1 ja 2, joissa esitettiin keskiarvojen muutokset samojen tausta-
muuttujien osalta. Syntymäkohortti osoittautui myös niissä kulutus-
asenteita erittäin merkitsevästi selittäväksi tekijäksi. On syytä myös 
huomata, että sukupuoli ei selittänyt kovin voimakkaasti kuluttamisen 
asenteita, sillä ei ollut lainkaan yhteyttä esimerkiksi kuvissa 1 ja 2 esitet-
tyihin tuloksiin. Näyttää siis siltä, että ikäpolvi selittää voimakkaimmin 
kulutus- ja ostoksilla käymiseen liittyviä eroja. Ikäpolven voimakasta 
yhteyttä selittää kuitenkin osaltaan paneeliasetelma. Toistettuihin kyse-
lytutkimuksiin liittyy aina aikaulottuvuus, joka on yhteydessä ikään. Iän 
vaikutus itsessään ei kuitenkaan ole välttämättä lineaarinen, vaan se 
voi liittyä esimerkiksi elinkaareen tai elämänvaiheeseen. Millään testa-
tulla taustamuuttujalla ei ollut myöskään yhdysvaikutusta ajan kanssa.  

Johtopäätökset

Artikkelissa tehdyt empiiriset analyysit osoittavat, että viiden vuoden 
mittausjakson aikana kulutusasenteet eivät muutu merkittävästi. On 
selvää, että pidempi mittausajanjakso luo selvemmän suunnan asenne- 
ja motivaatiotekijöiden muutoksille. Myös paneelitutkimus tuo omat 
rajoitteensa – mutta myös hyötynsä – asennetutkimukseen. Ensinnä-
kin on huomattava, että paneeliasetelmassa vastaajat ikääntyvät edus-
tamaansa populaatiota nopeammin. Näin myös tässä tutkimuksessa, 
jossa vastaajien keski-ikä nousi joka mittausajankohdassa. Tämä vaikut-
taa asenteisiin, ja erityisesti niissä tapahtuneisiin muutoksiin, sillä osa 
kulutusasenteissa tapahtuneista muutoksista selittyy vastaajien keski-
iän kasvulla. Iän vaikutuksen voi todeta liittyvän mm. kulutussuhtee-
seen, siihen miten totunnaiseksi kuluttajaksi yksilö itsensä kokee. Tämä 
asenne oli vahvistunut mittausajankohtina. Ikä vaikuttaa myös siihen, 
mitä arvostetaan. Tässä tutkimuksessa nousi esiin mm. se, että vastaajat 
kokivat vuonna 2006 aikataulunsa olevan vuoteen 2001 nähden kiireet-
tömämpi. Keskiarvon kasvu kertookin ehkä paitsi kokemuksellisen kii-
reettömyyden tunteesta, myös todellisesta vapaa-ajan lisääntymisestä 
eläkkeelle siirtymisen seurauksena. 
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Paneelitutkimuksen hyödyksi voidaan lukea toisaalta, että se antaa 
mahdollisuuden analysoida, minkälaisia siirtymiä tai muutoksia jossain 
asiassa tapahtuu yksilötasolla. Esimerkiksi tämän artikkelin yhtenä ai-
healueena olevan vastuu- ja valinnanvapaustematiikan voi tulkita tulos-
ten valossa siten, että vastuullisuus ei ole lisääntynyt huolimatta siitä, 
miten paljon erilaiset ympäristöön ja ympäristövastuullisuuteen liitty-
vät aiheet ovat saaneet mediassa viime vuosina huomiota. Ympäristö-
kriteeri vaikuttaa kyllä kohtuullisesti ihmisten ostopäätöksiin, mutta 
sen arvostus ei ole lisääntynyt kovinkaan paljon. Voi myös todeta, että 
kiinnostus vastuullisuutta kohtaan ei ole lisääntynyt, sillä vastaajat ei-
vät olleet kiinnostuneita tuotteiden alkuperämaasta eivätkä halunneet 
maksaa hintapreemiota luonnonmukaisesta tuotannosta. Tulokset osoit-
tavat pikemminkin, että ihmiset arvostavat erityisesti kiireettömyyttä, 
yksilöllistä palvelua ja laatua hinnan kustannuksella. Niiden arvostus 
näyttää vahvistuneen viiden vuoden aikana.

Tulokset kiinnittyvät erityisesti ympäröivään hyvinvointi- ja kulutus-
yhteiskuntaan: 2000-luvun kuluttajat ovat omaksuneet länsimaisen ku-
lutusyhteiskunnan arvot, jossa arvostetaan yksilöllisyyttä ja helppoutta. 
Tämä tuli esiin myös käsillä olevan tutkimuksen tuloksista. Hinnalla ei 
ole enää yhtä suurta merkitystä ostopäätöksenteossa kuin aiempina 
vuosikymmeninä, ja tämä tulos sopii yhteen yleisen varallisuuden kas-
vun kanssa. Suomalainen yhteiskunta ja sen yksilöt ovat vaurastuneet, 
ja se heijastuu kulutus- ja ostokäyttäytymiseen. 

Tuoko valinnan vapaus tai valikoimien laajuus viime kädessä onnea 
tai elämänlaatua, jota nykyihmiset kulutuksesta usein hakevat? Tästä 
on viime aikoina keskusteltu yhä useammin. On väitetty, että kulutus-
yhteiskunnassa materiaaliset tavarat ovat onnellisuuden hankkimisen 
ensisijainen keino. Ylikulutuksen on nähty olevan seurausta väärästä 
uskomuksesta, jonka mukaan tavaroiden ja palveluiden omistamisen ja 
käyttämisen alati kasvava määrä on pääasiallinen kulttuurinen toive ja 
varmin tie henkilökohtaiseen onneen, sosiaaliseen statukseen ja kansal-
liseen menestymiseen. Asenteet ja motiivit ovat usein vastuullisen ku-
luttajuuden esteitä, sillä monet muut valintakriteerit kilpailevat ja vie-
vät usein voiton ostopäätösten teossa.
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Kestävää kulutusta luomupiireissä 

Johanna Lamberg

Kestävästä kulutuksesta on tullut poliittisten toimenpiteiden kohde vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Poliittisissa asiakirjoissa kestävä kulu-
tus määritellään ekotehokkuuden kautta, mihin sisältyy lukuisia ongelmia. 
Artikkelissa esitellään laajempi näkemys kestävän kulutuksen indikaatto-
reista, joita sovelletaan luomupiireistä kerättyyn aineistoon. Luomupiireissä 
kestävyys toteutuu monipuolisesti elintarvikeketjun paikallistamisena, eko-
logisen jalanjäljen pienentämisenä, vertaisverkoston rakentamisena, yhteis-
toimintana sekä uusien rakenteiden luomisena. Tällainen näkemys kestä-
västä kulutuksesta antaa tilaa erityisesti kestävyyden sosiaalisille ja kultuu-
riselle puolille. Tiedottavasta informaatio-ohjauksesta tulisikin siirtyä enem-
män oppimista tukeviin ja ohjaaviin toimiin luomupiirien kaltaisten ruo-
honjuuritason hankkeiden kautta.

Yksityisen kulutuksen ja elämäntapojen ympäristövaikutukset ovat ol-
leet asiantuntijoiden ja ympäristöjärjestöjen tiedossa koko ympäristö-
huolen aikakauden ajan. Laajamittaisten poliittisten toimenpiteiden 
kohteeksi ne ovat kuitenkin tulleet vasta vuonna 2002 pidetyn Johan-
nesburgin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen jälkeen. Johan-
nesburgissa päätettiin rakentaa kestävien tuotanto- ja kulutustapojen 
edistämiseen tähtäävä alueellisista ja paikallisista ohjelmista ja hank-
keista koostuva 10-vuotinen ohjelmakehikko. Suomen kansallista kestä-
vän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa alettiin valmistella heti seuraa-
vana vuonna ja se valmistui vuonna 2005 nimellä Vähemmästä enem-
män ja paremmin. Johannesburgista alkunsa saaneet kestävän kulutuk-
sen ja tuotannon politiikkaohjelmat ovat nyt valtioiden keskeisiä työ-
kaluja kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjaamiseen. Yhdistyneiden 
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kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) julkaisi vuonna 2008 ohjekir-
jan kansallisten kestävän kulutuksen ja tuotanto-ohjelmien luomiseksi 
(UNEP 2008). Ohjekirjassa kestävä kulutus ja tuotanto on määritelty 
seuraavasti:

Kestävä kulutus ja tuotanto on tuotteiden ja palveluiden sellaista 
tuotantoa ja käyttöä, joka tyydyttää perustarpeet ja tuottaa parem-
paa elämänlaatua samalla vähentämällä luonnonvarojen, myrkyllis-
ten aineiden ja jätteiden käyttöä ja muiden saasteiden päästöjä koko 
elinkaaren aikana siten, ettei tulevien sukupolvien tarpeet vaarannu.
(emt., 19.)

UNEP:n ohjekirjassa tarkennetaan edelleen kestävän kulutuksen ja tuo-
tannon sisältöjä. Kestävä kulutus määritellään ”vaihtoehtoisen kulutus-
tavan omaksumiseksi, joka perustuu vähempään materiaalin ja ener-
gian kulutukseen per tuotettu yksikkö”. Erillisinä toimenpiteinä maini-
taan kierrättäminen, jätteiden synnyn vähentäminen sekä luonnonva-
rojen käytön tehokkuus. Kestäväksi tuotannoksi taas mainitaan suun-
nittelun teknologiset innovaatiot sekä parannukset tuotteissa ja tuotan-
toprosesseissa, kuten teollinen ekologia ja elinkaarinäkökulma. Lisäksi 
tavoitteena on edistää puhtaamman tuotannon käsitettä, jolla tarkoite-
taan päästöjen vähentämistä, ekotehokkuutta ja vihreän tuottavuuden 
kaltaisia toimintoja. (emt., 19–20.)

Edellä kuvattua kestävän kulutuksen- ja tuotannon määritelmää on 
arvosteltu runsaasti eri syistä. Ensinnäkin sitä on kritisoitu markkina-
lähtöiseksi sekä ainoastaan teknologisiin parannuksiin ja ekotehokkuu-
teen keskittyväksi (Seyfang 2009). Ekotehokkuuden keskeinen ongelma 
on rebound-ilmiö eli se, että kulutuksen kasvu useimmiten ohittaa tuo-
tannossa ja tuotteissa saavutetut parannukset. Perustavanlaatuisempi 
ongelma on kuitenkin se, että ekotehokkuusajattelu ei jätä tilaa kulttuu-
risille merkityksille eikä pyri lisäämään niitä. Shove (2003) huomauttaa, 
että ihmiset eivät kuluta energiaa ja luonnonvaroja, vaan kultturisesti 
merkityksellisiä palveluja, jotka vain sattuvat olemaan riippuvaisia luon-
nonvaroista. Ekotehokkuuden aika taas on ikään kuin tyhjää aikaa, jossa 
vain lopputulos merkitsee (Jalas 2006, 73).
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Toiseksi on kyseenalaistettu ohjelmien taustalla olevia oletuksia ku-
luttajien luonteesta ja markkinoiden toiminnasta. Kuluttajia on pidetty 
rationaalisina (Moisander 2001), kun taas markkinoiden oletetaan toi-
mivan, jos ei täydellisesti, niin vähintäänkin itseään korjaten (ympäris-
töarvoja huomioiden) ja demokraattisesti (kuluttaja äänestää ostospää-
töksillään) (Seyfang 2009). Viime aikoina on kiinnitetty yhä enemmän 
huomiota kaupan valtaan määritellä, kuka tuottaa, mitä ja missä (Kone-
fal ym. 2005; Burch & Lawrence 2007) sekä kuluttajien marginaaliseen 
asemaan ruokaverkostossa (Eräranta & Moisander 2006). Kuluttajapoli-
tiikka taas usein tukeutuu informaatio-ohjaukseen, jolloin oletetaan ku-
luttajien tietojen olevan puutteellisia. Ongelmaa pyritään ratkomaan li-
säämällä tietoa ja jäsentämällä sitä paremmin, vaikkakin nämä lähtö-
kohdat on useissa tutkimuksissa kyseenalaistettu (esim. Hobson 2002; 
Slocum 2004).

Uudemmissa kulutusteorioissa kulutuksen ei nähdä olevan seurausta 
niinkään kuluttajien motivaatiosta ja rationaalisuudesta, vaan koostu-
van erilaisista materiaalisista ja immateriaalisista toimijoista, jotka yh-
dessä muodostavat kulutuksen käytännön tai oikeastaan käytännön, 
jonka osa kulutus on (Warde 2005). Mikään käytäntö ei synny yksin toi-
mijoista, immateriaalisista tai materiaalisista objekteista vaan näiden 
yhteistoiminnasta (Shove & Pantzar 2005; Warde 2005). Jos kulutusta 
halutaan muuttaa, olisi pystyttävä vaikuttamaan yhdessä sekä toimijoi-
hin että objekteihin. Näin ollen myös kestävän kulutuksen ja tuotannon 
ongelmia tulisi ratkoa kokonaisvaltaisemmin.

Esittelen tässä artikkelissa toisenlaisen tavan määritellä kestävä ku-
lutus käyttäen esimerkkinä vaihtoehtoisia ruokaverkostoja. Seuraavassa 
käyn ensin läpi vaihtoehtoista kulutusta ja etenkin vaihtoehtoisia ruo-
kaverkostoja käsittelevää kirjallisuutta. Toisessa alaluvussa sovellan Gill 
Seyfangin (2009) kehittämiä kestävän kulutuksen indikaattoreita vaih-
toehtoisten ruokaverkostojen suomalaiseen malliin, luomupiireihin. Lo-
puksi pohdin, mitä kestävän kulutuksen sisällön laajentaminen tarkoit-
taisi kestävälle kulutus- ja tuotantopolitiikalle.
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Kohti kestävämpää kulutusta ja tuotantoa –  
vaihtoehtoiset ruokaverkostot

Vaihtoehtoisen kulutuksen termi ei ole kovin vakiintunut, mutta vaihto-
ehtoisista ruokaverkostoista on kirjoitettu ainakin 1990-luvulta lähtien. 
Kansantajuisesti vaihtoehtoisella viitataan tavanomaisesta, totutusta ja 
vallalla olevasta jollain tavalla poikkeavaan toimintamalliin. Vaihtoeh-
toisilla ruokaverkostoilla on esimerkiksi viitattu tuotannon paikallisuu-
teen, läheisyyteen, luonnonmukaisuuteen, ruokakilometreihin tai ruoan 
laatuun ja luotettavuuteen. Tarkemmat analyysit ruokaverkostoista ovat 
kuitenkin osoittaneet, että yllä lueteltuja määreitä voidaan konstruoida 
hyvin eri tavoilla eivätkä ne itsessään takaa kestävyyttä. Esimerkiksi 
luomu- ja Reilun kaupan tuotteiden vaihtoehtoisuus liittyy lähinnä al-
kutuotantoon, kun taas pitkät kuljetusmatkat, ylipakkaaminen tai vaik-
kapa kaupan työntekijöiden oikeuksien polkeminen kyseenalaistavat 
niiden kestävyyden. Lisäksi vaihtoehtoisen käsite on ongelmallinen, 
koska se koostuu useammasta kiistanalaisesta käsitteestä. Se on lähes 
ainoastaan tutkijoiden käyttämä ja merkitykseltään sekä romantisoiva 
että marginalisoiva. (Kneafsey ym. 2008.)

Vaihtoehtoisissa ruokaverkostoissa vaihtoehtoisuuden merkitykset 
ovat vaihdelleet eri aikoina. Karkeasti ottaen 90-luvulla luomutuotanto 
oli vaihtoehtoista, kun taas 2000-luvun vaihteessa on tutkittu paljon 
paikallisissa ruokaverkostoissa ilmenevää laatua ja luottamusta. Viime 
vuosina taas on kiinnitetty hieman enemmän huomiota siihen koko-
naisuuteen, jonka jokin ruokaverkosto muodostaa, ja miten kestävyyttä 
luodaan yhtäaikaa useammassa ruokaverkoston osassa ja useammalla 
kestävyyttä mittaavalla käsitteellä. Esimerksi Kneafsey kumppaneineen 
(2008, 54) ottavat huomioon ruuantuotannon paikan, tuotantomenetel-
män, jakeluketjun, vaihtoareenan, kuluttajan ja tuottajan välisen vuoro-
vaikutuksen, osallistumisen motiivin sekä yksilö- ja ryhmäidentiteetin 
muodostumisen. Jarosz (2008) luettelee samankaltaisia määreitä kulu-
tuksen ja tuotannon välisestä lyhyestä etäisyydestä, tuotantomenetel-
mistä sekä ruuanostotavasta. Lisäksi Jarosz edellyttää, että vaihtoehtoi-
sissa ruokaverkoistossa sitoudutaan sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekolo-
giseen kestävyyteen.
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Seyfang (2009) puolestaan pyrkii ennemmin määrittelemään kestä-
vää kulutusta kuin koko elintarvikeketjua. Elintarvikeketjun muut osat 
kuitenkin sisältyvät määritelmään. Seyfang asettaa viisi indikaattoria 
kestävälle kulutukselle, joita hän on tutkinut ruokaverkostojen lisäksi 
asumisen ja paikallisen valuutan yhteydessä. Kestävän kulutuksen indi-
kaattorit ovat paikallistaminen, ekologisen jalanjäljen pienentäminen, 
yhteisön rakentaminen, yhteinen toiminta sekä uusien rakenteiden luo-
minen. Seyfangin esittämät kestävän kulutuksen indikaattorit antavat 
edellä esitetyistä malleista konkreettisempia määreitä kestävyyden ar-
viointiin. Lisäksi ne sopivat parhaiten luomupiirien analysoimiseen yh-
teisöllisyyden ja yhteisen toiminnan ulottuvuuksien vuoksi, jotka esi-
merkiksi Kneafseyn ja kumppaneiden (2008) esimerkeissä tulevat esiin 
hieman toisin.

Perinteisiin kuluttajapolitiikan ohjelmiin verrattuna vaihtoehtois-
ten ruokaverkostojen määritelmät kestävästä kulutuksesta ja tuotan-
nosta ovat kokonaisvaltaisempia ja sävyltään poikkeavia. Ekologinen nä-
kökulma on niissä vain yksi muiden joukossa. Teknisten innovaatioiden 
sijasta vaihtoehtoisissa ruokaverkostoissa korostetaan sosiaalisia inno-
vaatioita ja yksittäisten tuote- ja tuotantoparannusten sijasta muutok-
sia edellytetään koko elintarvikeketjussa. Erityisesti välityskanavien, ku-
ten vähittäiskaupan tai luomupiirien, rooli kulutusta muokkaavina teki-
jöinä nousee esiin. Kulutus ei myöskään pelkisty vain energian ja luon-
nonvarojen kulutukseksi tai jätehuollon ongelmaksi, vaan kulutukseen 
liittyviä kulttuurisia merkityksiä huomioidaan laajemmin. Tarkastelen 
seuraavaksi Seyfangin jaottelun kautta, minkälaisia kestävän kulutuk-
sen ulottuvuuksia luomupiireissä esiintyy.

Luomupiirit kestävämmän kulutuksen esimerkkinä

Luomupiiri on yksittäisten henkilöiden organisoima yhdistys tai epä-
muodollisempi joukko ihmisiä, joka tilaa ja välittää luomutuotteita il-
man voittoa ja ylimääräisiä välikäsiä. Ensimmäisiä merkintöjä luomupii-
reistä löytyy ainakin 90-luvun alusta Omavarainen maatalous -lehdestä, 
vaikkakin luomupiirien kaltainen toiminta lienee ollut hyvin yleistä en-



88

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009

nen teollista ruuan tuotantoa. Tyypillisesti luomupiiri toimii 1–10 ak-
tiivisen henkilön voimin. He kokoavat tilaukset jäseniltä, välittävät ne 
edelleen viljelijöille ja järjestävät jakopäivän. Pienimmissä piireissä jä-
seniä on muutamia kymmeniä, kun taas isoimmissa piireissä muutamia 
satoja. Luomutuotteiden yhteistilauksia järjestetään yleensä kerran kuu-
kaudessa. Tuotevalikoima voi vaihdella paikallisten viljelijöiden juurek-
sista, vihanneksista, jauhoista ja hunajasta lihaan sekä muiden välittä-
jien tai tukun kautta tilattaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin luomutuottei-
siin, kuten kuivahedelmiin, pähkinöihin ja pesuaineisiin. 

Luomupiirit ovat suomalainen malli vaihtoehtoisista ruokaverkos-
toista, joita toimii muun muassa Ranskassa (AMAP), Japanissa (Teikei) 
ja englanninkielisissä maissa (CSA-yhteisön tukema maatalous). Li-
säksi on olemassa runsas joukko muita elintarvikkeiden välittämis-
tapoja, joilla on myös yhtymäkohtia luomupiireihin. Näitä ovat esi-
merkiksi perinteinen tori- ja kauppahallimyynti sekä kasviskassi tai 
-laatikkojärjestelmät.

Olen kerännyt luomupiirejä koskevaa aineistoa vaiheittain ja useista 
eri lähteistä. Kartoitin Suomessa toimivia luomupiirejä kesällä 2006 ja 
lähetin kyselyn niiden toiminnasta yhteensä 28 luomupiiriin. Lomak-
keen palautti 14 luomupiiriä. Olen kerännyt luomupiirien nettisivuilta 
tietoja luomupiirien toiminnasta sekä etsinyt luomupiirejä koskevia leh-
tiartikkeleita tietokannoista, Luomu-liiton lehdistä sekä internetistä. Li-
säksi olen haastatellut kasvokkain ja sähköpostin välityksellä yhteensä 
25 luomupiirin jäsentä. Tutkimuksessa on myös osallistuvan havainnoin-
nin ja toimintatutkimuksen piirteitä, sillä olen toiminut aktiivisesti kah-
dessa luomupiirissä. Toisessa luomupiirissä olen tehnyt osallistuvaa ha-
vainnointia toimimalla luomupiirin jakajana ja kirjaamalla ylös jakopäi-
vien tapahtumia (Lappalainen 2007). Toisessa luomupiirissä taas toimin-
tatutkimuksellinen ote (Heikkinen & Jyrkämä 1999) on korostunut, sillä 
olen ollut sekä perustamassa että kehittämässä tämän luomupiirin toi-
mintaa. Aineiston analyysin lähtökohtana on toiminut Seyfangin (2009) 
kestävän kulutuksen viisi indikaattoria.
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Elintarviketjun paikallistaminen luomupiireissä
Elintarvikeketjun paikallistamisen ideana on, että pyritään kohti oma-
varaista paikallistaloutta, korvataan tuontia ja lyhennetään elintarvike-
ketjua. Toisaalta paikallistaminen on nostanut esiin myös huolen siitä, 
että ”paikkaa” puolustetaan isänmaallisuuden hengessä, suojaudutaan 
ulkoapäin tulevilta uhilta, suojellaan omia yrityksiä tai estetään paikan 
uudistumista ja kehittymistä, sillä itsessään elintarviketalouden paikal-
lisuus ei takaa kestävyyttä tai oikeudenmukaisuutta (Burch ym. 2006; 
Winter 2003). Refleksiivisen paikallisuuden käsitteellä on yritetty luoda 
joustoa paikallistamiseen liittyviin uhkakuviin. Refleksiivinen paikal-
lisuus kuvaa oikeudenmukaisia ja kestäviä suhteita, joita luodaan sekä 
paikallisiin että kansainvälisiin tuottajiin esimerkiksi Reilun kaupan jär-
jestelmän kautta (Seyfang 2009, 91).

Luomupiirien toiminta tukee paikallista taloutta, sillä luomupiirien 
välittämät elintarvikkeet ja muut luomutuotteet ostetaan mahdollisim-
man pitkälle lähialueen viljelijöiltä. Ainoastaan sellaiset tuotteet, joita 
ei saa kotimaisina, hyväksytään ulkomaisina ja silloinkin lähinnä Rei-
lun kaupan tuotteina. Lisäksi muissa ostoksissaan luomupiiriläiset pyr-
kivät mahdollisuuksien mukaan suosimaan lähellä tuotettuja ja seson-
ginmukaisia elintarvikkeita sekä välttämään tuontiruokaa. Luomupiirit 
ovat muodostaneet eräänlaisen molempia toimijoita hyödyttävän tilan-
teen paikallisten viljelijöiden ja kuluttajien välille välittämällä luomu-
tuotteita ilman voittoa. Kuluttajahinnat jäävät kauppaa alhaisemmiksi, 
koska tukkuportaat tai kauppa jäävät välistä pois. Samalla myös tuotta-
jahintaa pystytään nostamaan, jolloin tuottaja saa luomupiirin kautta 
hieman enemmän tuotteistaan kuin myydessään kaupalle tai tukulle.

Paikallistaloudellista näkökulmaa tärkeämpänä luomupiiriläiset pi-
tävät lyhyen elintarvikeketjun vaikutuksia valvottavuuteen, luotetta-
vuuteen ja tuotteiden laatuun, mistä on käyty runsaasti keskustelua 
(esimerkiksi Sage 2003; Goodman 2003). Luomupiirissä kuluttajalla on 
mahdollista vähintäänkin tietää, mistä ruoka tulee, mutta myös koh-
data viljelijä henkilökohtaisesti ja vaihtaa kuulumisia. Tällainen kon-
takti tuo turvallisuuden ja luotettavuuden tunnetta sekä nostaa arvos-
tusta ruokaa kohtaan. Samalla on mahdollista saada henkilökohtaista 
palvelua. Lisäksi lyhyet kuljetusmatkat vaikuttavat laatuun siten, että 
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elintarvikkeet välitetään tuoreina, oikeaan aikaan kerättyinä ja välttäen 
pidempien kuljetusten ja varastoinnin aiheuttamia laatuvaurioita. Näin 
35-vuotias nainen perustelee luomupiirin jäsenyyttään:

Ruoka on tuoreempaa ja säilyy siksi kauemmin… Tuoreemmassa 
ruuassa on ravintoaineet paremmin tallella kuin päivä- tai viikko-
kausia varastossa maanneessa. (…) Ruokapiirin kautta saa luotetta-
vaa tietoa ruuan alkuperästä, joskus pääsee jopa tapaamaan tuotta-
jaa ja näkemään pellot, joilla ruoka on viljelty.

Myös elintarvikeketjun lyhentämistä pidetään tärkeänä ekotehokkuu-
den näkökulmasta, jota käsittelen enemmän seuraavassa luvussa. Eko-
tehokkuusnäkökulman voimakas läsnäolo selittää osin paikallistalou-
dellisen ja muiden paikkaan, alueelliseen identiteettiin (Sireni 2006) tai 
omavaraisuuteen (Seyfang 2009) liittyvien näkökulmien puuttumisen, 
sillä ekotehokkuudessa ainoastaan kulutetut luonnonvarat ja energia 
ovat tärkeitä.

Ekologisen jalanjäljen pienentäminen luomupiireissä
Seyfang (2009) määrittelee ekologisen jalanjäljen ympäristövaikutuk-
sia ja luonnonvarojen kulutusta laajemmin koskemaan myös sosiaali-
sia vaikutuksia ja epätasa-arvoisuutta. Ekologista jalanjälkeä pienentä-
vät toimet voivat esimerkiksi vähentää kuluttajien tarpeita ja tukea vä-
hähiilisen elämäntavan omaksumista. Ekologisen jalanjäljen pienen-
täminen toteutuu luomupiireissä yllättävän monipuolisesti eikä se pi-
dättäydy yksin esimerkiksi nykyisen luomuaatteen (luonnonmukaisen 
tuotantotavan) tai esimerkiksi lähiruuan (ruokakilometrien, luotetta-
vuuden) moninaisissa merkityksissä. Luomupiiriläisistä moni osoit-
tautui kasvissyöjäksi, on tinkinyt omista tarpeistaan ja on vähentänyt 
luonnonvarojen kulutusta elintarvikeketjun useammassa osassa. Luo-
mupiireihin liittyy myös merkkejä siirtymisestä immateriaaliseen ta-
louteen esimerkiksi siten, että ruuan tuottajalta halutaan ostaa palve-
luita oli kyse sitten perinteisestä asiakaspalvelusta, ystävystymisestä tai 
luonnonhoitopalveluista.
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Luomupiiriläisillä on hyvin kattava lähestymistapa ruokavalintojensa 
ympäristö- ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Yksittäisillä jäsenillä tämä 
on karkeasti ottaen jakautumassa kahteen näkökulmaan, joista ensim-
mäinen huomioi ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia laajemmin 
ja toinen keskittyy lähinnä ympäristönäkökulmaan ja ekotehokkuuteen. 
Laajemmassa näkökulmassa ollaan kiinnostuneita tuotannon, kuljetus-
ten ja varastoinnin vaikutuksista niin ympäristöön, työntekijöihin kuin 
itse tuotteiden laatuun. Huoli ei koske niinkään kotimaista tuotantoa tai 
luontoa vaan esimerkkejä nostetaan esiin ulkomailta. Toisessa näkökul-
massa taas ekotehokkuus on selkeästi voimakkain ellei jopa ainoa pe-
ruste luomupiirin toiminnassa mukana olemiselle. Tällöin esimerkiksi 
tuotteiden laatu tai ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset eivät saa juuri 
lainkaan huomiota, kuten 25-vuotias mies kuvaa:

Mä en osta luomua minkään muun takia, kun että se kuormittaa 
luontoa hieman vähemmän. Kananmunissa se on eri. Ne tuotetaan 
eri tavalla kuin tehotuotannon kananmunat.

Ekotehokkuuden nimissä ruuan valinnassa painotetaan ensisijaisesti ko-
timaisuutta ja paikallisuutta, koska siten voidaan vähentää kuljetuksiin 
kuluvaa energiaa, kun elintarvikkeet ”on sitten seissyt siinä samassa va-
rastossa pidemmän aikaa kuin että niitä olisi vaihdeltu ja kuljetettu lai-
vaan ja tuotu tänne” (mies 29 v.). Samalla omissa ruokavalinnoissa suosi-
taan kotimaisia ja sesonginmukaisia vihanneksia. Kasvihuonetuotettuja 
vihanneksia taas pyritään välttämään riippumatta siitä, onko ne kasva-
tettu Suomessa vai muualla. Samalla luomupiiriläiset kuitenkin tunnis-
tavat kotimaisen sesonginmukaisen ruuan vaikeudet. Suomen ilmasto 
tekee sesongista lyhyen ja rajallisen. Siten sesonginmukainen ateriointi 
on ideaali, johon pyritään vaihtelevalla menestyksellä ja jota ei pidetä 
täysin realistisena:

Pitäisi miettiä juuri silleen, että kesällä säilöisi kauheasti ja talvella 
kävisi metsästämässä riistaa tai syödä sitä lihaisampaa ruokaa. Se 
olisi se ideaali, jolla Suomessa tulisi elää oikeestaan. En nyt käytän-
nössä siihen (ryhtyisi).(Mies 29 v. Lisäys suluissa JL.)
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Yhteisön rakentaminen
Erilaisilla yhteisöillä ja vertaisverkostoilla on todettu olevan positiivi-
sia vaikutuksia kestävien käytäntöjen muodostamiseen ja leviämiseen. 
Esimerkiksi viljelijöiden keskinäiset verkostot ovat lisänneet ympäristö-
myönteisten käytäntöjen leviämistä ja avartaneet osallistujien joukkoa 
(Lockie 2006). Myös kuluttajat rakentavat ja hyödyntävät aktiivisesti ver-
kostoja, joissa levitetään tietoa uusista innovaatioista ja vaihdetaan tie-
toa ja kokemuksia (Mokka & Neuvonen 2006). Seyfangin (2009) mukaan 
yhteisöllisyyden ideaalina olisi kaikille avoin ja yhtenäinen yhteisö, 
jossa jokaisen jäsenen taitoja ja työtä arvostetaan. Yhteisössä rakenne-
taan verkostoja, jotka kannustavat, luovat sosiaalista pääomaa ja rohkai-
sevat osallistumaan sekä jakamaan kokemuksia ja ideoita. 

Luomupiiri luo verkostoja ja vuorovaikutusta jäsenten sekä jäsenten 
ja viljelijöiden välille monella tapaa. Ensinnäkin luomupiiri on jo itses-
sään kohtaamispaikka ja kaikille avoin yhteisö, johon jokainen voi ha-
lutessaan osallistua. Nimenomaan toisten jäsenten tai viljelijöiden koh-
taaminen on luomupiirissä itsessään tärkeää ja seikka, joka nykymuo-
toisesta kaupasta puuttuu. Luomupiiristä on mahdollista saada ”parasta 
mahdollista asiakaspalvelua, jollaista ei voi edes uneksia saavansa mis-
tään marketista” (nainen 35 v.). Luomupiireillä ei kuitenkaan ole yleensä 
minkäänlaisia pysyviä julkisia tiloja käytössään (ilmoitustauluja ja in-
ternetiä lukuunottamatta), jossa luomupiiriläiset voisivat kohdata tai ja-
kaa informaatiota jakopäivien ulkopuolella. Tämän vuoksi muunlaiset 
foorumit, kuten sähköpostilistat, keskustelupalstat ja jäsenlehdet ovat 
tärkeitä. 

Pääosin luomupiirien vuorovaikutus tapahtuu kasvokkain jakopäi-
vänä jäsenten hakiessa ruokia sekä kokousten tai muiden tapaamisten 
yhteydessä. Luomupiirien vuorovaikutteisuus vaihtelee tapauskohtai-
sesti, mutta yleisesti voisi sanoa, että luomupiirit eivät ole kovin vuoro-
vaikutteisia tai vuorovaikutukseen rohkaisevia, mutta poikkeuksiakin 
on. Esimerkiksi jakotilanteissa vaihdetut vuorosanat tai sähköpostilis-
toilla käytävät keskustelut ovat hyvin lyhyitä ja muodollisia. Tutkimus-
kohteena olleessa isommassa luomupiirissä tämän suurempaa yhteisöl-
lisyyttä ei edes kaivattu. Itse asiassa luomupiirien yhteisöllisyyden li-
sääminen ymmärrettiin sen kehittämiseksi sitovampaan tai ”ideologi-
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sempaan” suuntaan, mihin ei oltu valmiita. Joka tapauksessa luomupii-
rit tarjoavat mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen niille, 
jotka sitä haluavat. Edellisen vuoden aikana luomupiireissä on kehitetty 
uusia vuorovaikutuskanavia, kun kolme suurempaa luomupiiriä on luo-
nut keskustelufoorumeja kotisivujen yhteyteen ja yksi näistä luomupii-
reistä julkaisee omaa jäsenlehteä. Alla eräs luomupiirin aktiivinen jakaja 
kuvaa yhteisöllisyyden ongelmia:

Just se ongelma, miksi (paikkakunta) luomupiiri on niin hankala, 
koska se on sellainen yhteisö. Ihmiset tuntee toisensa hirveän hyvin 
ja kaikki tehdään ikään kuin yhdessä. Se vaatii sitoutumista sellai-
seen sosiaaliseen piiriin, joka nostaa kynnystä automaattisesti aina-
kin mulla. Sitä paitsi se on hirveän paljon ideologisempaa toimintaa. 
(Mies 25 v.) 

Luomupiireissä jäsenten taitoja ja työtä hyödynnetään vaihtelevasti, 
sillä niissä on erilaisia työtehtäviä, joissa tarvitaan monenlaisia taitoja 
aina maksuliikenteen hoitamisesta yhdistyksen hallinnollisiin tehtä-
viin, tiedottamiseen, tilausten tekemiseen ja tuottajiin yhteydenpidosta 
kotisivujen, sähköpostilistojen ja tilausjärjestelmien luomiseen ja yllä-
pitämiseen. Pienemmissä luomupiireissä työtehtäviä on vähemmän ja 
kaikki työtehtävät yleensä hoitaa yksi henkilö, mutta suuremmissa luo-
mupiireissä työtehtävistä vastaa useampi henkilö. Myös tilaajajäseniä 
yritetään saada mukaan vähintäänkin jakamaan tuotteita jakopäivinä.
Työnjako näyttää kuitenkin olevan luomupiirien kipukynnys, sillä va-
paaehtoisista on toistuvasti pulaa ja työt kasautuvat muutamille aktiivi-
sille. Luomupiirien töihin kaivataankin lisää aktiivisuutta jäseniltä.

Jos haluaa tehdä elämästään vaikeampaa, voi siihen (luomupiiritoi-
mintaan) tulla mukaan. Huomaa että toiset näkee hirveän paljon 
vaivaa sen eteen, että kymmenet ihmiset voi ostaa luomutuotteita. 
Kyllä se on aikamoista. Välillä miettii, että miten kaikista aktiivisim-
mat jaksaa sitä. (Nainen 25 v.)
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Yhteinen toiminta
Yhteisen toiminnan tavoitteena on rohkaista ja voimaannuttaa ihmisiä 
yhteistyöhön ja yhteiseen päätöksentekoon sekä samalla luoda pohjaa 
laajemmalle muutokselle ja uudenlaisten normien hyväksymiselle (Sey-
fang 2009). Luomupiirit ovat toimintaidealtaan yhteistoiminnallisia, 
sillä kuluttajat saavuttavat taloudellista etua kyetessään joukkona osta-
maan tuottajilta suurempia määriä ruokaa. Samalla luomupiirit tuovat 
kuluttajien saataville monipuolisen valikoiman lähellä tuotettuja luo-
mutuotteita, joita ei kaupoissa ole tarjolla. Tällä tavalla luomupiiri ma-
daltaa osallistumiseen liittyviä rajoja sekä hinnoittelussa että saatavuu-
dessa, sillä pääosin markkinoilla oleva luomu on elitististä ja sitä on ra-
joitetusti saatavilla. Esimerkiksi kuluttajatutkimuksissa lähi- ja luomu-
tuotteiden hinta ja saatavuus on nostettu toistuvasti esiin ostamisen es-
teeksi (Kantanen 2002; Leipämaa & Laaksonen 2003). Samalla luomupii-
rit ratkovat (joskin rajoitetusti) sosiaalisen eriarvoisuuden kysymyksiä, 
sillä suurimmat luomupiirit toimivat yliopistoissa, joissa valtaosa jäse-
nistä on vähävaraisia opiskelijoita. Turun yliopiston luomupiirin perus-
tajajäsen Mikko Nygren (2009) perustelee luomupiirin perustamista ni-
menomaan tällä tavoin luomupiirin jäsenlehdessä:

Luomutuottajia piti tukea ja toisaalta köyhillä opiskelijoilla ei ollut 
välttämättä varaa hankkia kalliita luomutuotteita monien välikäsien 
kautta Turun ruokakaupoista.

Luomupiirien jäsenten keskinäisen yhteistyön lisäksi luomupiireissä 
syntyy toisinaan yhteistyötä luomupiirien viljelijöiden välille esimer-
kiksi heidän sopiessa yhteisistä kuljetuksista. Toisaalta ei ole tietoa, syn-
tyykö viljelijöiden välille enemmän kilpailua kuin yhteistyötä. Ilmeistä 
kuitenkin on, että luomupiirien viljelijöiksi valikoituu kannattavuu-
den nimissä usein sellaisia viljelijöitä, joilla on monipuolinen tuotevali-
koima sekä halukkuutta luomupiirin kaltaiseen suoramarkkinointiin. Li-
säksi yhteistoimintaa syntyy luomupiirin ja muiden instituutioiden vä-
lille, mikäli luomupiiri toimii esimerkiksi jonkin järjestön tai muun ta-
hon (ylioppilaskunta, päiväkoti) alaisuudessa tai yhteydessä. 
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Luomupiirit järjestävät myös yhteistä toimintaa, kuten keskustelu-
tilaisuuksia sekä erilaisia kasvisruoka- ja luonnonyrttikursseja vaihte-
levasti, mutta pääpiirteittään harvoin, sillä pääosa luomupiirien resurs-
seista kuluu luomutuotteiden välittämiseen. Toisaalta yhteisöllisyys ja 
yhteinen toiminta eivät ole aina luomupiireissä toivottavia asioita, vaan 
ne voidaan kokea liian sitoviksi ja esteeksi osallistumiselle. Osa luomu-
piireistä perustetaan nimenomaan ”matalan kynnyksen” luomupiireiksi 
tai halutaan säilyttää sellaisina, vaikka työnjaon ongelmat uhkaisivat 
piirin olemassaoloa tai toimintaa. Yhteinen toiminta vaikuttaakin ole-
van luomupiirien heikoin lenkki ja niiden voimaannuttava vaikutus 
vaihtelee huomattavasti jo tutkimuksessa olleiden kahden luomupiirin 
välillä.

Uusien rakenteiden luominen
Uudemmissa kulutusteorioissa on otettu vakavasti valintoja ohjaavat 
rakenteet. Näiden näkökulmien mukaan kuluttajien tarpeet eivät luo 
tuotteita vaan tuotteet tai ennemminkin sosiaaliset käytännöt luovat 
tarpeita (Shove 2003; Shove & Pantzar 2005). Warde (2005) esittää, että 
kulutus tulisi nähdä käytännön seurauksena ja että melkein kaikki käy-
tännöt pitävät sisällään kulutusta. Jos kulutustutkimuksen kohde kään-
netään tällä tavalla ikään kuin ylösalaisin, ei ole lainkaan yhdentekevää, 
minkälaisissa puitteissa vihreä kulutus tapahtuu. Esimerkiksi Horton 
(2006) on tutkinut vihreän arkkitehtuurin käsiteellä, minkälaisia ver-
kostoja, tiloja, materiaaleja ja aikoja vihreät aktiivit käyttävät. Seyfang 
(2009) puolestaan pohjustaa uudenlaisten rakenteiden merkityksen sy-
väekologisille uuden talouden käsitteille hyvinvoinnista, työstä, edistyk-
sestä ja ekologisesta kansalaisuudesta. 

Luomupiirit luovat toiminnallaan uusia rakenteita, jotka eivät niin-
kään perustu markkinalogiikkaan, suuruuteen ja halpaan hintaan, vaan 
vapaaehtois- ja yhteistyöhön, pienuuden, läheisyyden sekä reiluuden lo-
giikkaan. Luomupiirien työ perustuu vapaaehtoisuuteen ja työtä pyri-
tään jakamaan ja kierrättämään jäsenten kesken. Myös viljelijän työtä 
arvostetaan ja osa jäsenistä on valmiita maksamaan esimerkiksi kau-
pasta hankittavasta luomuruuasta enemmän samalla tinkien omista 
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kulutustottumuksistaan. Samoin hyvinvoinnin nähdään syntyvän ym-
päristö- ja yhteiskuntavastuullisesta alkutuotannosta, jonka vaikutukset 
heijastuvat sekä omaan että maataloustyöntekijöiden ruumiiseen, kuten 
myös ympäristöön. Lisäksi hyvinvointi muodostuu jakeluketjussa viljeli-
jän ja toisten luomupiiriläisten kohtaamisessa. Samalla materiaalinen 
hyvinvointi korvautuu aineettomilla ja laadullisilla ”palveluilla”, kuten 
juttutuokiolla luomupiiriläisten ja viljelijöiden kesken, sekä terveellisen, 
sesonginmukaisen lähiruoan syömisestä syntyvällä nautinnolla.

Luomupiiri myös rajoittaa kuluttajien valintoja määrittelemällä en-
nakkoon, mitä on tilattavissa ja milloin. Siten luomupiirit ohjaavat kulu-
tusvalintoja tarjonnallaan. Jos marketit houkuttelevat ihmisiä ostamaan 
enemmän kuin oli tarkoitus (Dixon 2007), luomupiirit ohjaavat ihmisiä 
suunnitelmallisuuteen, uuden kokeilemiseen ja jopa luopumiseen. Suun-
nitelmallisuutta lisäävät tietyt tilaus- ja jakopäivät, jolloin on yleensä ar-
vioitava kuukauden tarpeet kerralla. Luomupiirissä tarjolla olevat tunte-
mattomammat tuotteet, esimerkiksi härkäpavut ja tattari, taas ohjaavat 
kuluttajia kokeilemaan ja omaksumaan vähemmän tunnettuja, kestä-
vämpiä vaihtoehtoja. Käytännön ohjeita ja vertaistukea ruuanlaittoon 
puolestaan saa luomupiirien kotisivuilta ja keskustelupalstoilta. Luo-
mupiirien tarjonta on myös vuodenajoista ja sesongista riippuvaista. 
Osa juureksista saattaa loppua jo jouluun mennessä. Kananmunien tar-
jonta taasen riippuu kanojen lepoajoista eikä suuren kysynnän vuoksi 
aktiivisimpaankaan muninta-aikaan pystytä vastaamaan koko kysyn-
tään. Toki tulee muistaa, että luomupiiriläisten ostot luomupiiristä jää-
vät usein vähäisiksi suhteessa koko kulutukseen (jäsenten oman arvion 
mukaan 10–50 %). 

Luomupiirien kyky valtauttaa jäseniään aktiivisiksi kansalaisiksi on 
hieman ristiriitainen kysymys, sillä päällisin puolin luomupiirit eivät 
vaikuta kovinkaan aktiivisilta yhteiskunnallisilta toimijoilta eivätkä luo-
mupiirien jäsenet myöskään haastatteluissa pitäneet itseään tai luomu-
piirin jäsenyyttä kovinkaan poliittisena tekona. Sen sijaan luomupiiri-
läiset haluavat vaikuttaa lähinnä omaan, perheensä ja ympäristön ter-
veyteen ja hyvinvointiin. Kaikki muu vaikuttaminen tuntuu vieraalta 
ja vastentahtoiselta. Samat henkilöt kuitenkin tunnistavat, että heidän 
ostospäätöksillään on väliä, sillä ”luomu ei voi kannattaa vain periaat-
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teessa ilman, että ostaa sitä”. Osa luomupiiriläisistä toimii myös hyvin 
aktiivisesti yhteiskunnassa muissa tilanteissa ja rooleissa esimerkiksi 
kunnallispolitiikassa, kansalaisjärjestöissä sekä työpaikkojensa ja las-
tensa koulujen kautta. Alla olevassa haastattelupätkässä eräs luomupii-
riläinen arvioi omia vaikutusmahdollisuuksiaan:

Hankala nähdä, että oma elämä vaikuttaisi laajemmin siihen, mi-
hin ihmiskunta ja maapallo on menossa, mutta totta kai tässä nyt on 
kaksi kasvissyöjää, jotka ostospäätöksillään vaikuttaa. Jos yhä enem-
män ja enemmän ihmiset alkaa ostamaan luomua silloin sitä tuote-
taan enemmän, että sitä kautta, vaikka ei haluaisikaan. (Mies 29 v.)

Kohti kestävämpää kulutusta

Kirjoituksen alussa kritisoin kestävän kulutuksen määritelmää siitä, että 
se keskittyy liiaksi teknologisiin parannuksiin ja ekotehokkuuteen eikä 
tällä tavoin pysty pysäyttämään kulutuksen kasvua ja ymmärtämään, 
mistä kulutuksessa on kulttuurisesti kyse. Lähtökohtana oli ajatus, että 
ihmiset eivät kuluta energiaa tai luonnonvaroja, vaan ”palveluita”, jotka 
vain sattuvat olemaan riippuvaisia energiasta ja luonnonvaroista. Tä-
män vuoksi olisi ymmärrettävä, mistä näissä kulutuskäytännöissä on 
kyse ja tarkasteltava kestävää kulutusta monipuolisemmin. Varsinai-
nen kestävän kulutuksen tarkastelu rajautui akateemiseen keskuste-
luun vaihtoehtoisten ruokaverkostojen ’vaihtoehtoisuudesta’. Ruokaver-
kostoissa kestävyyttä on yritetty mitata esimerkiksi ruokakilometrien, 
paikallisuuden, läheisyyden ja luonnonmukaisuuden käsitteillä. Jokai-
sen käsitteen kyky mitata kestävyyttä on kuitenkin osoittautunut hy-
vin tilannekohtaiseksi ja viime aikoina vaihtoehtoisella on viitattu sel-
laisiin ruokaverkostoihin, jotka pyrkivät luomaan kestävyyttä yhtäaikaa 
useammassa ruokaverkoston osassa ja useammalla kestävyyttä mittaa-
valla käsitteellä.

Käytin luomupiiriaineistoa havainnollistamaan Seyfangin kestävän 
kulutuksen indikaattoreiden sisältöjä. Toinen mahdollisuus olisi ollut 
käyttää indikaattoreita kehittämään luomupiirien toimintaa, jolloin luo-
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mupiirejä olisi tarkasteltu kriittisemmin. Elintarvikeketjun paikallista-
minen ilmeni luomupiireissä toisaalta paikallistaloudellisena näkökul-
mana luomupiirien paikallisen tarjonnan sekä kuluttajien ja tuottajien 
kumppanuussuhteen kautta. Lisäksi paikallistaminen liittyy kuluttajien 
ja tuottajien väliseen luottamukseen sekä tuotteiden laatuun. Ekologi-
nen jalanjälki puolestaan kuvasi luomupiiriläisten elintarvikejärjestel-
mään liittyvää ympäristö- ja yhteiskunnallista huolta laajasti. Luomu-
piirit onnistuivat myös rakentamaan avoimia yhteisöjä, joihin on helppo 
liittyä. Toisaalta yhteisöllisyys on toisinaan niin avointa, että yhteiseen 
toimintaan houkutteleminen on luomupiiritoiminnan haaste. Luomu-
piirit myös luovat vaihtoehtoisia tarjonnan ja kulutuksen rakenteita, 
sillä ne kiinnittävät huomiota elintarvikeketjun ympäristövastuullisuu-
teen laajasti, perustuvat vapaaehtoistyöhön ja kumppanuuteen sekä oh-
jaavat kuluttajia vähentämään kulutustottumuksia.

Kestävän kulutus- ja tuotantopolitiikan kannalta kestävän kulutuk-
sen sisällön laajentaminen ekotehokkuudesta kohti laajempia ekologi-
sen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden merkityksiä 
toisi enemmän esiin niitä ehtoja, joiden puitteissa muutokset tapahtu-
vat. Erityisesti yhteisön ja yhteistyön indikaattorit toivat esiin vertais-
tuen ja yhdessä tekemisen kautta tapahtuvaa oppimista. Uusien raken-
teiden luominen puolestaan muistuttaa, että kulutus on hyvin pitkälle 
riippuvainen sitä ympäröivistä käytännöistä ja sosioteknisistä järjes-
telmistä. Elintarvikejärjestelmä on sosiotekninen järjestelmä, joka vas-
tustaa muutosta ja muuttuu hyvin hitaasti. Luomupiirien kaltaiset ruo-
honjuuritason innovaatiot voivat kuitenkin murtaa elintarvikejärjestel-
mään sisäänkirjoitettua polkuriippuvuutta ja luoda uudenlaisia polkuja 
(Seyfang 2009). Luomutuotantoa ja sen taustalla toiminutta yhteiskun-
nallista liikettä voidaan pitää tällaisena esimerkkinä (Smith 2006). Kes-
tävälle kulutus- ja tuotantopolitiikalle polkuriippuvuuksien katkaisemi-
nen tarkoittaisi ainakin radikaaleja muutoksia informaatio-ohjauksessa.

Nykyisen informaatio-ohjauksen ongelmat ovat hyvin laajalti tun-
nustettuja ja informaatio-ohjausta pidetään tehottomana, vaikkakin hy-
vin suosittuna ohjausmuotona (Hobson 2002; Slocum 2004; Berg 2008). 
Kuluttajien vertaisverkostoista tehty tutkimus taas on osoittanut ryh-
mässä ja tekemällä oppimisen etuja. Lisäksi ruohonjuuritason hank-
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keissa kansalaisten tilanteinen ja paikallinen tieto tulee käyttöön ja te-
kee toiminnasta mielekkäämpää sekä oppimisesta syvällisempää (Sey-
fang 2009, 76; Carolan 2007). Uudet sosiaaliset innovaatiot saattavat 
alunperin olla hyvinkin pieniä ja niiden positiiviset vaikutukset näyt-
täisivät liittyvän ennemmin yhteisön sisäiseen kehitykseen kuin laa-
jemmin yhteiskuntaan. Laajempien sosioteknisten järjestelmien muut-
tamisessa pienet paikalliset hankkeet kuitenkin toimivat koealustoina, 
joissa uusia toimintatapoja kehitetään ja käynnistetään sellaiseen muo-
toon, että ne ovat myöhemmin siirrettävissä laajempien ihmisryhmien 
käyttöön. (Seyfang 2009.) Informaatio-ohjauksen näkökulmasta tämä 
tarkoittaisi, että käsityksiä sekä oppimisesta että informaatio-ohjauksen 
luonteesta muutetaan. Näin ollen tiedottavasta informaatio-ohjauksesta 
voitaisiin siirtyä yhä enemmän oppimista tukeviin ja ohjaaviin toimen-
piteisiin. Laajojen tiedotuskampanjoiden sijasta tai rinnalla tulisi toimia 
pienimuotoisia asukas- tai kuluttajalähtöisiä hankkeita, jotka toimisivat 
eräänlaisina kokeina.
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Terveyspalvelut ja potilaiden  
voimaantuminen

Helena Tuorila

Potilaiden voimaantuminen muokkaa terveyspalveluiden tarjontaa aikai-
sempaa enemmän palvelujen käyttäjien toiveiden mukaisiksi. Voimaantu-
minen edustaa potilaille tilannetta, jossa päätösvalta niin sairauteen liit-
tyvissä asioissa kuin omassa elämässä on jälleen heillä itsellään. Laadukas 
ja ymmärrettävä tieto on tärkeimpiä potilaiden voimaannuttajia, sillä se 
auttaa potilaita osallistumaan omaan hoitoonsa ja tekemään perusteltuja 
päätöksiä sekä suhtautumaan terveyspalveluihin analyyttisemmin. Tie-
don lisäksi käytännön toiminta terveyspalveluissa voimaannuttaa potilasta. 
Huonosti hallittu voimaantuminen saattaa kasvattaa kustannuksia, edistää 
medikalisaatiota sekä heikentää ammattilaisten valta-asemaa terveyden-
huollossa. Kaikki potilaat eivät myöskään voimaannu tasa-arvoisesti.  

Tarkastelen tässä artikkelissa, miten suomalaiset potilaat voimaantuvat 
ja minkälaisia seuraamuksia sillä on terveyspalveluissa. Terveyspalve-
lujen tarjonta on perustunut pitkälti terveyspalvelujärjestelmän tarpei-
siin. Potilaat ovat jääneet passiivisiksi tutkimusten ja hoidon vastaanot-
tajiksi. Yhteiskunnallisen kehityksen myötä potilaiden rooli terveyspal-
veluissa on kuitenkin muuttunut aktiivisemmaksi ja vahvemmaksi eri-
tyisesti suhteessa lääkäriin. Globalisaatio ja etenkin Internet muokkaa-
vat terveyspalvelujen käyttäjien toimintaa, sillä muiden maiden tervey-
denhuollosta tiedetään entistä enemmän. Myös muiden palvelualojen 
toimintamallit sekä yleinen tietoyhteiskuntakehitys vaikuttavat tervey-
denhuoltosektorin toimintaan. Väestön koulutustason ja asiakasosaami-
sen parantuminen kasvattavat potilaiden vaatimuksia terveyspalvelui-
den käyttäjinä. Niin ikään muutokset auktoriteetteihin suhtautumisessa 
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– lääkäri ei ole enää puolijumala vaan asiantuntija – vahvistavat poti-
laan asemaa terveyspalvelujen käyttäjänä. 

Potilaiden osallistuminen sekä potilaskeskeinen hoito ovat itse 
asiassa jo pitkään olleet osa lääketieteen uutta asiantuntijuutta, joka 
on ilmennyt lääkäreiden ja potilaiden suhteen muutoksena. Sitran The 
Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective -raportti (Teperi 
ym. 2009) on tuore kannanotto potilaan roolin vahvistamisen puolesta. 
Raportissa nostetaan esiin potilaan rooli ja tietämys oman sairautensa 
parhaana asiantuntijana, terveytensä vaalijana sekä palveluiden käyttä-
jänä. Kirjoittajien mukaan potilasta pitää tukea ja antaa hänelle mah-
dollisuus osallistua hoitotavan ja hoitopaikan valintaan.  

Potilaiden voimaantuminen on kansainvälinen ilmiö ja osa uudel-
leen muotoutuvaa terveydenhuoltoa. Potilaiden voimaantuminen ja voi-
maannuttaminen ei vaikuta ainoastaan terveyspalveluja tarvitsevien 
henkilöiden käyttäytymiseen, vaan ne muokkaavat entistä enemmän 
terveyspalveluiden tarjontaa. Potilaskuluttajien vastuun kasvaminen 
tulee esiin Euroopan unionin sisällä käytävissä terveyspoliittisissa kes-
kusteluissa. Palolan (2005, 2009) mukaan EU:n eurooppalaisen ”terveys-
kansalaisuuden” taustalla on unionin tarve solmia uusi poliittinen sopi-
mus kansalaisten kanssa. Tärkein ”terveyden Eurooppaa” edistävä tekijä 
on kansalaisten päättäväisyys oman terveystulevaisuutensa muokkaa-
misessa. Mahdollistamalla sen, että ihmiset ottavat vastuun omasta ter-
veyskohtalostaan, Eurooppa tavoittelee uudenlaista poliittista yhteyttä 
kansalaisiinsa. Komissio peräänkuuluttaa politiikan radikaalia painopis-
teen siirtämistä negatiivisista sairauksista positiiviseen terveyteen. Poti-
laasta halutaan tehdä aktiivinen toimija terveydenhuollon toimenpitei-
den kohteena olemisen sijaan. EU:n terveyspolitiikan strategisessa toi-
mintamallissa vuosille 2008–2013 puhutaan erityisestä terveysosaami-
sesta, jolla tarkoitetaan kykyä lukea, suodattaa ja ymmärtää terveystie-
toa perusteltujen päätösten tekemiseksi. 

Artikkelin aluksi selvitän, mitä potilaan voimaantumisella tarkoi-
tetaan ja miten se ilmenee terveyspalveluissa. Tämän jälkeen käsitte-
len potilaan voimaantumista tiedon ja toiminnan kautta. Tästä ete-
nen potilaan voimaantumisen kielteisiin piirteisiin. Artikkelin lopuksi 
tarkastelen voimaantuvan potilaan vahvistuvaa roolia tulevaisuuden 
terveyspalveluissa.
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Mitä potilaan voimaantuminen tarkoittaa?

Potilaan voimaantumisesta puhuminen on suhteellisen nuori ilmiö suo-
malaisessa terveyspalveluita koskevassa keskustelussa. Voimaantumi-
nen on vastine englanninkieliselle empowerment-termille, joka kään-
netään usein myös valtaistamiseksi. Toiviaisen (2007b) mukaan empo-
werment on konsumerismiin liittyvä käsite, jota on käytetty eurooppa-
laisessa sosiaali- ja terveyspoliittisessa keskustelussa 1990-luvulta läh-
tien. Sisällöllisesti potilaan aseman vahvistumisesta terveyspalveluissa 
on käyty keskustelua jo pitkään. Käytettävät termit vain vaihtelevat kes-
kustelijoiden ja keskusteluyhteyden mukaan. Esimerkiksi potilaskulutta-
jasta potilaan sijaan puhuminen (ks. esim. Tuorila 2000) voidaan nähdä 
yhtenä voimaantumiskeskustelun ilmenemismuotona. 

 Voimaantumisteorian perusteiden mukaan voimaantuminen läh-
tee ihmisestä itsestään eikä sitä voi toinen ihminen tuottaa. Voimaan-
tuminen tapahtuu luontevimmin sellaisessa ympäristössä, jossa ihmi-
nen kokee ilmapiirin turvalliseksi, itsensä hyväksytyksi ja asemansa ta-
sa-arvoiseksi. (Siitonen 1999.) Pagen ja Czuban (1999) mukaan potilaan 
voimaantuminen on moniulotteinen sosiaalinen prosessi, joka auttaa 
ihmisiä saamaan oman elämän haltuunsa. Voimaantuminen edustaa 
potilaille tilannetta, jossa päätösvalta niin sairauteen liittyvissä asioissa 
kuin omassa elämässä on heillä itsellään.   

Teoreettiselle tasolle siirryttäessä potilaiden voimaantumisesta löy-
tyy yhtymäkohtia Foucaultin biopolitiikkaan. Foucault tarkoittaa bio-
politiikalla niitä vallan mekanismeja, jolla ihmisruumiista tehdään po-
liittisen toiminnan kohde ja väline poliittisten tarkoitusperien saavut-
tamiseksi (Crome 2009). Biopolitiikkaa voidaan pohjimmiltaan kutsua 
elämän politiikaksi. Terveydenhuollossa biopoliittiset lähtökohdat tule-
vat hyvin esiin. Biopolitiikan näkökulmasta potilaille siirretään näen-
näisesti terveydenhuoltoon kuuluvaa valtaa ja vastuuta. Samaan aikaan 
potilaita kuitenkin ohjataan haluttuun suuntaan ja heitä opetetaan toi-
mimaan individualistisesti terveyspalvelujärjestelmän eduksi. (Lazzarato 
2002; Rabinow & Rose 2006.)

Mitä potilaan voimaantuminen yksityiskohtaisemmin tarkoittaa, ja 
miten se ilmenee potilaan toiminnassa terveyspalveluja käytettäessä? 
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Voimaantunut potilas tunnistaa terveydellisestä ongelmasta paranemi-
sessa tai siihen sopeutumisessa tarvittavat henkilökohtaiset voimava-
ransa. Yksittäisen potilaan tapauksessa ikä, koulutus, sosioekonominen 
asema, taloudelliset resurssit sekä terveydellisen ongelman laatu vai-
kuttavat voimaantumiseen. Mitä paremmat tiedot potilaalla on oikeuk-
sistaan, velvollisuuksistaan sekä terveydellisestä ongelmastaan ja mitä 
vähemmän terveydellinen ongelma vaikuttaa toimintakykyyn, sitä voi-
maantuneempi potilas on. Tällainen potilas kykenee hyödyntämään 
maallikkoasiantuntemustaan. Voimaantuminen edesauttaa terveys-
palvelujen käyttäjien asiakkuustaitojen kehittymistä (ks. Tuorila 2007), 
sillä tällöin potilas kykenee hankkimaan oma-aloitteisesti tietoa, teke-
mään päätöksiä ja valintoja, ajattelemaan kriittisesti sekä oppimaan 
kokemuksistaan. 

Foucaultin biopolitiikka ei terveyspalveluissa näyttäydy yksinomaan 
palveluja tarvitsevien henkilöiden kontrollointina, vaan siihen sisältyy 
ennen kaikkea palvelujen käyttäjien itsehallinnan ulottuvuus. Tätä il-
mentävä voimaantuminen merkitsee potilaalle kuuluvan itsemäärää-
misoikeuden hyväksikäyttämistä, sillä voimaantuminen palauttaa pää-
tösvallan sairauteen liittyvissä asioissa potilaalle itselleen. Voimaantu-
minen lisää näin demokratiaa terveydenhuollossa, minkä ansiosta sitä 
voidaan pitää toivottavana ilmiönä. Voimaantunut potilas myös sitou-
tuu hoitoonsa määrätietoisemmin. Vaikutusmahdollisuutensa myöntei-
siksi kokevat ovat hoitoonsa tyytyväisempiä, minkä ansiosta he parane-
vat tyytymättömiä potilaita nopeammin. 

Potilaan voimaantuminen tukee toimivaa ja onnistunutta vuorovai-
kutusta lääkärin kanssa. Suomalaisessa terveyspalvelukulttuurissa lää-
käri on voimaantuneen potilaan näkökulmasta tämän parhaaseen pyr-
kivä asiantuntija ja yhteistyökumppani. Hyvä vastakohta tälle löytyy 
amerikkalaisesta terveyspalvelukulttuurista, missä palvelujen käyttäjät 
ja tarjoajat nähdään jopa toistensa vastakohtina. Amerikkalaisissa po-
tilasoppaissa potilaan nähdään pahimmillaan olevan hengenvaaralli-
sessa altavastaajan asemassa suhteessa lääkäriin. Esimerkiksi Julia Hal-
lisyn (2008) kirjoittamassa kirjassa The Empowered Patient lukijalle an-
netaan satoja elintärkeitä tai muutoin tietämisen arvoisia neuvoja, joilla 
häntä opastetaan suojelemaan itseään sairaalassa.  
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Potilaan voimaantumisesta puhuttaessa ei voida unohtaa omaisia ja 
muita potilaalle tärkeitä henkilöitä. Terveydelliset ongelmat saattavat 
vaikuttaa paitsi potilaan fyysiseen myös psyykkiseen toimintakykyyn 
siten, ettei potilas välttämättä itse kykene toimimaan voimaantuneesti. 
Tällöin kyseeseen saattaa tulla voimaantumisen delegoiminen omaisille 
ja muille läheisille henkilöille. Tämä on todellisuutta monien ikäänty-
neiden ja erityisesti dementoituneiden henkilöiden omaisille, jotka jou-
tuvat puolustamaan omaistensa oikeutta tarvittavien palveluiden saa-
miseen ja laadullisesti hyvään hoitoon. 

Riittävä tieto tärkeimpiä potilaan voimaannuttajia

Laadukas ja ymmärrettävä tieto auttaa potilaita osallistumaan omaan 
hoitoonsa ja tekemään perusteltuja päätöksiä sekä suhtautumaan ter-
veyspalveluihin analyyttisemmin. Riittävän tiedon seurauksena poti-
laat kykenevät edistämään terveyttään ja elämänlaatuaan, huolehti-
maan itse ”pikkuvaivoista”, toimimaan terveydenhoitoalan ammatti-
laisten rinnalla sekä olemaan tietoisia hoitovaihtoehdoista ja niihin 
sisältyvistä riskeistä. Potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain 
(785/92) kuudennessa pykälässä nimetty itsemääräämisoikeus edellyt-
tää toteutuakseen riittävää tietoa omaa hoitoa koskevan päätöksenteon 
tueksi. Riittävän tiedon ansiosta potilaat kykenevät edesauttamaan 
myös potilasturvallisuuden toteutumista. Tämän päivän terveyden-
huollossa potilailla onkin entistä keskeisempi rooli potilasturvallisuu-
den ylläpitämisessä.  

Potilaat tarvitsevat yleistä terveyteen ja terveyspalveluihin liittyvää 
tietoa niin terveellisistä elintavoista, sairauksista, hoitovaihtoehdoista, 
itsehoidosta kuin palvelujen tarjoajista, oikeuksistaan ja velvollisuuk-
sistaan. Yleisen tiedon lisäksi kukin potilas tarvitsee yksilöllistä omaan 
terveydentilaansa liittyvää tietoa. Ratkaisevan tärkeää potilaiden saa-
massa tiedossa on sen ymmärrettävyys. Epäselvän tiedon tarjoaminen 
ehkäisee potilaiden voimaantumista ja osaltaan ylläpitää paternalistisia 
potilaita holhoavia toimintatapoja. Tämän päivän terveydenhuollossa 
varsinkin julkisella sektorilla hoitohenkilökunnan kiire saattaa hanka-
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loittaa riittävän ja ymmärrettävän tiedon jakamista. Voidaan myös ky-
syä, kenen tehtävä on jakaa potilasta voimaannuttavaa yleistä ja yksilöl-
listä tietoa. Kuuluuko yksilöllisen tiedon jakaminen lääkärille ja yleisen 
tiedon jakaminen esimerkiksi viranomaisille ja potilasjärjestöille? Mikä 
on muiden potilaiden rooli tiedon välittämisessä? 

Suomalaiset potilaat ovat siitä onnellisessa asemassa, että he voivat 
vapaasti hankkia tietoja. Lääketiede ei ole terveydenhoitoalan ammatti-
laisten keskenään harjoittamaa salatiedettä. Potilailla on mahdollisuus 
hankkia itsenäisten valintojen tekemisessä tukevaa tietoa sieltä mistä 
alan ammattilaisetkin. Helénin (2009) mukaan medikaaliseen kulutta-
juuteen liittyy lääketieteellisen asiantuntemuksen demokratisoitumi-
nen ja popularisoituminen. Tämä ilmenee muun muassa siten, että eri-
laiset vertaisapuryhmät ja -verkostot kukoistavat ja maallikkoasiantun-
temus leviää näiden välityksellä. 

Toiviaisen (2007b) mukaan Internet on merkittävä potilaiden voi-
maannuttaja uudenlaisessa suhteessa hoidon tarjoajaan. Koska Internet 
on kansalliset rajat, sääntelyn sekä ammattilaisten ja asiantuntemuk-
sen ylittävä vuorovaikutteinen ympäristö, lääketieteellinen asiantunte-
mus voidaan nähdä kansainvälisessä kontekstissa. Internetiin peruste-
tut erilaiset terveystiedon lähteet ja resurssit, joita ovat viranomaisten, 
ammattilaisten, vertaistukijoiden, painostusryhmien, kaupallisten yri-
tysten, yksittäisten ihmisten ja monien muiden toimijoiden www-sivut, 
uutisryhmät ja keskustelupalstat, tarjoavat uudenlaisen lääketieteelli-
sen kosmologian. Yksittäisten ihmisten Internetiin luomat blogit ja kes-
kusteluryhmät mahdollistavat tiedon vaihdon, sosiaalisen tuen ja hen-
kilökohtaisen voimaantumisen mahdollisuuden ja luovat uudenlaista 
laajempaa sosiaalista liikehdintää ja aktiivisuutta terveyden alueella. 
Toisaalta potilaista itsestään pyritään tekemään asiantuntijoita. Inter-
netissä on monia potilaille luotettavaa terveystietoa tarjoavia sivustoja, 
kuten ammattilaisten tekemä Hoitonetti.fi-terveystietopankki tai Duo-
decimin Käypä hoito -suositukset. 

Potilaiden kasvaneesta tietämyksestä seuraa se, että entistä enem-
män tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä tietävät potilaat haastavat lääkä-
reiden ammattitaidon. Lääkärit ovat jo joutuneet sopeutumaan siihen, 
että vastaanotolle tulee entistä tietoisempia ja vaativampia potilaita, 
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sillä voimaantumisen ansiosta lääkäreiden näkemykset osataan ja us-
kalletaan kyseenalaistaa ja vaatia vaihtoehtoja.

Potilaiden tiedonhankinnan valinnanvapaus ei kuitenkaan ole on-
gelmatonta. Yksi keskeisiä ongelmia on turvallisen ja luotettavan tieto-
lähteen valitseminen kaikista tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tietoa on 
saatavilla niin terveydenhoitoalan ammattilaisilta, alan kirjallisuudesta 
ja muista painetuista lähteistä sekä Internetistä. Millään taholla ei ole 
kuitenkaan turvallisen ja luotettavan tiedottamisen monopolia. Poti-
laalle ongelmia aiheuttaa myös oleellisen tiedon poimiminen epäoleelli-
sen joukosta oikeaan aikaan. Tämän ongelman ratkaisemiseksi terveys-
palvelujen käyttäjille on laadittu erilaisia muistilistoja (ks. esim. Tuorila 
2006). Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemus-
tieteen laitoksella työskentelevä terveyssosiologian dosentti Markku 
Myllykangas tosin suhtautuu hämmästyttävän kielteisesti terveyspal-
velujen käyttäjien tiedonhankintaan. Hänen mukaansa palvelujen käyt-
täjien tiedot ovat pinnallisia ja pirstaleisia, minkä lisäksi kokonaisnäke-
mys puuttuu. Myllykankaan mukaan pelkät nippelitiedot voivat vaaran-
taa terveyden. Potilaat eivät aina myöskään kykene analysoimaan saa-
maansa tietoa ammattilaisten tavoin. (Myllykangas 2009.)

Motiivi terveyteen ja terveyspalveluihin kohdistuvaan tiedonhankin-
taan ei lähde yksinomaan potilaiden omista lähtökohdista, vaan myös 
terveyspalvelujen tarjontajärjestelmä luo tälle tarpeita. Itsepalvelun li-
sääntyminen terveyspalveluissa siirtää asiantuntemusta potilaille. Täl-
löin esimerkiksi yksinkertainen verenpaineen kotimittaus edellyttää ky-
kyä saatujen mittaustulosten tulkintaan ja tähän liittyvää tietämystä. 
Toisaalta kannustimen tiedonhankintaan luo se, että ratkaisun löytämi-
nen terveydelliseen ongelmaan on tärkeämpää potilaalle kuin lääkärille. 
Potilaalle on kyse ainutlaatuisesta terveydestä, lääkärille yhdestä poti-
laasta muiden joukossa.

Terveyspalvelujen käyttäjien halutaan ottavan entistä enemmän vas-
tuuta omasta terveydestään sekä siihen liittyvistä tutkimus- ja hoitotoi-
menpiteistä. Nykyään yhä useampi leikkaus tehdään päiväkirurgiana 
eli potilaskuluttaja tulee aamulla poliklinikalle, hänet leikataan ja hän 
kotiutuu seurannan jälkeen samana iltana. Hoitoaikojen lyhentymisen 
vuoksi potilaskuluttajat joutuvat ottamaan vastuun omasta toipumises-
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taan ja hoidostaan usein jo toimenpidepäivänä. Myös toimenpiteeseen 
valmistautuminen on saattanut jäädä potilaskuluttajan vastuulle. Vas-
tuun ottoon sisältyy monipuolista osaamista jatkuvasti laajenevilla ter-
veysmarkkinoilla muun muassa tiedon hankintana ja sen soveltamisena 
jokapäiväiseen toimintaan. (Tuorila 2007.)

Toiminta voimaannuttaa potilasta

Monipuolinen ja riittävä tieto ei riitä, vaan sen lisäksi ennen kaikkea 
käytännön toiminta terveyspalveluissa voimaannuttaa potilasta. Kuten 
kaikessa muussakin toiminnassa hankittuja tietoja on voitava harjoittaa 
käytännössä. Vasta silloin opituista asioista saa suurimman hyödyn irti. 
Tarkastelen seuraavaksi toiminnan kautta voimaantumista hoitopaikan 
valintaan sekä omaan hoitoon vaikuttamisen näkökulmista.

Tiedollisesti voimaantunut potilas tarvitsee mahdollisuuksia vai-
kuttaa omaan hoitoonsa. Suomessa viime aikoina käydyssä keskus-
telussa kansalaisten osallisuus ja osallistuminen terveyspalveluihin 
on tullut esille erityisesti palveluiden tai palveluntuottajan valinnan 
mahdollisuutena.

Nykytilanteessa maksukykyinen potilas voi yksityisellä sektorilla va-
paasti valita paitsi sen, minne ja kenen hoitoon menee, myös sen, me-
neekö yksityislääkärin vastaanotolle vai suoraan erikoislääkärille. Julki-
sella sektorilla asuinpaikka ja lainsäädäntö vaikuttavat valinnanvapau-
teen. Käytännössä julkisissa terveyspalveluissa ei hoitopaikkaa ole voi-
nut valita. Suomi on ainoa Länsi-Euroopan maa, jossa potilas ei voi itse 
valita lääkäriään ja hoitopaikkaansa (Pälve & Ihalainen 2009). Tervey-
denhuoltolakia käsitelleen työryhmän esityksessä terveydenhuoltolaiksi 
tätä vapautta lisättäisiin siten, että potilas voisi valita sen sairaanhoito-
piirinsä terveydenhoitoyksikön, jossa häntä hoidetaan. Lisäksi työryhmä 
on esittänyt, että jos potilas käy työssä oman sairaanhoitopiirinsä ulko-
puolella, hän voisi saada palveluja myös työssäkäyntialueellaan. Ehdo-
tuksen mukaan potilaan tulisi lisäksi saada valita häntä hoitava lääkäri 
ja mahdollisuuksien mukaan myös oma tai omaisensa hoitopaikka. (So-
siaali- ja terveysministeriö 2008.) Kaksikuntaisia kansalaisia (ks. Tuorila 
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2005) on entistä enemmän ja tällöin olisi perusteltua saada hoitoa lä-
himmästä terveyspalveluja tarjoavasta paikasta. 

Potilaiden valinnanvapaus näkyy myös Euroopan unionin politii-
kassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksessa direktiiviksi ra-
jat ylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista 
pyritään antamaan potilaille samat mahdollisuudet hakeutua terveys-
palveluihin muissa jäsenvaltioissa kuin mitä heille on tarjolla omassa 
maassaan. Samoin pyritään takaamaan vastaava korvaus kuin mitä he 
olisivat saaneet, jos palvelu olisi tuotettu heidän kotimaassaan, edellyt-
täen kuitenkin, että nämä kulut ylittävät kustannukset jäävät potilai-
den maksettaviksi. (Tritter 2009.) Direktiivin tavoite on selkiyttää po-
tilaiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen terveydenhuollon palveluiden 
kuluttajina.

Hoitopaikan valinnan vapauden eräänlaista ääripäätä edustaa ter-
veysturismi. Ulkomaille suuntautuva terveysturismi on pieni, mutta 
kasvava ilmiö Suomessa. Suomalainen terveysturismi-ilmiö perustuu 
palveluja tarvitsevien henkilöiden omiin valintoihin toisin kuin esimer-
kiksi Yhdysvalloissa, missä muun muassa vakuutusyhtiöt saattavat kan-
nustaa palvelujen ulkomailta hankkimiseen (AMA 2009). Ulkomailta 
tuodaan tuliaisina terveyttä ja ennen kaikkea uutta ulkonäköä. Suoma-
laisten terveysturistien ykköskohdemaa on pitkään ollut Viro, mutta en-
tistä useampi uskaltaa hoidattaa terveyttään myös esimerkiksi suosik-
kimatkakohde Thaimaassa. Vaikka toistaiseksi vain harvat hoidattavat 
terveyttään maan rajojen ulkopuolella, luultavasti huokeat hinnat ja tut-
tujen myönteiset kokemukset nostavat tulevaisuudessa kysyntää.

Potilas voi vaikuttaa tehtäviin tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin itse-
määräämisoikeutensa nojalla. Käytännössä monet potilaat siirtävät pää-
tösvallan tehtävistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä lääkärille. Tämä 
huolehtii siitä, mistä potilas itse ei koe selviytyvänsä. Käytännössä po-
tilaat hyödyntävät itsemääräämisoikeuttaan terveydellisen ongelmansa 
ilmenemismuotojen ja tiedollisten resurssiensa sallimissa rajoissa. Po-
tilaat supistavat päätöksentekonsa sellaisiin asioihin, joissa he kokevat 
kykenevänsä tekemään vastuullisen päätöksen. (Tuorila 2000.)

Lähtökohtana terveyspalveluissa on, että tutkimus- tai hoitotoimen-
piteiden tekemiselle tulee löytyä lääketieteellinen perustelu. Tähän pää-
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sääntöön löytyy kuitenkin poikkeuksia. Yksityisellä sektorilla maksavina 
potilaskuluttajina, joskin osittain yhteiskunnan subventoimina, palve-
luja tarvitsevat henkilöt voivat toivoa tai jopa valita, minkälaisia tutki-
muksia, hoitoja tai lääkkeitä heille annetaan (Ollila & Koivusalo 2009). 
Erityisesti esteettisessä kirurgiassa potilaalla on tavallista suurempi 
määräysvalta. Esteettisessä kirurgiassa tilanne näyttää itse asiassa kään-
tyneen päälaelleen. Vastaanotolle saapuneen potilaan pyytämä toimen-
pide voidaan toteuttaa, ellei sille ole lääketieteellistä estettä. Tämän poh-
jalta voidaan esittää kysymys, leviävätkö tällaiset toimintatavat myös 
muihin terveyspalveluihin? Voiko potilaiden voimaantuminen yhdistet-
tynä ensisijaisesti omaa taloudellista etuaan tavoitteleviin lääkäreihin 
johtaa siihen, että potilaat voivat myös muilla lääketieteen osa-alueilla 
ryhtyä esittämään vaatimuksiaan terveydenhuollon ammattilaisille.

Potilaan voimaantumisen kielteisiä piirteitä

Artikkeli keskittyy voimaantumisen käsitteeseen. Potilaiden voimaantu-
minen nähdään lähtökohtaisesti toivottavana ilmiönä, sillä se on kauan 
kaivattu ja tervetullut muutos terveyspalvelujen tarjontakulttuuriin. 
Tekstissä aikaisemmin esitettyjen lukuisten myönteisten ominaisuuk-
sien lisäksi siihen liittyy kuitenkin kielteisiä piirteitä, jotka vaikuttavat 
sen omaksumiseen terveydenhuollossa. 

Huonosti hallittu voimaantuminen kasvattaa kustannuksia. Yksit-
täiset potilaat eivät terveyspalveluja käyttäessään ja omia terveydelli-
siä tarpeita tyydyttäessään ajattele oman toimintansa vaikutuksia koko 
terveyspalvelujärjestelmään. Yksittäiselle potilaalle tärkeintä on ratkai-
sun löytäminen nimenomaan omiin ongelmiin. Jotta potilaiden voi-
maantumisesta mahdollisesti seuraavia kielteisiä kustannusvaikutuk-
sia kyettäisiin hallitsemaan, tulee voimaantumisen ilmenemismuotoi-
hin kiinnittää huomiota. Potilaiden voimaantuminen ei ole hallitsema-
ton prosessi, vaan potilaat voimaantuvat siten kuin heidän annetaan 
voimaantua. Esimerkiksi potilaan hoitopaikan valinnan mahdollisuuk-
sien lisääminen on keskusteluissa liitetty potilaan yksilöllisiin oikeuk-
siin valita eri palveluntuottajien välillä, mikä edellyttää useita vaihto-
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ehtoisia tuottajia. Potilaan vapaan valinnan tiedetään kuitenkin lisää-
vän palvelujärjestelmän kokonaiskustannuksia, ja siksi valinnan mah-
dollisuuksilla on rajansa. Yksi tapa rajata kustannuksia on määritellä 
tarkasti, mitä palveluita ja tuotteita korvataan julkisista varoista. (Koi-
vusalo ym. 2009.)

Potilaiden voimaantuminen edesauttaa medikalisaatiota eli ihmis-
elämän luonnollisten ja normaalien elämäntapahtumien sekä poikkea-
vuuksien lääketieteellistämistä (Myllykangas 2009). Terveyspalvelu-
jen tarjonnassa tämä näkyy siten, että riittämättömän lääketieteellisen 
asiantuntemuksen omaavat potilaat suostutellaan ”tarpeettomiin” toi-
menpiteisiin. Toiviaisen (2007a) mukaan medikalisaatiota johtavat tällä 
hetkellä enemmän kaupalliset ja markkinoihin perustuvat kuin lääkä-
reiden ammatilliset intressit. Potilaista tehdään terveyshyödykkeitä ku-
luttavia asiakkaita, minkä ansiosta lääketiede uhkaa kehittyä enenevästi 
pääoman ehdoilla, ei potilaiden tai kansanterveyden. 

Lääkäreiden sekä muun terveydenhoitoalan ammattilaisten näkö-
kulmasta potilaiden voimaantuminen saatetaan nähdä kielteisenä il-
miönä siksi, että se heikentää alan ammattilaisten valta-asemaa tervey-
denhuollossa. Tällaiset – nykyään onneksi entistä harvalukuisemmat – 
terveydenhoitoalan ammattilaiset suhtautuvat terveyspalvelujen käyt-
täjään edelleen alamaisina sen sijaan, että näkisivät heidät yhteistyö-
kumppaneina. Terveydenhoitoalan ammattilaisten ammatillinen osaa-
minen ja arvovalta eivät välttämättä vaarannu, jos terveyspalveluja tar-
vitseva henkilö tietää itsekin jotain ja osaa kysyä asiantuntevia lisätie-
toja. Valistuneemmat terveydenhoitoalan ammattilaiset ovat ymmärtä-
neet, että toimivassa asiakassuhteessa osapuolet kunnioittavat toisiaan 
ja toistensa asiantuntemusta. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta 
suhtautua toiseen ylimielisesti. (Tuorila 2006.) On silti aiheellista kysyä, 
käykö potilaiden voimaantumisen seurauksena jollekin terveydenhuol-
lon ammattiryhmälle, kuten pankkivirkailijoille. Perinteisen toimenku-
van arvostus romahtaa samalla, kun se muuttuu merkittävästi sisällöl-
lisesti. Voidaan myös kysyä, minkälainen vaikutus voimaantumisella on 
kansanterveyteen, jos se heikentää alan ammattilaisten valta-asemaa 
terveydenhuollossa. Toivottavasti vaikutus on myönteinen, kun kansa-
laisille itselleen siirretään enemmän vastuuta omasta terveydestään ja 
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terveellisistä elintavoista. Ylhäältä alaspäin suuntautuvat määräykset ei-
vät tuota terveyttä, vaan ihmisten itsensä on motivoiduttava terveelli-
siin elintapoihin. 

Yksi voimaantumisen kielteisiä piirteitä on, ettei se koske tasa-arvoi-
sesti kaikkia terveyspalvelujen käyttäjiä. Maksukykyiset yksityisten pal-
velujen käyttäjät voimaantuvat julkisten palvelujen käyttäjiä helpom-
min ja heidän voimaantumisensa esiin nostamiin palveluvaatimuk-
siin vastataan helpoiten. Varakkaille potilaskuluttajille on nyt jo tarjolla 
huippulääkäreiden huippupaikoissa tarjoamia ”luksus-terveyspalveluja”. 
Kaikkein huonoimmassa asemassa olevat sairaat ja heikompiosaiset po-
tilaat eivät pahimmissa tapauksissa voimaannu lainkaan, minkä lisäksi 
he joutuvat tyytymään heikompilaatuisiin palveluihin. Voimaantumi-
sen paine ei myöskään saa vaikuttaa kielteisesti terveyspalvelujen käyt-
töön. Voimaantuminen terveydenhuollossa ei saa aiheuttaa samanlaista 
ahdistusta kuin palvelujen sähköistyminen monissa muissa palveluissa 
on aiheuttanut varsinkin ikääntyville henkilöille. 

Voimaantuminen kasvattaa myönteisesti potilaan vaikutusvaltaa 
terveyspalveluissa, mutta voiko se samaan aikaan kasvattaa liikaa poti-
laan vastuuta? Voimaantumisesta puhuttaessa ei pidä jättää huomiotta 
kysymystä siitä, onko mahdollista lisätä potilaan vastuuta omasta ter-
veydestään ja palvelujen käyttämisestä voimaantumisen perusteella. 
Vastuu terveyspalvelujen onnistumisesta ei kuulu ainoastaan lääkärille, 
mutta kuuluuko vastuu huonosta valinnasta potilaalle? Entä kuuluuko 
vastuu tietoisesti valituista huonoista elämäntavoista potilaalle? Niuk-
kojen taloudellisten resurssien kanssa kamppailevia julkisten palvelu-
jen tuottajia kiinnostaa varmasti, voidaanko potilaiden voimaannutta-
misella säästää kustannuksissa siirtämällä palvelujen käyttöön liittyvää 
taloudellista vastuuta potilaille itselleen. 

Beresfordin (2009) mukaan potilaiden voimaantumisesta käytävään 
keskusteluun liittyy jännitteitä. Palvelujen käyttäjät ja heidän etujärjes-
tönsä pitävät voimaantumisen ideaa erityisen hyödyllisenä. Se tuo yh-
teen sekä yksilöllisen henkilökohtaisen että laajemman yhteiskunnalli-
sen muutoksen ja korostaa molempien tärkeyttä sekä suhdetta toisiinsa. 
Asiantuntijakeskusteluissa voimaantumisen tavoitteet on joskus muo-
toiltu palvelunkäyttäjien voimaannuttamiseksi, vaikka palvelujen käyt-
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täjät väittävät, että ainoastaan he itse voivat voimaannuttaa itseään. 
Joskus tästä on tullut lähtökohta ajattelulle, jonka mukaan osallistujat 
tarvitsevat vain sisäistä muutosta. Tässä piilee henkilökohtaisen ja yh-
teiskunnallisen voimaantumisen välinen jännite. Ammattimaiset ja pal-
veluista käsin ohjautuvat käsitykset voimaantumisesta keskittyvät koet-
tuun tarpeeseen muuttaa yksilöä eivätkä kiinnitä huomiota siihen, että 
yksilön kohtaamien esteiden ja ongelmien poistamiseksi olisi tarvetta 
laajemmalle muutokselle. 

Foucaultin ajatuksia seuraten biopoliittinen valta tuottaa kulutus-
käyttäytymisen malleja. Kun tuotetaan terveyspalvelujen käyttämisen 
”normaalimalli”, ihmiset alkavat tavoitella sitä. Tämä saattaa aiheuttaa 
ongelmia. Esimerkiksi tutkimukset terveyspalveluja tarvitsevien henki-
löiden käyttäytymisestä ja aktiivisuutta suosivista toimintatavoista luo-
vat kuvaa ihanteellisesta terveyspalvelujen käyttäjästä. Median avus-
tuksella tällaiset tutkimustiedot alkavat ohjata potilaita ”normaalina” 
pidettyyn suuntaan. ”Normaalin potilaan” roolista ei haluta poiketa 
siihen liittyvien kielteisten seuraamusten vuoksi. Potilaat alkavat näin 
vahvistaa vapaaehtoisesti terveyspalvelujen tarjoajien ja käyttäjien väli-
sen vallan mekaniikkaa tullen samalla sen osaksi. 

Potilaan rooli vahvistuu tulevaisuuden terveyspalveluissa

Potilaiden voimaantumisesta puhuttaessa voidaan pohtia, onko käsit-
teen liittymisessä terveyspalveluiden käyttäjään kyse munasta vai ka-
nasta. Onko voimaantuminen seurausta terveyspolitiikan muutoksesta 
vai päinvastoin? Yksiselitteistä vastausta tuskin on, mutta molemmat 
kehityskulut näyttävät etenevän samanaikaisesti. Potilaiden voimaantu-
miselle löytyy kimmoke esimerkiksi potilaan asemaa ja oikeuksia sääte-
levästä lainsäädännöstä (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92). 
Kyseinen säädös on luonut potilaille mahdollisuuden osallistua enem-
män tarvitsemiensa terveyspalveluiden valintaan. Kasvaneet toiminta-
mahdollisuudet saavat puolestaan terveyspalveluiden käyttäjät vaati-
maan lisää etuja ja oikeuksia. Kierre potilaan aseman ja oikeuksien pa-
rantamiseen on näin valmis. 



115

Tuorila  Terveyspalvelut ja potilaiden voimaantuminen

Suomalaisessa terveydenhuollossa sekä terveyspalveluja tarjoava 
järjestelmä että palveluja tarvitsevat potilaat käyvät omaa keskinäistä 
kamppailuaan. Terveyspalvelujärjestelmä kamppailee taloudellis-
ten haasteiden sekä potilaiden alati kasvavien vaatimusten/odotusten 
kanssa. Potilaat puolestaan kamppailevat tutkimus- ja hoitotoimen-
piteisiin pääsystä. Varsinkin julkisella sektorilla kiire tuntuu lisäänty-
vän. Potilailta edellytetään aktiivisempaa otetta terveyspalvelujen han-
kinnassa, ja omien etujen valvomista. Voimaantunut potilas ei tarkoita 
hankalaa potilasta. Voidaan kuitenkin kysyä, pitääkö potilaan olla han-
kala saadakseen tarvitsemiaan tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. 

Potilaiden voimaantuminen näkyy eri tavoin julkisen, yksityisen ja 
työterveydenhuollon piirissä. Julkisella sektorilla voimaantuminen saat-
taa olla jopa tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden saamisen edellytys. Yk-
sityisellä sektorilla potilaan maksukyky on merkittävä voimaannuttaja 
tiedon ja toiminnan lisäksi. Rahalla saa kyseenalaisiakin palveluja ja mo-
lemmat palvelusuhteen osapuolet ovat tyytyväisiä. Työterveydenhuolto 
sijoittuu näiden kahden ääripään väliin sen perusteella, miten työnan-
taja on valmis panostamaan alaistensa tarvitsemiin terveyspalveluihin.

Potilaiden voimaantuminen vaikuttaa eri tavoin julkisen ja yksityi-
sen sektorin kehitykseen ja työnjakoon. Julkisella sektorilla terveyden-
huollon määrärahat sekä erilaiset toimintaa ohjaavat periaatelinjaukset 
ja priorisointipäätökset säätelevät vahvasti voimaantumisen ilmenemis-
muotoja. Yksityisellä sektorilla potilailla on paremmat vaikutusmahdol-
lisuudet, koska toiminnan taloudellinen kannattavuus ohjaa palvelutar-
jonnan kehittymistä. Kaupalliset toimijat tarjoavat sellaisia tutkimus- ja 
hoitotoimenpiteitä, joille löytyy kysyntää eli maksajia. Sektoreiden työn-
jaossa potilaiden voimaantumisen vaikutus näkyy siten, että julkisella 
sektorilla potilaiden objektiivinen terveydentila ohjaa palveluiden tar-
jontaa, kun taas yksityisellä sektorilla palvelujen tarjontaan vaikuttavat 
myös potilaiden subjektiiviset näkemykset omasta palvelutarpeesta.  

Terveyspalvelujen tarjonnassa tapahtuvien muutosten ennustami-
nen on vaikeaa. Selvää kuitenkin on, ettei paluuta potilaiden passiivi-
siin toimintatapoihin ole. Potilaat eivät luovu terveydenhuollossa saa-
vuttamistaan vaikutusmahdollisuuksista, vaan tulevat vaatimaan li-
sää voimaantumista tuottavia lainsäädännöllisiä ja yhteiskunnallisia 
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muutoksia. Toiviaisen (2007b) mukaan suomalaisen terveydenhuollon 
hallinnon ja terveyspolitiikan diskurssissa korostetaan potilaan osal-
listumista. Tämän lisäksi uudet potilas-lääkärisuhteen ja hoitopäätök-
senteon mallit osoittavat aiempaa enemmän valtaa potilaalle. Yhteistä 
näille malleille ovat erilaiset potilaskeskeiset strategiat, joissa potilas 
asemoi itsensä ja lääkäri toimii tämän mukaisesti. Voimaantumisen 
laantumisesta ei ole merkkejä. Jo nyt on kuitenkin näkyvissä ongelma, 
ettei potilaiden voimaantumista välttämättä osata riittävästi käyttää 
hyväksi parempiin terveyspalveluihin pyrittäessä. Osa terveyspalvelu-
jen käyttäjistä haluaisi edelleen asioida terveyspalveluissa perinteisten 
toimintamallien mukaan, minkä seurauksena he saattavat arastella nä-
kyvämpää terveyspalveluihin osallistumista. Toisaalta perinteiset pater-
nalistiset asenteet ovat edelleen vallalla niin potilaiden mielessä kuin 
terveyspalvelujärjestelmässä. 

Terveydenhuoltojärjestelmän perusrakenteiden muuttaminen on 
viime vuosina ollut ajankohtainen keskustelunaihe. 1990-luvulta läh-
tien vapauden lisääminen niin hoitopaikan kuin hoitavan lääkärin va-
linnassa on ollut mukana keskustelussa. (Saarinen 2007.) Jäntin (2008) 
mukaan sairauksiin ja terveyspalveluiden käyttöön liittyvässä yhteis-
kunnallisessa keskustelussa kansalaisten terveyspalveluissa tekemät 
valinnat ovat kuitenkin jääneet vähäisemmälle huomiolle. Potilaan va-
linta erilaisine vivahteineen on noussut huomionarvoiseksi keskuste-
lunaiheeksi varsinaisesti vasta tällä vuosituhannella. Eikä syyttä, sillä 
Okon ym. (2007) mukaan palveluja tarvitsevan henkilön valinnan mah-
dollisuus on tehokkaan ja laadukkaan palvelujärjestelmän piirre. Sillä 
saadaan aikaan terveyspalvelujen tuotantojärjestelmä, jolla on kannus-
timet vastata kansalaisten tarpeisiin. 

Potilaiden voimaantumisen ydin terveyspalveluissa on palvelujen 
tarjonnan moninaistuminen. Palvelujen tarjoajat joutuvat kehittämään 
entistä paremmin asiakkaiden vaatimuksia vastaavia palveluja. Globali-
soituneen terveyspalveluihin liittyvän tietämyksen seurauksena suoma-
laiset kuluttajat saattavat ryhtyä vaatimaan samanlaisia palveluja kuin 
jossain muussa maassa on tarjolla. Potilaiden voimaantuminen on kan-
sainvälinen ilmiö ja osa uudelleen muotoutuvaa terveydenhuoltoa.  
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Petteri Repo

Kuluttajaan vedotaan usein, kun politiikkaa legitimoidaan. Viime vuosina 
kuluttaja on saanut merkittävän roolin innovaatiopolitiikassa, samalla haas-
taen kuluttajapolitiikan kuluttajanäkemyksen. Tämä artikkeli tarkastelee, 
toimiiko kuluttaja ns. rajaobjektina eli yhdistävänä tekijänä näiden politii-
kan alojen välillä. Samalla vertaillaan kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan ku-
luttajiin liittyviä linjauksia.

Kuluttaja ja hänen sisaruksensa käyttäjä ovat viime vuosina nousseet 
suomalaisen innovaatiopolitiikan keskiöön. Nousu on tapahtunut no-
peasti ja haastanut kuluttajapolitiikan, joka on perinteisesti valvonut 
kuluttajan etuja markkinoilla. Perinteisesti kuluttaja- ja innovaatiopoli-
tiikan välillä on ollut selkeä työnjako edellisen tavoitellessa korkean ku-
luttajansuojatason varmistamista ja jälkimmäisen elinkeinoelämän kil-
pailukyvyn edistämistä (TEM 2008a, TEM 2008b). 

Nyt nämä tavoitteiltaan ja lähtökohdiltaan kaksi erilaista politiikan 
alaa pyrkivät palvelemaan kuluttajaa ja hakemaan legitimaatiota toi-
minnalleen kuluttajalta. Tämä herättää mielenkiintoisia uusia kysy-
myksiä. Kilpailevatko nämä kaksi politiikkaa samasta kuluttajasta? Vai 
ovatko ne aikaisempaa sopuisampia ja pyrkivät uudenlaiseen työnja-
koon? Tiivistetysti kyse on siitä, luoko kuluttajahakuisuus poliittista mo-
nimuotoisuutta vai yhdenmukaisuutta.

Tarkastelen tässä artikkelissa politiikan mahdollista monimuotois-
tumista kuluttaja-käsitteen kautta. Tarkastelen erityisesti, toimiiko ku-
luttaja-käsite kuluttaja- ja innovaatiopolitiikkaa yhdistävänä tekijänä eli 
ns. rajaobjektina (Star & Griesemer 1989). Tällainen rajaobjekti sisältää 
riittävästi muuttumattomia ominaisuuksia, vaikka sitä tulkitaan jousta-
vasti eri alojen tarpeisiin vastaten.
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Artikkeli etenee siten, että taustoitan kysymyksen tarkastelemalla 
kuluttajan tuloa politiikkaan. Sitten esittelen käyttämäni aineiston eli 
tarkasteltavat politiikkadokumentit. Jatkan tarkastelemalla kuluttajaa 
rajaobjektina ensin yleisesti ja sitten tarkemmin kolmen aineistossa 
esille nousevan teeman kautta: aktiivisen kuluttajuuden, innovaatioiden 
hyvinvointivaikutusten ja politiikan aikajänteen. Lopuksi pohdin, kuinka 
hyvin kuluttaja toimii kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan rajaobjektina.

Kuluttajan tulo politiikkaan

Kulutus ja ihmisten arki muodostuivat poliittisesti kiinnostaviksi ky-
symyksiksi vasta 1900-luvun alussa. Eräänlainen kuluttajapoliittinen 
merkkipaalu oli Yhdysvaltain presidentti Kennedyn puhe kuluttajien oi-
keuksista vuonna 1962, jonka jälkeen alettiin rakentaa nykymuotoista 
kuluttajapolitiikkaa myös Euroopassa (Mayer 1998; Heinonen 1998). 
Euroopassa kuluttajapolitiikka pyrkii lujittamaan yhtäältä kuluttajien 
turvallisuutta ja oikeussuojaa sekä toisaalta takaamaan oikeuden tie-
donsaantiin ja koulutukseen (Euroopan komissio 2001). Sittemmin ku-
luttaja-ajattelu on levinnyt kaikkeen yhteiskuntapolitiikkaan, myös 
innovaatiopolitiikkaan.

Innovaatio- ja kuluttajapolitiikka eivät perinteisesti ole olleet lähei-
sesti yhteydessä toisiinsa, mutta Suomessa ne on järjestetty nykyisen 
työ- ja elinkeinomisteriön hallinnonalalle, jossa niiden molempien las-
ketaan kuuluvan elinkeinopolitiikan piiriin (KTM 2006). Molemmat po-
litiikan alat ovatkin vahvasti hallintovetoisia (vrt. Palonen 2009), ja si-
ten tavoitteiltaan pikemminkin normatiivisia kuin keskustelulle avoi-
mia. Niiden lähentymistä alkoi tapahtua erityisesti 1990-luvun lo-
pulla, kun kuluttajiin suhtautuminen kääntyi politiikan alalla entistä 
markkinasuuntautuneemmaksi.

Kuluttaja nousi innovaatiopolitiikan keskiöön silloisen kauppa- ja 
teollisuusministeriön elinkeinopolitiikan suuntaviivoissa (KTM 2006) ja 
sittemmin esityksessä kansalliseksi innovaatiostrategiaksi, jonka myötä 
syntyi valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko (TEM 2008b). 
Vaikuttaa siltä, että tietoyhteiskuntakehitys on lähentänyt innovaatio- 
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ja kuluttajapolitiikkaa luomalla näille uusia, samankaltaisia haasteita: 
kuluttaja ymmärretään nyt aiempaa aktiivisemmaksi toimijaksi (vrt. 
Repo, Timonen & Zilliacus 2009, Autio & Heinonen 2007, KTM 2006). Li-
säksi suomalaisen yhteiskunnan ja politiikan kansainvälistyminen on 
yhdenmukaistanut politiikka-alojen sisältöä.

Kuluttajapolitiikan perusteet eivät ole juuri muuttuneet Suomessa 
sitten kuluttajahallinnon rakentamisen 1970-luvun lopulla. Kuluttajapo-
liittisten ohjelmien tavoitteet ovat vakiintuneet ensimmäisen vuonna 
1983 julkaistun ohjelman jälkeen: markkinoiden toimivuus sekä tuottei-
den ja palvelujen turvallisuus ovat nykyisenkin ohjelman keskeistä sisäl-
töä (TEM 2008a). Tietoyhteiskuntakysymykset ovat vakiinnuttaneet ase-
mansa kuluttajapolitiikassa. Kuluttajahallinnon järjestelyihin on tehty 
muutoksia, mutta niiden tarkoitus on ollut pikemminkin tehostaa valit-
tua politiikkaa kuin kyseenalaistaa sitä.

Innovaatiopolitiikka elää puolestaan vahvaa rakentamisvaihetta. 
Tämä näkyy paitsi innovaatiojärjestelmän valmisteilla olevassa uudel-
leenjärjestäytymisessä, myös resurssien kasvussa ja uusien politiikka-
ideoiden tarjonnassa (esim. Himanen, 2007; STPC, 2006; Lemola & Hon-
kanen, 2004). Suomen innovaatiojärjestelmää arvostetaan kansainväli-
sesti ja sen merkitystä kansalliselle kehitykselle ja kilpailukyvylle pide-
tään suurena. Innovaatiojärjestelmä on toimijoidensa suuren lukumää-
rän ohella jopa moninaisuuden osalta vähintäänkin yhtä laaja ellei laa-
jempi kuin kuluttajahallinto, joka periaatteessa vastaa hyvin laajasta 
toimikentästä. Innovaatiojärjestelmän resurssit ovat lisäksi huomatta-
vasti suuremmat kuin kuluttajahallinnon (VTV 2007, Research.fi 2008).

Rakennan tässä artikkelissa yhteyksiä kuluttaja- ja innovaatiopoli-
tiikan välille keskittyen kuluttaja-käsitteeseen ja toimivuuteen politii-
kan alojen yhteisenä nk. rajaobjektina. Tarkastelemani aineisto keskit-
tyy strategisiin linjauksiin eikä politiikan toteuttamisen keinoihin, joita 
ovat kuluttajapolitiikassa esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädäntö ja 
kuluttajaneuvonta sekä innovaatiopolitiikassa tutkimus- ja kehitysra-
hoitukseen liittyvät instrumentit. Artikkelissa keskitytään kolmeen tee-
maan, joita käsitellään sekä kuluttaja- että innovaatiopolitiikassa: aktii-
viseen kuluttajuuteen, innovaatioiden hyvinvointivaikutuksiin ja politii-
kan aikajänteeseen.
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Dokumentit sisältävät rajaobjekteja

Tutkimusaineistona kuluttaja-rajaobjektin tunnistamisessa käytän kes-
keisiä kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan dokumentteja (vrt. Zeiss & Groe-
newegen 2009). Niissä määritellään kuluttajuutta omiin politiikan läh-
tökohtiin ja tavoitteisiin sopiviksi (vrt. Wahlen 2009, Autio & Heinonen 
2007), mikä edesauttaa rajaobjektin tunnistamista. Kirjallinen aineisto 
sopii tähän tarkoitukseen, sillä käytetty kieli on yksi eri aloille yhteisten 
rajaobjektien tunnistusmuoto (Bechky 2003).

Kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan eri vakiintumisvaiheet näkyvät do-
kumenttien julkaisutahdissa. Kuluttajapolitiikalla on pidempi perinne ja 
sen alueelta tulee vain vähän linjajulkaisuja, joista tärkein on kuluttaja-
poliittinen ohjelma (TEM 2008a). Nykyinen ohjelma on toimenpidepai-
notteinen, joten siksi tarkastelen myös edellistä, enemmän politiikkava-
linnoille perusteluja sisältävää ohjelmaa (KTM 2004). Ohjelmat edusta-
vat jatkumoa, joten niitä on mielekästä tarkastella yhdessä.

Innovaatiopolitiikka on puolestaan muotoutumisvaiheessa ja siitä 
tulee enemmän julkaisuja, jotka täsmentävät kehitteillä olevia linjauk-
sia. Näistä läheisimmin kuluttajapolitiikkaan liittyviä ovat kauppa- ja 
teollisuusministeriön elinkeinopolitiikan suuntaviivat (KTM 2006), val-
tioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle (TEM 2008b) 
sekä alustava yhteenveto kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopoli-
tiikan jäsentelystä ja sisällöistä, josta on myöhemmin määrä laatia toi-
mintaohjelma (TEM 2009). 

Nämä julkaisut eivät ole toisistaan riippumattomia jo senkään takia, 
että ne kumpuavat samalta hallinnonalalta eli työ- ja elinkeinomiste-
 riöstä. Ne heijastavat myös kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan välistä vuo-
ropuhelua, joten niitä on mielekästä tarkastella yhdessä. Julkaisut ovat 
luonteeltaan hallinnollispoliittisia dokumentteja ja siten pitkien kehit-
tämisprosessien tuotoksia. Ne pikemminkin tiivistävät linjauksia kuin 
arvioivat niitä.

Tarkastelen kuluttajaa kuluttaja- ja innovaatiopolitiikassa rajaobjek-
ti-käsitteen kautta (boundary object). Rajaobjektit ovat eri aloja, organi-
saatioita ja ammattikuntia yhdistäviä tekijöitä. Ne ovat käsitteellisesti 
tarpeeksi joustavia sopiakseen erilaisiin rajoitteisiin ja muokkaantuak-
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seen eri tarpeisiin. Samalla ne ovat riittävän kestäviä säilyttääkseen yh-
teisen identiteetin eri tilanteissa (vrt. Star & Griesemer 1989).

Tämä kaksijakoinen toiminnallisuus on edellytys rajaobjektin yhdis-
tävälle luonteelle. Samalla se antaa viitteitä kuluttajan rajaobjektikritee-
reistä. Ensin tulisi arvioida, onko kuluttaja käsitteenä niin joustava, että 
se sopii sekä kuluttaja- että innovaatiopolitiikan käyttöön. Tämän jäl-
keen voi pohtia, jaetaanko kuluttajakäsitteestä yhteinen näkemys.

Tehtävä ei ole suoraviivainen, sillä kuluttaja on harvinaisen vaikeasti 
haltuun otettava käsite (Ekström & Brembeck 2004; Gabriel & Lang 
1995). Eri toimialoilla on keskenään erilaisia tapoja määritellä kuluttaja 
silloinkin, kun ne pyrkivät yhteisymmärrykseen (Repo 2002). Toimialojen 
sisälläkin on erilaisia näkökulmia. Kuluttajakäsitteen haltuunottamista 
ei helpota sekään, että kuluttajat ovat itsenäisiä toimijoita. He tekevät 
omatoimisia kulutuspäätöksiä ja järjestäytyvät ajamaan yhteisiksi miel-
lettyjä etujaan, jotka kuitenkin saattavat olla keskenään vastakkaisia. 

Rajaobjektin käsite on peräisin tieteen ja teknologian tutkimuksen 
alalta (science and technology studies) ja on sittemmin otettu käyttöön 
muillakin aloilla. Organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksen alalla (or-
ganization and management studies) käsite on muokkautunut eikä enää 
täysin vastaa alkuperäistä. Muokkautunut käsite on tilannesidonnai-
sempi siinä mielessä, että se liitetään usein rajat ylittävään koordinaati-
oon ja tiedon jakamiseen. Lisäksi käsite on suhteellistunut, eli joidenkin 
rajaobjektien voidaan katsoa olevan tehokkaampia tehtävässään kuin 
toisten. 

Keskustelua käydään siitä, voiko rajaobjekti toimia huonosti vai pi-
tääkö sen täyttää täysin sille määritellyt kriteerit, jotta sitä voitaisiin 
yleensä pitää rajaobjektina. Tieteen ja teknologian tutkimuksessa ollaan 
ankarammin tätä mieltä kuin organisaatioiden ja johtamisen tutkimuk-
sessa. Yhtä kaikki, rajaobjektin käsite on vähitellen vakiintunut, eikä sitä 
nykyisin erityisemmin perustella kummassakaan tutkimustraditiossa 
(Zeiss & Groenewegen 2009).
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Aktiivisuutta, teknologiaa ja aikajänteitä

Kuluttajapolitiikassa korostuvat oikeudelliset suojakysymykset ja valis-
tus (TEM 2008a, Wahlen 2009). Innovaatiopolitiikassa puolestaan kiin-
nitetään huomio uuden omaksumiseen ja kehittämiseen (TEM 2008b, 
von Hippel 2005). Kuluttaja ja käyttäjä toimivat molemmissa oman poli-
tiikan legitimoinnin perustana. 

Kuluttajapolitiikka puhuu järjestelmällisesti kuluttajasta ja innovaa-
tiopolitiikka pääsääntöisesti käyttäjästä. Kuluttajan ja käyttäjän välinen 
rajanveto näyttäytyy kuitenkin poikkeuksellisen epäselvänä, kun kyse 
on käyttäjä- tai kuluttajalähtöisyydestä. Kuluttajapoliittinen ohjelma 
käsittelee innovaatioiden kohdalla kuluttajien ohella ihmisiä, kansalai-
sia, käyttäjiä ja asiakkaita (TEM 2008a). Vastaavasti innovaatiopolitii-
kassa puhutaan käyttäjien ohella asiakkaista, kansalaisista ja kulutta-
jista (TEM 2008b, TEM 2009).

Käsitteellinen monimuotoisuus kertoo aihepiirin terminologian var-
haisesta kehitysvaiheesta ja käsitteiden jäsentymättömyydestä. Siksi 
tarve yhteistä kuluttajanäkemystä rakentavalle rajaobjektille on ilmei-
nen. Tässä artikkelissa tätä rajaobjektia kutsutaan selkeyden vuoksi ku-
luttajaksi silloinkin, kun kuluttajaa kuvataan toisilla termeillä.

Kuluttajan aktiivisuus, innovaatiot uudistumisen mahdollistajana 
ja tavoitteiden toteutumisen aikajänteet nousevat esille yhteisinä tee-
moina tarkastelluissa politiikkadokumenteissa. Taulukko 1 esittää poli-
tiikka-alojen suhtautumisen kuluttajaan näissä yhteisissä teemoissa.

Taulukko 1 osoittaa tiivistetysti, että kuluttaja- ja innovaatiopolitii-
kalla on yhtymäkohtia suhtautumisessaan kuluttajakäsitteeseen. Eroa-
vaisuudetkin ovat ilmeiset, joten kuluttajarajaobjektin toimivuuden 
analysointi edellyttää yksityiskohtaisempaa tarkastelua, joka tehdään 
seuraavissa alaluvuissa. Tarkastelussa tukeudutaan erityisesti niihin tut-
kimusaineiston kohtiin, jotka käsittelevät kuluttajien suhdetta innovaa-
tioihin. Tällaisia yhtymäkohtia on yhä enemmän, sillä kuluttajapolitii-
kassa käsitellään muun muassa käyttäjälähtöisiä innovaatioita ja kulut-
taja-asioita koskevan liiketoimintaosaamisen kehittämistä (TEM 2008a). 
Innovaatiopolitiikassa puolestaan viitataan lukuisissa yhteyksissä käyt-
täjälähtöisyyteen (TEM 2008b).
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Aktiiviset kuluttajat tukevat muutosta
Sekä kuluttaja- että innovaatiopolitiikassa arvostetaan aktiivista kulut-
tajuutta. Aktiivisten kuluttajien katsotaan tukevan sellaista muutosta, 
jota pidetään toivottavana. Muutos kuvastuu innovaatiopolitiikassa 
enemmän uuden luomisessa ja kuluttajapolitiikassa puolestaan nykyi-
sen parantamisessa.

Innovaatiopolitiikassa kuluttaja kuvataan muutoksen moottoriksi. 
Kuluttajien päätösten katsotaan ohjaavan yhä enemmän tuotantoa ja 
kuluttajien merkityksen innovaatioiden lähteenä ja yritysten kumppa-
neina tuotekehityksessä oletetaan kasvavan. Kriittisten ja osaavien ku-
luttajien katsotaan voivan tukea vientituotteiden kehittämistä ja muo-
dostavan yhdessä eräänlaisen koe- tai edelläkävijämarkkinan (KTM 
2006, 29; TEM 2008b, 32).

Kuluttajapolitiikassa aktiivinen kuluttajuus liitetään vastuullisuu-
teen (TEM 2008a; vrt. Wahlen 2009; Autio & Heinonen 2007). Valinnoil-
laan kuluttajien ajatellaan vaikuttavan tuotteiden ja palveluiden kehit-
tämiseen ja tuottamiseen. Katsotaan, että kuluttajat voidaan ottaa yri-
tysten kumppaneiksi jo tuotekehitysvaiheessa. Hyvinvointiyhteiskun-
nan visioissa kuluttajat jopa osallistuvat palvelutuotantoon, ja siten ot-
tavat enemmän vastuuta elämästään ja tekemisestään (TEM 2008a, 15).

Kuluttajapolitiikka Innovaatiopolitiikka

Aktiivisuus Aktiivinen kuluttaja toteuttaa vastuul-
lisuutta

Aktiivinen kuluttaja ohjaa muutosta

Innovaatiot Innovaatiot tarjoavat parempaa (yksi-
löllisen) kuluttamisen myötä syntyvää 
hyvinvointia

Innovaatiot tarjoavat (yleistä) hyvin-
vointia

Aikajänne Nykyratkaisujen parantaminen ko-
rostuu

Tulevaisuuden rakentaminen korostuu

Taulukko 1.  Kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan yhteisiä teemoja ja niiden linjausten 
kuvauksia.
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Kuluttaja voi ostopäätöksillään ja valinnoillaan vaikuttaa markki-
noilla myytävien tuotteiden valikoimaan ja tuotekehitykseen. Kulut-
tajien mukanaoloa ympäristöä säästävien innovaatioiden ja uusien 
sosiaalisten ratkaisujen kehittämisessä kannustetaan. Näin voidaan 
vähentää luonnonvarojen tuhlaamista ja kasvihuonepäästöjä sekä 
pitää huolta heikoimmista.

Kuluttajapoliittinen ohjelma (TEM 2008a, 12)

Innovaatiopolitiikassa on kuluttajapolitiikkaakin vahvempi usko kulut-
tajien valintojen merkitykseen. Kuluttajien valintojen katsotaan jopa 
määräävän tuotannon suuntautumisen. Kriittisyys – tai tarpeet – näh-
dään voimavarana, jonka kanavoitumista kansantalouden ja yhteiskun-
nan moottoriksi kannustetaan (KTM 2006, 30; TEM 2008b, 33). 

Kriittiset ja osaavat kuluttajat ovat edelläkävijöitä ja luovat hy-
vät mahdollisuudet kehittää Suomessa uusia vientituotteita ja toi-
mia myös ulkomaisten yritysten innovaatio- ja kehitystoiminnan 
koemarkkinoina.

Elinkeinopolitiikan suuntaviivat (KTM 2006, 29)

Aktiivisuus kanavoituu politiikassa myös eri tavoin. Innovaatiopolitii-
kassa toivotaan suoraa vuorovaikutusta kuluttajan ja yrityksen välille, 
minkä tarkoitus on tukea tuotekehitystä (KTM 2006, 30-31; TEM 2008b, 
16–17). Kuluttajapolitiikassa aktiivisuus toteutuu, kun kuluttajilla on käy-
tössään oikeaa tietoa, havainnollisia työkaluja ja toimivia palautejärjes-
telmiä. Lisäksi korostetaan neuvonta-, sovittelu- ja riitojenratkaisume-
nettelyjä (TEM 2008a, 12).

Aktiivisuuden määrittely ja sen kanavoituminen järjestelmään tu-
kevat tulkintaa, jonka mukaan kuluttajapolitiikka tukee peruslaadun 
varmistamista ja innovaatiopolitiikka uuden laadun luomista. Ylei-
sellä tasolla kyse on pikemminkin erilaisesta suhtautumisesta kuin 
ristiriidasta.

Kuluttajapolitiikka näyttäytyy yksilökeskeisenä aktiivisuuden koros-
tamisen, valistuksen ja kuluttajariitojen ratkaisun osalta. Sen järjestel-
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mäkeskeisyys nousee esille keinovalikoimassa, jossa korostetaan yhteis-
kunnallista päätöksentekoa ja yhteistyötä viranomaisten välillä (KTM 
2004, 18; TEM 2008a, 20–21). Innovaatiopolitiikan järjestelmäkeskeisyys 
näkyy kansallisen innovaatiojärjestelmän rakennelmassa (TEM 2008b, 
19). Toisaalta innovaatiopolitiikassa korostetaan yksittäisen kuluttajan ja 
yrityksen vuoropuhelua sekä kuluttajien tuottamia uusia ideoita (TEM 
2008b, 33; TEM 2009, 10–11).

Aktiiviset kuluttajat eivät selkeästi näyttäydy rajaobjektina, koska ak-
tiivisuudella toivotaan ajettavan eri tavoitteita. Myös aktiivisuuden liit-
tyminen kuluttaja- ja innovaatiopolitiikkaan ja sen tavoitteisiin on eri-
lainen. Ero kärjistyy, kun kuluttajapolitiikassa aktiivinen kuluttaja to-
teuttaa vastuullisuutta ja innovaatiopolitiikassa ohjaa muutosta.

Innovaatiot ovat uusiutumisen lähde
Innovaatiot ovat ilmeinen yhtymäkohta kuluttaja- ja innovaatiopolitii-
kan välillä. Innovaatiot ovat tietenkin innovaatiopolitiikan ydintä sekä 
lisäksi tärkeä uusiutumisen lähde kuluttajapolitiikalle (TEM 2008a, 14–
15). Aikaisemmin uusi teknologia edusti tällaista uudistumisen mahdol-
lisuutta, eikä kuluttajilla katsottu olevan yhtä suoraa vaikutusvaltaa sii-
hen (KTM 2006, 31; KTM 2004, 26–27).

Toivottava kehityssuunta on siirtää teknologia taustalle ja tuoda 
käyttäjän tarpeet etualalle luomalla kuluttajien toimintaympäris-
töön soveltuvia, helppokäyttöisiä tuotteita ja palveluita.

Kuluttajapoliittinen ohjelma (KTM 2004, 13)

Kuluttajapolitiikassa innovaatioihin ja uuteen teknologiaan suhtaudu-
taan myönteisesti ja ne nähdään tärkeänä muutostekijänä (TEM 2008a, 
14–15; KTM 2004, 11–12). Niiden yhteydessä kuvataan korostetusti uusia 
mahdollisuuksia. Muiden vastaavien teemojen, kuten esimerkiksi ra-
jat ylittävien palvelujen ja tietoyhteiskuntakysymysten kohdalla ollaan 
neutraalimpia ja mainitaan opastuksen, valvonnan ja selkeiden peli-
sääntöjen tarpeet. Toissijaisesti teknologia vaikuttaa myös muiden ku-
luttajapoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen.
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Muilta osin kuluttajapolitiikassa korostuu vakauttamisajattelu, jonka 
mukaan nykyistä järjestelmää paremmin toteuttamalla parannetaan 
kuluttajan hyvinvointia. Kun toimintaympäristössä tapahtuu muutok-
sia, järjestelmä sopeutuu siihen esimerkiksi edistämällä kestävyyttä, 
suojelua ja tiedon jakelua (TEM 2008a, 14–19). Vaikutuksiltaan tällainen 
ajattelu on tasapainottavaa ja pitkäjänteistä. Innovaatiopolitiikassa puo-
lestaan korostuu muutosajattelu, jonka mukaan hyvinvointia rakenne-
taan edelläkävijyyden kautta (TEM 2008b, 4–5).

Menestyäkseen Suomen on oltava valituilla innovaatiotoiminnan 
osa-alueilla edelläkävijä maailmassa. Suomen on pystyttävä luo-
maan globaalisti merkittävää lisäarvoa ja houkuttelemaan maahan 
osaajia ja investoijia.

Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle 
(TEM 2008b, 13)

Innovaatioiden merkitys tulevalle hyvinvoinnille siis tunnistetaan sel-
keästi sekä kuluttaja- että hyvinvointipolitiikassa. Kuluttajapolitiikassa 
teknologian tuotokset nähdään uusina mahdollisuuksina kuluttajille, 
kun taas innovaatiopolitiikassa jo tuotosten tuottamisen katsotaan kas-
vattavan hyvinvointia (KTM 2004, 12; TEM 2008b, 3–4). Innovaatioiden 
hyödyt nähdään siis erilaisina. Tältä osin kuluttajapolitiikka on innovaa-
tiopolitiikkaa yksilökeskeisempi ja nykyhetkeen tiukemmin sitoutuva ja 
innovaatiopolitiikka puolestaan kuluttajapolitiikkaa markkina- ja järjes-
telmäkeskeisempi sekä tulevaisuutta vahvemmin rakentava.

Kärjistetysti voi arvioida, että kuluttajapolitiikassa korostuu yksittäis-
ten kuluttajien suojelu ja valistaminen markkinoilla, innovaatiopolitii-
kassa sen sijaan korostuu pyrkimys kehittää tuotteita ja palveluja kulut-
tajien toiveita kuuntelemalla ja innovatiivisia kuluttajia kannustamalla.

Siten rajaobjektina näyttäytyvät kuluttajan sijaan pikemminkin in-
novaatiot. Kuluttajapolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan tai hä-
nen puolestapuhujiensa merkitys innovaatioiden suuntaamisessa (TEM 
2008a, 14–15; KTM 2004, 26–27), mutta ollaan toki vielä kaukana inno-
vaatiopolitiikan suoraviivaisemmista linjauksista, joissa kuluttajien int-
ressien ja toiminnan katsotaan merkittävästi edistävän politiikan ja 
markkinoiden tavoitteita (TEM 2009, 11).
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Politiikan aikajänteet ovat erilaisia
Kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan aikajänteet ovat erilaisia. Perusero nä-
kyy siten, että kuluttajapolitiikka suuntautuu enemmän nykyhetkeen ja 
innovaatiopolitiikka enemmän tulevaisuuteen. Yleistasolla ei tietenkään 
voi arvioida, kumpi suuntautuminen on strategisesti perustellumpi.

Kuluttajapolitiikan perustehtävänä on varmistaa Suomen korkea 
kuluttajansuojan taso. Kuluttajien tulee voida luottaa oikeuksiensa 
toteutumiseen.

Kuluttajapoliittinen ohjelma (TEM 2008a, 12)

Kuluttajapolitiikan painopiste on nykyhetkessä tai lähitulevaisuudessa 
eikä pidemmälle menevän tulevaisuuden kehittämisessä lukuun otta-
matta valistustehtävää. Kuluttajapolitiikassa korostetaan kuluttajien 
suojelua ja markkinoiden toimivuutta. Markkinoiden toimivuudessa 
keskitytään nykymarkkinoiden toimivuuden parantamiseen eikä uusien 
markkinoiden luomiseen. Myönteinen suhtautuminen innovaatioihin ja 
teknologiaan on kuluttajapolitiikan selkein poikkeus linjaan, jossa ko-
rostuu nykyhetki tulevaisuuden sijaan (TEM 2008a, 14–15; KTM 2004, 12).

Innovaatiopolitiikka puolestaan tavoittelee kauemmaksi tulevaisuu-
teen painottuvia menestystekijöitä (TEM 2008, 13–14). Kilpailu globaa-
lissa toimintaympäristössä ja osaamisen kehittäminen ovat esimerkkejä 
kauaskantoisista tavoitteista.

Talouskasvun ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttää innovaatioihin 
perustuvaa, kestävästi suunnattua tuottavuuden parantamista laa-
jasti yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämä korostuu työpanoksen 
vähentyessä väestön ikääntyessä. 

Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle  
(TEM 2008b, 13)

Jako tulevaisuus- ja nykypainotuksen välillä ei kuitenkaan ole aivan sel-
keä. Myös innovaatiopolitiikka nimittäin näkee kuluttajien ja yritysten 
välittömän vuorovaikutuksen olevan tärkeä uuden luomiskeino (TEM 
2008b, 16–18; TEM 2009, 13). Ja toisaalta kuluttajapolitiikka katsoo pa-
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remman tulevaisuuden syntyvän nykyjärjestelmän nykyistä tehok-
kaammalla toimeenpanolla (TEM 2008a, 12–13). Poliittinen eritahtisuus 
on siten osittain limittäistä. Siinä heijastuu myös erilainen suhtautumi-
nen muihin yhteisiin tavoitteisiin, kuten markkinoiden toimivuuteen, 
uusiin arjen toimintatapoihin ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksiin. 

Erilaisten aikajänteiden osalta kuluttaja toimii heikosti kuluttaja- ja 
innovaatiopolitiikan rajaobjektina. Kuluttajapolitiikassa korostuu nyky-
ratkaisujen parantaminen ja innovaatiopolitiikassa tulevaisuuden ra-
kentaminen. Limittäisyyttäkin esiintyy. Aikajänteiden eroavaisuudet ei-
vät sinänsä ole ongelmallisia rajaobjektin näkökulmasta, jos kuluttaja-
näkemys muilta osin on samankaltainen. Tällöin voitaisiin puhua poli-
tiikan alojen välisestä työnjaosta. Tähän mahdollisuuteen palataan ar-
tikkelin loppukeskustelussa.

Keskustelua

Sekä kuluttaja- että innovaatiopolitiikassa esitetään toiveena laaja-alai-
nen näkemys omasta toimipiiristä. Suomalaisessa kuluttajapolitiikassa 
politiikan ja sisällön laaja-alainen määrittely on perinteisesti nähty stra-
tegisia linjauksia tukevana keinona (TEM 2008a; KTM 2004; vrt. Euroo-
pan komissio 2001). Vastaavasti innovaatiopolitiikan piirissä politiikan 
keskeinen kohde eli innovaatiotoiminta nähdään laajana kokonaisuu-
tena (TEM 2008b; KTM 2006). Halua laajentaa oman politiikan vaikutus-
piiriä siis on.

Pystytäänkö innovaatiopolitiikan keinoin edistämään kuluttajapoli-
tiikan tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi hyvään tuoteturvaan, selkei-
siin sopimusehtoihin ja ylipäätään korkeaan kuluttajansuojan tasoon? 
Ja toisaalta, pystytäänkö kuluttajapolitiikan keinoin antamaan nykyistä 
enemmän työkaluja käyttäjälähtöiselle tuotekehitykselle, uutuustuottei-
den markkinoille tuomiselle ja kuluttajien aktiivisemmalle vuoropuhe-
lulle yritysten kanssa? Toistaiseksi kysymykset ovat retorisia, mutta ajan 
myötä niihin saadaan vastauksia.

Tässä artikkelissa on tarkasteltu kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan 
suhdetta suppeammin. On keskitytty arvioimaan näiden kahden politii-
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kan alan yhteneväisyyksiä ja kysymystä siitä, toimiiko kuluttaja alojen 
välisenä rajaobjektina. Rajaobjekti loisi tällöin edellytyksiä yhteisym-
märrykselle ja siten myös entistä läheisemmälle yhteistyölle.

Samankaltaisia teemoja nousee esille kuluttaja- ja innovaatiopolitii-
kassa. Aktiivinen kuluttajuus, innovaatioiden hyvinvointivaikutukset ja 
politiikan aikajänteet koskettavat kumpaakin politiikan alaa. Politiikat 
käsittelevät näitä teemoja kuitenkin eri tavoin tai eri tarkoituksiin. Pääl-
lekkäisyyttä ei juurikaan ole, ellei temaattista ja retorista lähestymistä 
lasketa päällekkäisyyden ensi askeleeksi. 

Toimiiko kuluttaja siis kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan rajaobjek-
tina, joka tulkitaan eri tavoin, mutta joka kuitenkin sisältää riittävästi 
yhteistä ja muuttumatonta käsitystä? Ensimmäisen kriteerin, eli jous-
tavan tulkinnan, se täyttää hyvin. Toista kriteeriä, eli yhteistä ja muut-
tumatonta käsitystä, se ei täytä. Kyseessä ei ole sama kuluttajanäkemys 
aktiivisuuden, innovaatioiden hyvinvointivaikutusten eikä politiikan ai-
kajänteidenkään osalta.

Voidaanko sitten ajatella, että kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan vä-
lillä on työnjako, jossa kuluttajapolitiikka keskittyy vastuullisuuteen 
ja innovaatiopolitiikka uusiutumiseen? Rajaobjektianalyysin näkökul-
masta näin ei ole, koska ei ole riittävästi yhteistä, muuttumatonta ku-
luttajanäkemystä, jonka puolesta työ olisi jaettu. Sikäli kuin työnjakoa 
on, se on rakennettu jollakin muulla tavalla kuin ensin määrittelemällä 
kuluttaja ja sitten jakamalla poliittisten tavoitteiden toimeenpano. Yh-
teistä kuluttajanäkemystä ei myöskään aktiivisesti kehitetä ainakaan 
tarkastellun aineiston puitteissa (vrt. Kellogg et al. 2006). Käytännössä 
tämä viittaa siihen, että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla on 
pidetty kuluttaja- ja innovaatiopolitiikka varsin erillään toisistaan.

Lisäksi kuluttaja- ja innovaatiopolitiikka edustavat nykyisellään eri-
laisia traditioita. Oikeudelliset ja valistavat traditiot kuvastuvat kulutta-
japolitiikassa, kun taas innovaatiopolitiikassa korostuvat suunnittelu- ja 
taloustraditiot (vrt. Grunert 2006). Kuluttaja ei ole toiminut rajaobjektil-
lisena käsitteenä niin, että se olisi onnistunut luomaan siltoja traditioi-
den välille.

Tieteen ja teknologian tutkimuksen alalla katsotaan usein tiukasti, 
että rajaobjektin täytyy toimia hyvin ylipäätään ollakseen rajaobjekti. 
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Organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksen alalla ollaan joustavampia 
ja katsotaan, etteivät rajaobjektitkaan helposti yhdistä suuria näkemys-
eroja (Zeiss & Groenewegen 2009). Niiden yhteistä näkemystä rakenta-
via ominaisuuksia voi olla vaikea ylläpitää tilanteiden muuttuessa (Car-
lile 2002). Tässä mielessä voidaan ajatella, että kuluttaja voisi otollisen 
hetken ja tilanteen tullen toimia kuluttaja- ja innovaatiopolitiikan raja-
objektina lähentäen näitä politiikan aloja.

Rajaobjektianalyysi osoittaa, että kuluttaja- ja innovaatiopolitiikka 
edistävät lähentymisestään huolimatta varsin erilaisia tavoitteita. Sa-
malla analyysi rohkaisee katsomaan retoriikan taakse. Kuluttajaan, käyt-
täjään, kansalaiseen ja yksilöön vedotaan kasvavassa määrin, kun poli-
tiikkaa legitimoidaan. On hyödyllistä olla tietoinen siitä, että kyseessä 
eivät aina ole samat kohteet.
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Itsenäisesti ikääntyneenä
Tulevien eläkeläisten ihanne-elinympäristö

Katri Koistinen ja Minna Lammi

Moderniin kulutuskulttuuriin kasvaneet tämän päivän keski-ikäiset näke-
vät seniorivuotensa eri tavoin kuin sodan ja pulan sukupolvet. Entistä vau-
raampi ja terveempi ikääntyvä sukupolvi haluaa myös elinympäristöltä 
uudenlaisia asioita. Tässä artikkelissa tarkastelemme tyyppikertomusten 
avulla, millaisia toiveita tämän päivän keski-ikäiset tulevat ikäännyttyään 
asettamaan elinympäristölleen. Hyödynnämme empiiristä aineistoa, joka 
on kerätty eläytymismenetelmällä. Modernisaatiokehityksen myötä ihmiset 
ovat alkaneet vapautua perinteisistä elämänkaariodotuksista, ja he pystyvät 
tekemään elämäntyyliä koskevia valintoja. Tämä näkyy myös tulevaisuu-
den toive-elinympäristössä, jossa halutaan elää itsenäistä kolmatta ikää eri-
ikäisten ihmisten keskellä.

Moderneissa, länsimaisissa kulutusyhteiskunnissa keski-ikäiset voivat 
ajatella elävänsä eläkkeelle siirtymisen jälkeen vielä vuosikausia. Näistä 
vuosista valtaosa kuuluu niin sanottuun kolmanteen ikään, jolla tarkoi-
tetaan työiän ja vanhuuden välissä olevaa vaihetta. Kolmas ikä on nuor-
ten eläkeläisten elämänvaihe, joka on usein aktiivista ja itsenäistä ai-
kaa. Käsitteen hahmottelija, brittiläinen sosiaalihistorioitsija Peter Las-
lett (1989) luonnehtii tätä elämänvaihetta henkilökohtaisen hyvinvoin-
nin ajaksi. Kolmannessa elämänvaiheessa on siirrytty työelämästä eläk-
keelle, omat lapset ovat kasvaneet aikuisiksi, ja eläkeläisillä on aikaa 
keskittyä omiin tekemisiin riippumattomina muista. Neljännessä ikä-
vaiheessa, vanhuudessa, riippuvuus muista ihmisistä jälleen kasvaa.

Nopeasti vaurastuneessa ja kaupungistuneessa Suomessa kolman-
nen iän ilmiön synty voitaneen paikantaa kaupungistumisen, hyvin-
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vointiyhteiskunnan rakentumisen ja kulutusyhteiskunnan kehittymi-
sen myötä 1970-luvulle. Ikätutkijat ovat olleet 2000-luvulla kiinnostu-
neita muun muassa kolmannen iän sisällöstä (esim. Vaarama & Ollila 
2008, Kärnä 2009). Suomalaiset kolmanteen ikään edenneet ovat tyyty-
väisiä elämäänsä. He elävät itsenäistä ja aktiivista vaihetta, johon kuulu-
vat hyvät sosiaaliset suhteet ja aktiivinen vapaa-aika. Yhä useampi elä-
kelänen asuu yksin. Yksin eläjien osuus koko väestöstä on kasvanut ta-
saisesti usean vuosikymmenen ajan, ja yksin asujia on erityisesti ikään-
tyneissä enemmän kuin muussa väestössä (Tilastokeskuksen asunnot ja 
asuinolotilastot).

2000-luvun nuoret eläkeläiset kuuluvat sukupolveen, jonka taloudel-
linen tilanne on kohtuullisen turvattu. Vastikään eläkkeelle siirtyneiden 
eläketaso on parempi kuin pitkään eläkkeellä olleiden. Vasta 2000-lu-
vulla vanhuuseläkkeelle on siirtynyt ihmisiä, joiden koko työura ajoit-
tuu työeläkejärjestelmän voimassaoloaikaan. (Tuominen 2008, 19.) Kan-
saneläkkeen varassa olevilla ja niillä, joiden työura on jäänyt lyhyeksi, 
taloudellinen tilanne voi olla heikko. Pääosin eläkeläiset ovat kuitenkin 
entistä vauraampia, ja nämä eläkeläiset ovat myös yhä merkittävämpi 
kuluttajaryhmä (Myrskylä 2005). Omistusasumisen yleistyminen toisen 
maailmansodan jälkeen on parantanut asumisoloja. Asumisvarallisuus 
helpottaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia muuttaa asumisen tapaa 
myöhemmälläkin iällä (Kärkkäinen, Matala, Tiitinen & Tyrkkö 1989, 65). 

Vaurastumisen ja modernisaatiokehityksen myötä kulutuskulttuuri 
on erityisesti vauraissa länsimaissa muuttunut. Anthony Giddens on to-
dennut, että modernisaation myötä ihmiset ovat alkaneet vapautua elä-
mänkaariodotuksista. Elämänkaarella tarkoitamme tässä yhteydessä 
elämänkulkua, jossa iällä mitattavat elämänvaiheet (lapsuus, nuoruus, 
aikuisuus ja vanhuus) ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Erityisesti vauraissa 
länsimaissa ihmiset voivat tehdä nykyisin entistä vapaammin elämän-
tyyliään koskevia valintoja (Giddens 1991, 1999). Perinteisesti ikä on 
määrittänyt vahvasti aikuisen ihmisen elämäntilanteen, työaseman ja 
perhetilanteen. Elämänkaariodotusten murtuminen länsimaisissa yh-
teiskunnissa on johtanut siihen, että iän perusteella tämänkaltaisten 
asioiden ennustaminen ei enää ole mahdollista. Työelämä on muuttu-
nut epävarmemmaksi ja pätkittäiseksi. Koulutuksen ja työssäolon jak-
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sottaminen on yleistynyt, ja nyky-yhteiskunnassa eläkeläinenkin saat-
taa olla opiskelija. Vanhemmiksi puolestaan tullaan usein vasta lähellä 
keski-ikää. Muutokseen ovat vaikuttaneet monet yhteiskunnalliset muu-
tokset kuten vaurastuminen, yksilöllistyminen ja lääketieteen kehitty-
minen. Pirjo Nikander on huomauttanut ikävaiheiden rajojen hämärty-
misen johtaneen pidentyneeseen aikuisuuteen. Kolmatta ikää voidaan-
kin pitää yhtenä viitteenä tästä. Yksiselitteinen elämänkaari on muuttu-
nut erilaisia polkuja ja aikataulutuksia mahdollistavaksi elämänkuluksi. 
(Nikander 1999, 29.)

Modernissa yhteiskunnassa yksilöillä on valinnanmahdollisuuksia 
ja -ajankohtia enemmän. Menneet virheet eivät ehkä ole yhtä kohta-
lokkaita kuin aiemmin; avioliitosta voi halutessaan erota ja mennä uu-
teen liittoon, eläkkeelle jääminen voi tarkoittaa uutta mahdollisuutta 
kehittää itseään, uutta alkua. Yksilön elämään voi mahtua useita al-
kuja. Elämäntyylivalintojen tekeminen liittyy myös kulutustavan va-
litsemiseen. Kulutustapoja saatetaan myös perustella elämänvaiheella. 
Usein nuoruuteen liitetään tuhlaileva kulutus, mutta myös lapsiper-
heiden ajatellaan olevan kulutusiässä (Autio 2006, 15–16; Huttunen & 
Lammi 2009, 87–98). Modernissa yhteiskunnassa myös lapsuuden näh-
dään kaupallistuneen (Wilska 2008). Sen sijaan varttuneempaan ikään 
ajatellaan kuuluvan säästäväinen ja harkitsevainen kulutus, vaikka ny-
kyään keskustellaankin entistä vilkkaammin myös kulutuskykyisistä ja  
-haluisista eläkeläisistä. Harkitsevaisuuteen liittynee ainakin osin suo-
malaisessa kuluttajavalistuksessa pitkään vallalla ollut säästäväisyyden 
ihanne ja säästäväisyyskasvatus (Heinonen 1998; Lammi 2006). Säästä-
väisyys sinällään ei enää ole yhtä itseisarvoista kuin aiempina vuosi-
kymmeninä. Keskustelut ekologisesta selkärepusta, hiilijalanjäljestä ja 
muista ympäristön kuormittumiskysymyksistä ovat tuoneet kuluttajien 
puheisiin uudenlaisen painotuksen, jossa säästäväisyys liitetään kestä-
vään kehitykseen (Huttunen & Lammi 2009, 92–93).

Artikkelimme pyrkimyksenä on tarkastella keski-ikäisten toive-elin-
ympäristöä eläkeiässä elämänkaariajattelua hyödyntäen. Olemme kiin-
nostuneita siitä, tukevatko toive-elinympäristöjen kuvaukset Giddensin 
ajatusta elämäntyylien vapautumisesta. Elämänkaariodotusten murtu-
minen tarkoittaisi yksittäisten kuluttajien elämässä sitä, että toive-elin-
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ympäristöä voidaan ajatella hyvinkin yksilökeskeisesti. Ympäröivä yh-
teisö ei sanele, miten yksilön pitää elää ja asua elämänkaaren eri vai-
heissa. Tämä johtanee myös kuluttajien toiveiden erilaistumiseen. Tar-
kastelemme ihanne-elinympäristöjä 40–60-vuotiaiden eri puolella Suo-
mea asuvien kirjoittajien kertomusten kautta. Vastaajat kuvittelevat ker-
tomuksissaan itselleen hyvää ja huonoa elinympäristöä tulevaisuudessa, 
eläkeläisinä. Huonon elinympäristön kertomusten vastakkaisuus hyvän 
elinympäristön kertomuksiin verrattuna varmentaa kuvaa siitä, millai-
nen on hyvä elinympäristö eläkeläiselle. Olemme myös kiinnostuneita 
siitä, mitä vastaajien toive-elinympäristöt vaativat erilaisilta yhteiskun-
nan toimijoilta, kuten kunnilta, yksityisten palvelujen tarjoajilta ja kol-
mannen sektorin toimijoilta.

Eläytymismenetelmä ja eläytymismenetelmäaineiston keruu

Tässä artikkelissa käytetään empiirisenä aineistona eläytymismenetel-
män avulla tuotettuja kertomuksia. Eläytymismenetelmällä tutkimusai-
neiston keräämisen keinona tarkoitetaan lyhyiden tarinoiden tai kerto-
musten kirjoittamista tutkijan kehyskertomuksessa antamien ohjeiden 
mukaan. Kirjoittaja vie mielikuvituksellaan kehyskertomuksessa esite-
tyn tilanteen eteenpäin tai kuvaa, mitä on täytynyt tai voinut tapahtua 
ennen kehyskertomuksessa esitettyä tilannetta (Eskola 2007, 71.)1. Tässä 
tutkimuksessa vastaajien piti eläytyä tilanteeseen, jossa he ovat jääneet 
eläkkeelle ja kuvailla, millainen olisi hyvä tai huono elinympäristö elä-
keläiselle (ks. taulukko 1.)

Eläytymismenetelmällä tuotetut kertomukset eivät välttämättä ku-
vaa todellisuutta vaan kertovat siitä, mikä saattaa toteutua ja mitä eri 
asiat merkitsevät. Eläytymismenetelmä antaa vastaajalle mahdolli-
suuden vapaasti kertoa, mitä ajattelee kyseisestä aiheesta. Ajattelua ei 

1 Eläytymismenetelmässä on kaksi eri vaihtoehtoa. Passiivisessa muodossa tutkimushen-
kilöille kuvataan jokin tilanne ja he kirjoittavat tarinan tai kertomuksen saamiensa oh-
jeiden perusteella, kuten nyt käsillä olevassa tutkimuksessa. Aktiivisessa muodossa tut-
kimushenkilöille kuvataan jokin tilanne ja määritellään heidän roolinsa siinä. Tarina 
etenee henkilöiden tilanteesta tekemien tulkintojen kautta eräänlaisena roolileikkinä. 
Henkilöt esittävät tilanteen keksien itse vuorosanat ja tilanteen kulun. (Eskola & Suo-
ranta 1998, 111–118.)
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kahlehdita yksityiskohtaisin kysymyksin tai tarkoin ennakkoon mää-
rätyin teemoin. Olemassa oleva oma elinympäristö ei niinikään rajoita 
sitä, mitä vastaaja voi hyvästä tai huonosta elinympäristöstä kirjoit-
taa, vaikka elämä ja kokemukset elinympäristöstämme aina vaikuttavat 
ajatteluumme ja ajatuksiimme. 

Artikkelissa käytetty aineisto on kerätty keväällä 2008 Kuluttaja-
tutkimuskeskuksessa toteutetussa ja ympäristöministeriön Ekotehokas 
yhteiskunta -tutkimusohjelmaan kuuluvassa tutkimushankkeessa (ks. 
Koistinen & Tuorila 2008). Aineisto kerättiin Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) Autoriippuvainen yhdyskuntara-
kenne ja sen vaihtoehdot -tutkimuksen kyselyn yhteydessä ja Kuluttaja-
tutkimuskeskuksen (KTK) Kuluttajapaneelin avulla. 

Kehyskertomukset eläkeläiselle hyvästä tai huonosta elinympäris-
töstä lähetettiin kumpikin vastattavaksi 185 kotitaloudelle, joissa asuu 
yksi tai kaksi 40–60-vuotiasta henkilöä. Lisäksi kotitalouteen sai kuulua 
muun ikäisiä henkilöitä, mutta vastauspyyntö osoitettiin 40–60-vuo-

Taulukko 1. Kehyskertomukset

Kehyskertomus

Eläkeläiselle hyvä 
elinympäristö

Kuvittele, että olet jäänyt eläkkeelle, olet yli 60-vuotias ja asut yksin. 
Käytä mielikuvitustasi ja kirjoita kuvaus, millainen on mielestäsi 
eläkeläiselle hyvä elinympäristö ja millaisia mahdollisuuksia se 
tarjoaa. Kuvittele ihanne-elinympäristö ja mieti esimerkiksi, miten 
asut hyvässä elinympäristössä ja miten palvelut ( julkiset ja yksityi-
set), harrastuspaikat ja vir kis tys alueet/viher alu eet sijoittuvat kotiisi 
nähden. Kuvaile erityisesti, miten eläkeläisenä hankit päivittäistava-
roita hyvässä elinympäristössä ja millaisia muita usein tarvitsemiasi 
palveluita voit hankkia päivittäistavarapalveluiden yhteydessä.

Eläkeläiselle huono 
elinympäristö 

Kuvittele, että olet jäänyt eläkkeelle, olet yli 60-vuotias ja asut yksin. 
Käytä mielikuvitustasi ja kirjoita kuvaus, millainen olisi mielestäsi 
eläkeläiselle huono elinympäristö ja millaisia rajoitteita se asettai-
si. Kuvittele huono elinympäristö ja mieti esimerkiksi, miten asut 
huonossa elinympäristössä ja miten erilaiset palvelut ( julkiset ja 
yksityiset), harrastuspaikat ja virkistysalueet/viheralueet sijoittuvat 
kotiisi nähden. Kuvaile erityisesti, miten eläkeläisenä hankit päivit-
täistavaroita huonossa elinympäristössä ja millaisia muita usein 
tarvitsemiasi palveluita et pysty hankkimaan päivittäistavarapalve-
luiden yhteydessä.
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 tiaalle henkilölle. Tämän ikäiset ovat vielä pääsääntöisesti työelämässä. 
Seuraava merkittävä vaihe monelle on eläkkeelle jääminen, joten sen 
pohtimisen ajateltiin olevan heille luontevaa. Kotitaloudet asuivat eri 
puolella Suomea eri kokoisilla paikkakunnilla. Kertomuksien kirjoitta-
jien omat elinympäristöt olivat siis hyvin monenlaisia. Yhteensä eläke-
läiselle hyvää elinympäristöä kuvasi 75 vastaajaa ja huonoa elinympä-
ristöä 65 vastaajaa (ks. tarkemmin Koistinen & Tuorila 2008, 12–14). Ker-
tomusten määrää voi pitää laadulliseksi aineistoksi laajana ja aineistoa 
analysoitaessa oli havaittavissa selvää kyllääntymistä.

 

Aineiston analyysinä tyypittely

Eläytymismenetelmällä koottua aineistoa voidaan analysoida monin 
eri tavoin. Kertomukset analysoitiin teemoittelemalla tutkimuksessa 
”Millainen olisi hyvä elinympäristö? – Asukkaiden näkemyksiä elinym-
päristöstä, asumisesta ja palveluista eri elämänvaiheissa” (Koistinen & 
Tuorila 2008). Kertomuksia luettaessa löydettiin tutkimuksen tavoit-
teen kannalta keskeisiä teemoja ja lopullisiksi teemoiksi muotoutuivat 
asunto, asuinalue, liikkuminen, palvelut ja sosiaaliset suhteet (Koisti-
nen & Tuorila 2008, 14). Kehyskertomuksen perusteella oli odotettavaa, 
että vastaajat kuvaavat asuinaluetta ja palveluita. Vaikka kehyskerto-
muksessa ei erityisesti pyydetty kuvaamaan liikkumismahdollisuuksia 
tai sosiaalisia suhteita, niistä kirjoitettiin paljon. Tämä osoittaa osaltaan, 
että eläytymismenetelmä sinällään tai kehyskertomukset eivät kahlitse 
vastaajia, vaan ennemminkin innostavat ja kannustavat tuomaan esiin 
itselle tärkeitä asioita.

Jokaisesta kertomuksesta koottiin teemoittain keskeiset tiedot sekä 
kuvaavimmat lauseet taulukoihin, joissa oli myös vastaajien tausta-
tiedot. Taulukkojen avulla oli helpompi muodostaa kokonaiskuva ai-
neistosta kuin selailemalla satoja sivuja kertomuksia. Laadituista laa-
joista teemataulukoista oli suuri apu jatkettaessa aineiston analysointia 
tyypittelemällä. 

Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään selviksi ryhmiksi samankaltaisia 
kertomuksia. Teemataulukkojen avulla laadittiin karkea tyypittely ja tä-
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män jälkeen ne järjestettiin tyyppien mukaisiin ryhmiin. Kertomuksia 
luettiin tyypeittäin ja osa siirrettiin tarkemman luvun yhteydessä tyyp-
piryhmästä toiseen. Osa vastaajien laatimista kirjoituksista oli niin ly-
hyitä, vain muutama ranskalaisin viivoin esitetty kommentti, ettei niitä 
voinut pitää varsinaisina kertomuksina. Näitä vastauksia ei luokiteltu 
kuuluvaksi mihinkään tyyppiin. Näissäkin vastauksissa esitetyt asiat tu-
livat esiin muissa kertomuksissa. Osa kertomuksista on luokiteltu kuulu-
vaksi kahteen eri tyyppiin, koska niissä on kuvattu, millainen olisi hyvä 
tai huono elinympäristö hyväkuntoiselle ja millainen huonokuntoiselle 
eläkeläiselle. Lopulta kertomukset oli jaettu tyyppeihin. Sen jälkeen ryh-
dyttiin laatimaan kustakin ryhmästä tyyppikertomusta, jossa pyritään 
kiteyttämään kaikki oleellinen. Parhaimmillaan ne kuvaavat laajasti ja 
mielenkiintoisesti, mutta silti taloudellisesti aineistoa (esim. Eskola & 
Suoranta 1998, 182).

Tyyppikertomuksen voi laatia kolmella erilaisella tavalla (Eskola & 
Suoranta 1998, 183). Kertomusjoukosta voi valita yhden tyypillisen ker-
tomuksen edustamaan koko joukkoa. Tähän ratkaisuun ei päädytty sen 
vuoksi, että yhdeksi tyypiksi järjestetyt kertomukset muistuttivat kyllä 
sisällöltään toisiaan, mutta ne olivat pituudeltaan ja kirjalliselta ulosan-
niltaan varsin erilaisia. Täten olisi ollut vaikeaa valita laajasta joukosta 
vain yhtä edustamaan koko tyyppiä. Toinen tapa laatia tyyppikertomus 
on kirjoittaa uusi kertomus, johon tutkija kokoaa sellaisia asioita, jotka 
esiintyvät suuressa joukossa tai jopa kaikissa aineiston kertomuksissa. 

Kolmas ja tässä artikkelissa käytetty tapa rakentaa tyyppikertomus 
on ottaa siihen mukaan asioita, jotka esiintyvät suuressa joukossa kirjoi-
tuksia, kuten tavassa kaksi. Sen lisäksi tyyppikertomusta kirjoitettaessa 
mukaan otetaan myös asioita, jotka ovat esiintyneet vain yhdessä tai 
muutamassa kirjoituksessa. Kun tyyppikertomusta laadittaessa käyte-
tään sekä kaikille kertomuksille yhteisiä aineksia että vain joillekin omi-
naisia asioita, on tärkeää huolehtia, että tyyppikertomuksesta muodos-
tuu sisäisesti looginen. Tehdyn analyysin perusteella leimallista on, että 
vaikka tyyppikertomukseen otetaan mukaan joitain yksittäisiä asioita 
yhdestä tai muutamasta kirjoituksesta, nämä asiat lähinnä syventävät 
ja tarkentavat tyyppikertomusta. Voisi jopa olettaa, että näitä yksittäi-
siä asioita olisi mainittu useammassakin aineiston kirjoituksessa, jos 
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kirjoittajat olisivat pohtineet yksityiskohtaisemmin esittämiään asioita. 
Edellä esitetyllä tavalla laaditut tyyppikertomukset kuvaavat näkemyk-
semme mukaan monipuolisimmin ja rikkaimmin analysoitua aineistoa 
ja tuovat aineistosta esiin hienosyisiä vivahteita, jotka jäisivät muilla 
tyyppikertomuksen laatimistavoilla piiloon. 

Laaditut tyyppikertomukset ovat kirjoituksia tulevaisuudesta. Ne ker-
tovat siitä, millaisia käsityksiä, merkityksiä, toiveita ja huolia tämän päi-
vän keski-ikäiset ja lähellä eläkeikää olevat liittävät eläkeläiselle hyvään 
ja huonoon elinympäristöön.

Eläkeläiselle hyvä elinympäristö – neljä tyyppikertomusta

Vireää vanhuutta keskustassa
Palasin juuri päivätansseista ja laitoin kenkäpussin eteiseen odotta-
maan ensi viikkoa. Ei tiedä vaikka löytäisin sieltä vielä kaveriksi virkeän 
papan! Asun keskikokoisen kaupungin keskustassa hissillisessä kerros-
talossa, en aivan ydinkeskustassa, mutta kävelyetäisyydellä kuitenkin. 
Autoa en tarvitse, sillä julkiset yhteydet niin lähialueille kuin kauem-
maksikin ovat hyvät. Jos tarvitsen pientä asennus- tai korjausapua asun-
tooni, voin pyytää yhtiömme talonmiestä auttamaan pientä korvausta 
vastaan.

Kolmioni keittiö on aika pieni, mutta se ei minua haittaa, sillä teen 
siellä lähinnä aamu- ja iltapalan. Lounaalla käyn päivittäin ulkona, 
koska haluan syödä joka päivä eri ruokaa eikä yhdelle ihmiselle oi-
kein kannata tehdä ruokaa. Ympäristössä on monia pieniä ravintoloita. 
Useimmiten käyn naapuritalossa sijaitsevassa viihtyisässä lounaskahvi-
lassa ja tapaan samalla myös muita eläkeläisiä, sillä kokoonnumme ru-
pattelemaan ja syömään yhdessä puolilta päivin. Jos joku jää pois, niin 
soittelemme perään.

Ylimmän kerroksen läpitalon huoneistooni kuuluu pihan puolella 
oleva tilava lasitettu parveke. Parveke on kesällä pieni puutarhani ja päi-
väunipaikkani, ja tuleepa siellä usein kahviteltuakin. Parvekkeelta nä-
kyy läheiseen puistoon, jossa käyn lastenlasten kanssa leikkimässä. Lap-
set ja lastenlapset saisivat kyllä käydä useammin luonani, mutta nuo-
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rilla perheillä on kiireensä. Puiston kävelyreitit ovat hyvin hoidettuja ke-
sän talven, joten suuntaan sinne usein ulkoilemaan rollaattoria käyttä-
vän ystäväni kanssa. 

Ruokaostokseni teen kotikadun varrella sijaitsevassa tutussa lähikau-
passa; sinne jaksan kävellä vaikka vointi ei joka päivä olekaan yhtä hyvä. 
Kaupassa on tutut myyjät, joiden kanssa voi vaihtaa muutaman sanan. 
Myös apteekki, posti, pankki, muutama kampaamo ja uimahalli löytyvät 
lähikortteleista. Haluan hoitaa asiani ihmisten kanssa ja käytän nettiä 
lähinnä tutustuakseni kaupunkini kulttuuritarjontaan ja tilatakseni lip-
puja erilaisiin tapahtumiin. Uimahallilla käyn jumpassa ja joskus uimas-
sakin. Terveysasemalle on pidempi matka, mutta pääsen sinne helposti 
bussilla. Kirkko ja teatteri ovat kävelyetäisyydellä, mutta silloin kun me-
nemme naapurissa asuvan ystäväni kanssa teatteriin, otamme kyllä tak-
sin. Ydinkeskustasta löytyvät tietenkin kaikki vaate- ja kenkäkaupat sekä 
muut erikoistavaraliikkeet, mutta niissä tulee harvemmin käytyä.

Toivon, että voin asua omassa kodissa vielä pitkään ja ateria- ja sii-
vouspalvelua aion hyödyntää sitten, kun en enää itse jaksa lähteä ulos 
syömään ja siivota.

Sosiaalista elämää palvelutalossa
Terveyden kanssa on ollut vähän ongelmia viime vuosina, joten muu-
tin palvelutaloon. Asuntoni on pieni parvekkeellinen kaksio ja palve-
lutalo sijaitsee rauhallisessa kaupunginosassa. Nautin kovasti siitä, 
että saan kaiken tarvitsemani avun täältä, eikä minun tarvitse rasit-
taa sukulaisia ja ystäviä käytännön asioillani. Voin elää palvelutalossa 
niin itsenäistä elämää kuin haluan, mutta tiedän, että minua ei jä-
tetä yksin. Seuraa ja apua on aina saatavilla. Palvelutalossa on tarjolla 
niin julkisia kuin yksityisiäkin palveluita ja lisäksi täällä työskentelee 
vapaaehtoistyöntekijöitä.

En juurikaan syö kotona, sillä käyn aamupalalla, lounaalla ja päi-
vällisellä palvelutalon ravintolassa. Jos kaipaan vielä iltapalaa, valmis-
tan sen itse. Pieni ruokakauppa on kävelyetäisyydellä palvelutalosta ja 
siellä teen pienet päivittäistavaraostokseni. Minulla on hyvät tietoliiken-
neyhteydet kotona. Käytän verkkokauppoja, sillä voin tutustua rauhassa 
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tuotteisiin kotona netin kautta ja ostaessani saan ne kotiin kuljetettuna. 
Myös pankkiasiat hoidan pääasiassa netissä, joten käyn pankkikontto-
rissa harvoin. 

Palvelutalossa on siivouspalvelu ja pyykkipalvelu, joita molempia 
käytän säännöllisesti. Myös yksityinen kampaamo- ja kauneushoitola 
toimii talossamme. Kun minulla käy vieraita, voin ostaa tuoreen kah-
vileivän palvelutalon kanttiinista. Palvelutalossa on tarjolla erilaista 
ohjelmaa ja monia kerhoja, joihin osallistun kiinnostukseni mukaan. 
Käymme välillä porukalla teatterissa ja silloin liikumme pikkubussilla. 
Mukana on aina avustaja; hän on vapaaehtoistyöntekijä, joka on lupau-
tunut auttamaan meitä muutamana iltana kuukaudessa. 

Olen aina ollut ahkera kirjaston käyttäjä ja siksi on hienoa, että kau-
punginosamme kirjasto sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä palveluta-
losta. Mainittakoon vielä, että palvelutalon ympärillä on useita mukavia 
kävelyreittejä ja puistoalueita, joten ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät. 
Tarvittaessa tarjolla on ulkoilutusapua, joten jokainen pääsee ulos halu-
tessaan. Palvelutalossa asuessa minulla on säilynyt mahdollisuus tehdä 
valintoja ja nauttia elämästä! 

Turvallista lähiöelämää
Tilava kolmen huoneen ja keittiön kotini on hissillisessä pienkerrosta-
lossa väljästi rakennetussa lähiössä. Talossa asuu eri-ikäisiä ihmisiä, ku-
ten myös muita eläkeläisiä. Olen vuokrannut pihalta pienen viljelyspals-
tan ja saan siitä mukavasti kaikenlaista särvintä ruokapöytään kesällä 
ja alkusyksyllä. Yritän olla elämäntavoiltani ekologisesti ajatteleva ku-
luttaja myös eläkkeellä ollessani.

Viihdyn hyvin lähiössä, sillä luonto on lähellä, mutta myös peruspal-
velut ovat kävelyetäisyydellä kodista. Ostoskeskus on puolen kilometrin 
päässä ja se on monipuolinen, mutta ei liian iso. Siellä on hyvä keski-
kokoinen ruokakauppa kunnon liha-, kala-, juusto- ja leivonnaistiskei-
neen. Sieltä saan kaiken tarvitsemani ruuan. Lisäksi siellä on apteekki, 
posti, parturi-kampaamo, kioski ja polkupyöräkorjaamo sekä pieni lou-
nasravintola. Käyn siellä silloin tällöin syömässä tai kahvilla muutaman 
ystävän kanssa. Pääasiassa teen ruuan itse kotona, mutta jos en jostain 
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syystä halua tai jaksa laittaa ruokaa, tiedän, että voin myös tilata val-
miin ruuan kotiin ateriapalvelusta. 

Asuinalueeni ja kevyenliikenteen väylät ovat hyvin hoidettuja ja va-
laistuja. Lähiö on rauhallinen ja turvallinen ja pitkään alueella asuneena 
tunnen täällä monia. Liikenteen melua täällä ei ole ja ilma on puhdasta, 
toisin kuin keskustassa. Mukavinta on, että pääsen miltei kotiovelta 
metsään, jossa on helppokulkuisia kävelyreittejä ja talvella hyvät ladut. 
Olen myös sienestänyt ja marjastanut lähimetsissä. 

Jos kaipaan vaihtelua, pääsen linja-autolla kätevästi muutaman kilo-
metrin päässä olevaan kauppakeskukseen, jonka yhteydessä toimii myös 
kirjasto ja elokuvateatteri. Teen joskus ruokaostokset kauppakeskuksen 
isossa marketissa, mutta pääasiassa kiertelen erikoistavarakaupoissa ja 
saatan poiketa kahvilla. Kirkko ja seurakuntasali sijaitsevat kauppakes-
kuksen naapurissa ja niissä molemmissa käyn melko säännöllisesti eri-
laissa kerhoissa ja tilaisuuksissa. 

Kaupungin keskusta on alle puolen tunnin linja-automatkan päässä 
ja vuoroja sinne kulkee tiheään. Keskustassa on monipuolisimmat julki-
set ja yksityiset palvelut. Erityisesti terveyspalvelut haen keskustasta ja 
talviaikaan käyn keskustan uimahallissa vesijumpassa. 

Luonnonläheistä elämää kirkonkylän liepeillä
Olen ulkoilmaihminen, tykkään tehdä pihatöitä ja hoitaa pientä puutar-
haani. Yhdessä tasossa oleva rivitaloasuntoni sijaitsee rauhallisella pien-
taloalueella parin kilometrin päässä kirkonkylän keskustasta. Kodissani 
on hyvät nettiyhteydet, joten pankkiasiani hoidan kokonaan netissä ja 
ostan myös vaatteita ja harrastusvälineitä netin kautta, siellä kun valin-
nan varaa riittää. Mutta erityisen mukavaa on pitää ulkomailla asuvaan 
pojan perheeseen yhteyttä netin kautta ja nähdä päivittäin lastenlasten 
kasvot kuvaruudulla.

Kirkonkylän keskustassa on miltei kaikki tarvitsemani palvelut, kuten 
monipuolinen pieni supermarketti ja yksi pienempi ruokakauppa, rauta-
kauppa, apteekki, parturi, posti sekä Alko. Kuntien yhdistymisen vuoksi 
terveyskeskus siirtyi 15 km päähän, mutta sinne pääsee hyvin palvelu-
linjan bussilla. Itselläni on tosin auto ja ajokortti, joten hoidan monet 
asiani, kuten kauppareissut ja terveyskeskuksessa käynnit, autolla.
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Lähistöllä on puhdasvetinen järvi, jossa käyn kalassa parin kave-
rini kanssa ja uimassa lastenlasten kanssa. Asuinalueeni rajautuu laa-
jaan metsäalueeseen ja syksyisin käyn ahkerasti sienessä. Kunta tekee 
sinne muutaman hiihtoladun talvisin, joten voin lähteä kotiovelta myös 
hiihtämään.

 Tunnen seinänaapurini hyvin ja he pitävät silmällä asuntoani, kun 
talvisin olen aina muutaman viikon etelässä. Minä sitten puolestani ke-
sällä vahdin heidän asuntoaan, kun he ovat kesämökillään.

Asumismuotoni ylläpitää mielestäni terveyttäni ja vaikka kuntoni 
huononisikin, uskon pärjääväni pitkään nykyisessä kodissani, missä ei 
ole yhtään liikkumista haittaavia portaita. Olen tietenkin oikeutettu jul-
kisen sektorin tarjoamiin palveluihin, mutta tarvittaessa voin ostaa li-
sää palveluita yksityisiltä palveluiden tuottajilta, koska oma taloudelli-
nen tilanteeni on hyvä.

Hyvä elinympäristö vapauttaa valintoja

Kaikissa neljässä hyvää elinympäristöä kuvaavassa tyyppikertomuk-
sessa näkyy kolmannelle iälle tyypillinen ajatus hyvin itsenäisestä elä-
mästä, jossa harrastuksilla on tärkeä merkitys. Omista aikuisista lapsista 
ei haluta olla riippuvaisia, vaikka perhe samoin kuin ystävät ovatkin 
tärkeitä. Kertomukset viittaavat myös siihen, että ainakin osittain van-
hoista elämänkaariodotuksista on vapauduttu. Kolmannessa iässä kes-
kitytään itseen ja omaan hyvinvointiin, eikä aina aseteta etusijalle esi-
merkiksi omien lasten tai lastenlasten auttamista, vaikka siihenkin toki 
aikaa käytetään ja halutaan käyttää. 

Sekä yhteiskunnan että yksityisten tuottajien monenlaisten palve-
luiden halutaan olevan helposti saatavilla. Voidaan myös ajatella, että 
näiden tyyppikertomusten toivemaailma tukee vahvasti pohjoismai-
sen hyvinvointiyhteiskunnan mallia, jossa palvelujen tuottamisesta vas-
taa pääosin julkinen sektori (Esping-Andersen, Gallie, Hemerijk & Myles 
2002, 11–14). Yhteiskunnan palveluja ei koeta almuiksi, vaan kaikille kuu-
luviksi. Modernina piirteenä näkyy, että yhteiskunnan palvelujen käyt-
täjistä on tullut myös entistä vaativampia. Asiakas ja kuluttaja voivat 
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vaatia julkisella puolella laadukasta palvelua. Jos vastaavanlaisia kerto-
muksia teetettäisiin esimerkiksi eteläisessä Euroopassa, kuvitelmat olisi-
vat todennäköisesti toisenlaisia. Siellä perheen huomattavasti vahvempi 
rooli hyvinvointipalvelujen tuottajana näkyisi mitä ilmeisimmin myös 
kertomuksissa.

Asuntokuvitelmat ovat melko realistisia. Toiveissa on useimmiten 
kohtuullisen kokoinen kerrostaloasunto, yhdessä kertomuksessa rivitalo. 
Suurikokoinen parveke toimii kesäisenä oleskelupaikkana ja puutarhana 
kerrostaloissa. Yksiötä ei pidetä hyvänä, vaan toiveissa on yhdellekin ih-
miselle vähintään kaksio. Tehtävänannossa pyydettiin eläytymään ti-
lanteeseen yksin asuvana eläkeläisenä, joten omakotiasumisesta ei olla 
kovin kiinnostuneita. Siinä suhteessa toiveasunnot poikkeavat työikäi-
sen väestön toiveista (Juntto 2008, Lammi & Timonen 2008).

Toiveet kertovat myös suomalaisten vaurastumisesta; jos vastaajat 
asuvat omistusasunnossa, he voivat ajatella asumisvarallisuuden ja ken-
ties muunkin varallisuuden helpottavan toiveiden mukaista asumista 
myös eläkeläisenä. Asteittain suomalaisista on tullut myös kaupunkilai-
sia tai ainakin taajama-asujia. Syrjäseudulle ei kaivata, vaan toiveasunto 
löytyy kaupunkimaisesta tai ainakin kirkonkylämäisestä ympäristöstä. 
Tällä hetkellä haja-asutusalueiden ikääntyneet muuttavat suuresta pie-
nempään asunnosta kuntakeskuksiin palveluiden äärelle (Loikkanen & 
Lyytikäinen 2008, 197). Tyyppikertomusten toiveet näyttävät siis tuke-
van nykyisen kaltaista kehitystä, jossa iäkkäät valitsevat asuinalueek-
seen mieluiten taajaman. Yllättävää sen sijaan on, että vastaajien toi-
veissa oli pääasiassa kerrostaloasunto, ei pientalo.

Eläkeläiselle huono elinympäristö – kolme tyyppikertomusta

Omakotitalossa kaukana kaikesta 
Asun 1950-luvulla rakennetussa omakotitalossa haja-asutusalueella 15 
kilometrin päässä kirkonkylältä. Suurempaan kaupunkiin on matkaa 40 
kilometriä. Minulla ei ole ajokorttia ja linja-autot eivät enää kulje täällä-
päin. Lähin pysäkki on neljän kilometrin päässä. Naapurikylällä parin ki-
lometrin päässä sijainnut lähikylän kauppa lopetti jo vuosia sitten. Nyt 
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käyn kerran viikossa tiistaisin kunnan järjestämällä taksilla hoitamassa 
asiani kirkonkylällä.

Valitettavasti palvelut ovat heikentyneet kirkonkylälläkin. Jäljellä on 
enää yksi ruokakauppa, jonka hintataso on korkea ja valikoima kehno. 
Tuotteiden viimeinen käyttöpäivä on harmillisen usein kovin lähellä. 
Kun ruuat pitää ostaa viikoksi eteenpäin, ovat säilykkeet tulleet liiankin 
tutuiksi. Asiamiesposti toimii ruokakaupan yhteydessä ja sieltä noudan 
postimyynnistä tilaamani vaatepaketit. Kiirettä pitää, jos kampaamoon 
pitää ehtiä samalla reissulla. Silloin täytyy muut asiat toimittaa alle 
puolessa tunnissa. Apteekin sivutoimipisteeseen tilaan etukäteen tar-
vitsemani lääkkeet. Kirjasto onneksi vielä toimii, mutta senkin lakkaut-
tamisesta puhutaan koko ajan. 

Lääkäri pitää torstaisin vastaanottoa kirkonkylällä, joten en pysty 
yhdistämään siellä käyntiä kunnan tarjoamaan asiointimatkaan. Tak-
sikulut vievätkin kohtuuttoman osan pienestä eläkkeestäni. Terveys-
keskus on enää kaupungissa. Siellä käydessä täytyy aina pyytää naa-
puria kuljettamaan minut lähimmälle bussipysäkille ja takaisin. On 
ikävää vaivata naapuria, kun tietää, että heillä on kädet täynnä työtä 
maatilallaan. 

Taloni kaipaisi kunnostusta. Eniten minua haittaavat rappuset. Eten-
kin kellarissa olevaan kylpyhuoneeseen meno on vaikeaa jyrkkien por-
taiden vuoksi. Toivon, että saisin kotiin apua, mutta kunnan huonon ta-
loustilanteen vuoksi sitä annetaan vain kaikkein huonokuntoisimmille. 
Minulla ei ole varaa ostaa palveluita yksityisesti. Olen kuitenkin kiinty-
nyt talooni, enkä vielä ole harkinnut muuttoa taajamaan.

Onnettomana ongelmalähiössä 
Kotini on 1970-luvun alussa rakennetussa betonilähiössä. Asun pie-
nessä kaksiossa hissittömän kerrostalon toisessa kerroksessa. Kaikki 
ikkunat ovat kohti etelää ja asunnossani on tukahduttavan kuuma ke-
säaikaan. Talvella puolestaan palelen, koska ikkunoista vetää. Parve-
ketta minulla ei ole ja asunnon tuulettaminen on hankalaa. Talo on 
kehnossa kunnossa, julkisivun betonielementeissä teräkset pilkotta-
vat ja putkiremontti on edessä lähivuosina. Paljon muutakin pitäisi 
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tehdä, mutta en tiedä millä rahalla. Vastike on jo nyt niin suuri kor-
keiden käyttökulujen vuoksi, etten pysty kyllä enempää asumisestani 
maksamaan.

Ennen niin vireä ostoskeskus on nykyään puoliksi tyhjillään. Toi-
sessa siivessä toimii kirpputori, muttei niitä romuja kyllä kukaan nurk-
kiinsa halua. Kioskilla ja pubilla riittää asiakkaita, varsinkin silloin, kun 
toimeentulotuet on maksettu. Lähiössä ei ole yhtään järkevän tuntuista 
eläkeläiskerhoa, jossa ei alkoholia läträttäisi, ja tuntuu siltä, että kaikki 
eri tavoin ongelmaiset ihmiset on asutettu tänne. 

Lähin ruokakauppa on hypermarketti isossa risteyksessä kolmen ki-
lometrin päässä kodista. Hypermarketin yhteydessä toimii apteekki, 
kampaamo, asiamiespostina toimiva R-kioski, pankkiautomaatti ja yk-
sityinen lääkäriasema. Olen sitä mieltä, että laiskat ja välinpitämättö-
mät autoilijat ovat tappaneet lähikaupat ajamalla hypermarkettiin met-
sästämään parin euron alennuksia. Jo auton starttaaminen syö moiset 
säästöt. Hypermarketissa ostoksilla käynnit ovat uuvuttavia. Ensinnä-
kin paikallisbusseja kulkee kaupan suuntaan enää kerran tunnissa ja 
vaikka jään kauppaa lähinnä olevalla pysäkillä pois, joudun kävelemään 
ison pysäköintialueen poikki päästäkseni myymälään sisään. Suuri osa 
tuotepakkauksista on liian suurikokoisia yksin asuvalle. Ruoka ehtii pi-
laantua ennen kuin sen saa syödyksi. Eniten kuitenkin inhoan megako-
koisten kärryjen työntämistä satoja metrejä pitkin käytäviä saadakseni 
koottua vaatimattomat ostokseni. Ongelmaksi koen myös sen, että pit-
kän ja aikaa vievän kauppareissun vuoksi olen joutunut harventamaan 
kaupassa käyntiä. Sen seurauksena kertaostokseni painavat entistä 
enemmän. Vaikka käytänkin perässä vedettävää kauppakärryä, sen kan-
taminen toiseen kerrokseen on raskasta.

Kaikki käyttämäni julkiset palvelut joudun hakemaan kymme-
nen kilometrin päästä kaupungin keskustasta. Busseissa on usein le-
votonta ja pelkään asiointimatkoja. Kaiken kaikkiaan elämäni on ko-
vin niukkaa, elinpiiri pieni ja tunnen itseni usein yksinäiseksi. Sosiaali-
sesta elämästä ei tule netin kautta mitään ja nettiyhteydetkin pätkivät 
kaiken aikaa. 
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Ahdasta kaupunkielämää melun ja saasteiden keskellä
Asun hissittömässä kerrostalossa kaupunginosassa, jota halkovat ruuh-
kaiset kaupungin sisääntuloväylät ja joka rajoittuu teollisuusalueeseen. 
Liikenteen melu kantautuu sisälle asuntooni ja ikkunaa ei voi päivällä 
avata, koska liikenteen nostama pölyn ja noen määrä on sietämätön. 
Alue on varsin mäkistä ja jalankulkuväylät on valaistu ja hoidettu huo-
nosti. Talvella saa pelätä liukastuvansa ja kesällä rikotut kaljapullot ja 
koirien jätökset haittaavat kulkemista. 

Ahdas kerrostaloyksiöni on viimeksi remontoitu vuosikymmeniä 
sitten. Kylpyhuoneessa on korkea amme, jonne on vaikea mennä. Mi-
nulla on liikaa tavaraa eikä keittiöön mahdu asianmukaisia kylmäkalus-
teita. Näköni on heikentynyt ja tarvitsisin lisää valaistusta, mutta kaikki 
pistorasiat ovat jo käytössä ja jatkojohtojakin risteilee maton alla. Ta-
lon pieni piha on autojen parkkipaikkana eikä lähettyvillä ole mitään 
rauhallista ja viihtyisää puistoa, minne voisi mennä kävelemään tai 
istuskelemaan.

Lähin bussipysäkki on mäen alla puliukkojen ja narkkareiden valtaa-
man puistikon vieressä. Bussien vuoroväli on harventunut ja vuoroja jää 
usein myös ajamatta. Kaikki palvelut on käytännössä haettava kaupun-
gin keskustasta. Kyllähän parin korttelin päässä on pieni lähikauppa, 
mutta sen valikoima on niin suppea, että ruokavalio muuttuu siellä asioi-
dessa kovin yksipuoliseksi. Terveyskeskukseen ja sairaalan mentäessä 
joudun vaihtamaan bussia kahteen kertaan. Kaiken tavaran rahtaami-
nen keskustasta on raskasta ja harvoin jaksan enää illalla lähteä mihin-
kään kulttuuririentoihin. Lisäksi etenkin viikonloppuiltoina on pelotta-
vaa liikkua yksin. Humalassa olevat alaikäiset nuoret riehuvat kadulla, 
eivätkä heidän vanhempansa taida itse olla sen paremmassa kunnossa.

Minulla ei ole omaa tietokonetta, kun en ole sitä koskaan oikein op-
pinut käyttämään. Nykyään on tosi vaikeaa hoitaa mitään asioita ilman 
nettiyhteyksiä. Jo pelkän lääkäriajan varaamien puhelimitse on tosi 
hankalaa, kun linjat on koko ajan varattu. Pitäisi kuulemma tehdä ne-
tissä, mutta milläs teet, kun et osaa.   

Lääkäri kehotti minua liikkumaan, vaikka vaan kävelemään, mutta 
tämä ympäristö ei houkuta lähtemään. Jos olisi edes joku, jonka kanssa 
liikkua!
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Huono elinympäristö ei tue itsenäistä elämää

Huonon elinympäristön kuvauksissa korostuvat heikon palvelun, huo-
non yhdyskuntasuunnittelun ja taloudellisten rajoitteiden aiheuttamat 
vaikeudet. Tämä johtaa arjen hankaloitumiseen monessa suhteessa. 
Päälle kasaantuvat vielä sosiaalisten suhteiden puute ja siitä aiheutu-
vat ongelmat. Myös tottumus on eräänlainen ongelma. Epäkohdat saa-
tetaan hyväksyä, eikä niihin ajatella suuria ratkaisuja, kuten asuinalu-
een tai paikkakunnan vaihtoa. Jos elämänkaariodotuksista vapautu-
mista ajatellaan länsimaisen vaurastumisen ja modernisoitumisen tuot-
tamana vapautumisena, näyttäisi siltä, että huono elinympäristö ei täl-
laista vapautumista tue. Yksilöllä ei ole mahdollisuutta valita Nikande-
rin (1999) mainitsemia vaihtoehtoisia elämänkulkuja, mikä puolestaan 
voi modernissa yhteiskunnassa lisästä pahoinvointia. 

Pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskuntamallissa palvelurakenne no-
jaa julkiseen tuotantoon. Yhteiskunta pystyy tarjoamaan palveluita te-
hokkaimmin tiiviissä yhdyskuntarakenteessa. Syrjäseuduille palveluita 
puolestaan on vaikeaa tuottaa kustannustehokkaasti. Tämä näkyy myös 
vastaajien kertomuksissa, joissa pelätään palveluiden karkaavan saavut-
tamattomiin. Näissä kertomuksissa näkyy myös siirtymä kolmannesta 
iästä neljänteen, jolloin riippuvuus muista ihmisistä kasvaa. Osin huo-
non elinympäristön kuvaukset ovat siis kuvauksia siirtymästä kolman-
nesta eliniästä neljänteen. Huono elinympäristö ei pysty tukemaan riip-
puvuuden kasvua positiivisella tavalla. Ongelmat ja vaikeudet kasautu-
vat ja kasvavat iän karttuessa, ja niistä tulee entistä vaikeammin rat-
kaistavia. Asiat voivat myös muuttua nopeasti ja yllättäen huonompaan 
suuntaan.

Kulutusyhteiskunnassa elävien ihmisten arkielämässä markkinavä-
litteisellä kuluttamisella on suuri rooli (esim. Bauman 1989). Jos hyödyk-
keiden ostaminen ja palveluiden käyttö on asuinympäristön takia vai-
keaa, se voi lisätä syrjäytymistä (syrjäytymisestä esim. Helne 2002). Ker-
tomuksissa näkyi lisäksi harrastusten tärkeä rooli kolmannessa iässä. 
Aiemmin työhön käytetty aika käytetään nyt harrastuksiin ja sosiaa-
liseen elämään. Jos ympäristö ei tue tätä, elämästä tulee herkästi yksi-
toikkoista ja yksinäistä. Huono elinympäristö ei pysty tarjoamaan har-
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rastusmahdollisuuksia, sosiaalisia kohtaamispaikkoja eikä elävää yh-
teyttä luontoon. 

Yhteistyöllä itsenäisenä

Kuluttajien kertomukset toivotuista ja ei-toivotuista elinympäristöistä 
kertovat maalta kaupunkiin muuttaneiden suomalaisten irtautuneen 
myös toiveissaan agraariympäristöstä. Enää ei haikailla maalle eläke-
läisiksi, vaan eläkkeellä halutaan elää palveluiden keskellä. Palveluiden 
helppo saatavuus tukee itsenäistä elämää kolmannessa ja vielä neljän-
nessäkin iässä. Palvelurakenteen jo käynnissä olevan muutoksen myötä 
palvelut keskittyvätkin entistä enemmän keskustoihin. Julkisten palve-
luiden lisäksi ollaan totuttu ostamaan myös yksityisiä palveluita. Niistä 
ollaan valmiita jo jonkin verran maksamaan ja niiden saatavuus halu-
taan varmistaa. 

Tutkimusmenetelmä antoi kuluttajille mahdollisuuden kuvata sekä 
asuntoa että elinympäristöä yksityiskohtaisesti. Näiden kautta nousi 
esiin monenlaisia kehittämistarpeita. Esimerkiksi nykyinen kerrostalo-
kanta ei vastaa tulevaisuuden ikääntyvien tarpeisiin kaikilta osin. Jos 
halutaan kannustaa ihmisiä asumaan taajamien kerrostaloissa, uuden-
laisten asumiskonseptien kehittelyä tarvitaan.

Nykyisessä asuntokannassa tilavia, lasitettuja parvekkeita löytyy ai-
noastaan uusimmista taloista. Vanhemmissa kerrostaloissa parvekkeet 
ovat vaatimattomia, jos niitä on lainkaan. Erilaisten palvelukonseptien 
kehittäminen kerrostaloihin olisi myös paikallaan. Aiemmin pientä apua 
sai usein talonmieheltä. Nykyisin talonmiehiä ei läheskään kaikissa ta-
loissa ole. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimivia palveluratkaisuja 
pienten lähipalveluiden tuottamiseen. Pienehköjä, kahden ja kolmen 
huoneen läpitalon asuntoja, tarvitaan lisää. Nykyisin pienissä asun-
noissa näkymät avautuvat tyypillisesti vain yhteen ilmansuuntaan.

Kertomuksissa nousee esiin toive luonnonläheisestä elinympäris-
töstä. Luonto tässä yhteydessä tarkoittaa ihmisen muokkaamaa luontoa: 
ulkoilureitistöjä, puistoja, puutarhoja, viljelypalstoja ja kaupunkimetsiä. 
Kesämökille kokoaikaiseksi asukkaaksi muuttaminen ei toiveissa näy, 
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vaikka kesämökkeily on aivan erityisesti iäkkäiden suosiossa (Timonen 
2009). Yksi syy tähän lienee se, että kertomuksissa pyydettiin kuvitte-
lemaan eläkeläisvuosia yksin asujana, ei puolison kanssa. Palvelujen 
heikko saatavuus ja sosiaalisten kontaktien vähäisyys voi vähentää ha-
luja asua kesämökillä ympäri vuoden. Kaipuu yksityisen ulkotilan luo-
miseen on myös tärkeä. Millaisessa tulevaisuuden kerrostalossa voitai-
siin tarjota asukkaille tällaisia tiloja?

Giddensiläinen irtautuminen elämänkaariodotuksista näkyy kerto-
muksissa ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin kaikissa kertomuksissa 
korostuu kolmannelle iälle tyypillinen itsenäisyys ja riippumattomuus 
yhteisön ennakko-odotuksista. Toisaalta ollaan myös huolestuneita riip-
pumattomuuden ja itsenäisyyden säilyttämisestä. Ennen kaikkea ha-
lutaan itse määritellä, kenestä halutaan olla riippuvaisia. Tulevat elä-
keläiset eivät ajattele muuttuvansa eläkkeellä aikuisten lasten avusta 
tai muista lähiomaisista riippuvaisiksi, vaan he haluavat jatkaa omaa 
aktiivista elämäänsä fyysisistä rajoituksista huolimatta. Elämäntapa-
valintoja halutaan tehdä myös eläkeläisinä, ja jo tehdyistä valinnoista 
halutaan pitää kiinni. Modernisoitumiskehitys ja elämänkaariodotuk-
sista irtautuminen voidaan nähdä myönteisenä asiana, jota ihmiset toi-
vovat ja haluavat. Kulutuksessa tämä näkyy siinä, että jo totuttua elä-
mäntyyliä halutaan jatkaa. Ikäntymisestä huolimatta identiteetin ra-
kentamiseen sidoksissa oleva kulutustyyli säilyy jatkossakin. Jos moot-
toripyörän selässä on viihdytty kesäisin keski-iässä, harrastus jatkuu 
myös iän karttuessa. Taidekeskuksen kävijä viihtynee taiteen parissa 
eläkeläisenäkin.

Kiinnostava on myös kysymys, mitä kolmannelle iälle tapahtuu elä-
keiän noustessa. Tämä voi muuttaa toiveita siitä, mitä eläkeiässä halu-
taan tehdä. Kiireinen työelämä ja pitkään työssä jaksaminen näkynee 
myös tulevaisuuden eläkeläisten eläkkeiden suuruudessa. Voi olla, että 
tulevat hyvätuloiset eläkeläiset ovat nykyeläkeläisiä innokkaampia os-
tamaan palveluita ja panostamaan entistä enemmän omaan hyvinvoin-
tiin ja laadukkaaseen vapaa-aikaan. Joka tapauksessa kulutuksen mo-
ninaistuminen tulee näkymään tulevaisuuden eläkeläisissä. Kulutus-
tyylien ja elämäntapojen kirjo laajenee. Eläkeiässä halutaan elää elin-
voimaisissa taajamissa eri-ikäisten ihmisten keskellä. Toiveet haastavat 
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julkisen ja yksityisen sektorin palvelujen tuottajat kehittämään entistä 
laadukkaampia palveluita erilaisten toiveiden mukaan. Koko palvelura-
kenne ja yhteiskunnan tarjoamien palvelujen taso jouduttaneen punnit-
semaan poliittisissa keskusteluissa. Mitä palveluita voidaan ja halutaan 
hoitaa julkisella rahalla? Lisäksi yhdyskuntarakenteelta vaaditaan en-
tistä enemmän. Palvelut halutaan kävelyetäisyyden päähän tai ainakin 
hyvien julkisten kulkuyhteyksien päähän kodista, mikä osaltaan tukee 
itsenäistä elämää. Miten yksityinen ja julkinen sektori saadaan yhteis-
työhön edistämään hyvää elinympäristöä? Vain hyvä yhteistyö voi tar-
jota tulevaisuuden eläkeikäisille sellaisen elinympäristön, joihin he toi-
veissaan haluaisivat asettua.
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Vapaa-ajan asuminen – irtautumista, 
autonomiaa ja luonnonläheisyyttä

Kirsti Ahlqvist 

Tarkastelen tässä artikkelissa suomalaisen vapaa-ajan asumisen muotou-
tumista, siihen liittyviä merkityksiä, ristiriitoja ja tulevaisuuden näkymiä. 
Vapaa-ajan asumisen laajeneminen on liittynyt modernin palkkatyöyhteis-
kunnan muotoutumiseen, jossa keskeistä on ollut työn ja vapaa-ajan selkeä 
erottaminen toisistaan. Vapaa-ajan asumisen keskeinen merkitys on ollut 
sen tarjoamassa vastapainossa työ- ja kaupunkielämälle. Myös mahdolli-
suus toteuttaa itseään vapaa-ajan asumisen toiminnoissa ilman ulkoista 
pakkoa on merkityksellistä. Ympäristö ja luonnonläheisyys ovat tärkeitä 
arvoja vapaa-ajan asumisessa, mistä syystä ympäristössä tapahtuvat muu-
tokset aiheuttavat ristiriitoja. Vapaa-ajan asumisen moninaisuus on ollut 
seurausta sen kehittymisen historiallisesta monikerroksellisuudesta. Nykyi-
set yhteiskunnan rakennemuutokset mahdollistavat asumisen aikaisempaa 
joustavammat käytännöt. Tällöin kakkosasuminen on yleistymässä perin-
teisen kesämökkeilyn rinnalle. Muutokset ovat kuitenkin paljolti riippuvai-
sia yleisen vaurastumisen ja sen jakautumisen kehityksestä sekä teknolo-
gian ja palvelurakenteen tarjoamista mahdollisuuksista toteuttaa ekologi-
sesti kestävää vapaa-ajan asumista. 

Vapaa-ajan asuminen on suomalaisille hyvin merkityksellinen asia ja se 
on elämänmuotona periytynyt monille jo usean sukupolven takaa. Mök-
kejä Suomessa on lähes 500 000 ja noin neljännes kaikista kotitalouk-
sista omistaa sellaisen. Loppuvuonna 2006 toteutetun kyselyn mukaan 
runsas 70 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista oli viimeksi 
kuluneen vuoden aikana viettänyt aikaa vapaa-ajan asunnolla (Hirvo-
nen & Puustinen 2008, 47). Suurin osa suomalaisten mökeistä on raken-
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nettu neljän vuosikymmenen aikana eli 1960–1990-luvuilla. Rakentami-
sen lisäksi myös maalaistaloja ja muita rakennuksia on siirtynyt vapaa-
ajan asunnoiksi. Vapaa-ajan asumisen suosio on edelleen kasvamassa. 
Huolimatta siitä, että uusien vapaa-ajan asuntojen rakentaminen on 
jonkin verran hidastunut huippuvuosistaan, niitä valmistuu edelleen ta-
saiseen tahtiin. 

 Yleensä vapaa-ajan asumiseen liitetään kuva rannalla sijaitsevasta, 
pienehköstä ja vaatimattomasti varustetusta saunamökistä. Tämä kuva 
pitääkin osaltaan paikkansa, sillä runsaimman rakentamisen aikakau-
della rakennettiin nimenomaan pieniä ja vaatimattomasti varustettuja 
mökkejä. Uudet mökit 1990-luvulta lähtien ovat olleet sen sijaan suurem-
pia ja paremmin varustettuja. Vapaa-ajan ja varallisuuden lisääntyessä 
on noussut esiin myös uudenlaisia vapaa-ajan asumisen muotoja. 

Suomalaisella mökkeilyllä ja vapaa-ajan asumisella on monenlaisia 
juuria. Vapaa-ajan asumisen moninaisuuteen on vaikuttanut sen histo-
riallinen kerroksellisuus. Yleistyessään ilmiö on myös muuttanut muo-
 toaan. Yhtenä lähtökohtana voidaan pitää rannikoille ja saaristoon ra-
kennettuja kalamajoja, jotka toimivat leposuojana pitkinä kalastusru-
peamina. Kyseessä ei ollut alun perin vapaa-ajan asuminen vaan välttä-
mättömien elintarpeiden hankinta tai elinkeinon harjoittaminen. Kala- 
ja metsästysmajat ovat toimineet myös vapaa-ajan vieton paikkoina. 
Kuuluisin kalamaja Suomessa lienee Venäjän keisarillisen perheen va-
paa-ajan viettopaikka Langinkoskella, jossa perhe vietti perinteistä suo-
malaista mökkielämää, jota kuvataan seuraavasti: 

Langinkoskella keisariperhe vietti yksinkertaista elämää. Keisari oli 
hyvin lapsirakas ja hän vei nuorimmat lapsensa marjaan ja sieneen. 
Keisarilliset pukeutuivat yksinkertaisesti ja söivät yksinkertaista ruo-
kaa. Keisarinna Dagmar oli ruoanlaittotaitoinen ja Langinkoskella 
hän saattoi omistautua tällä harrasteelleen, mutta hän ei pitänyt as-
tianpesusta. (Langinkosken museo 2009.) 

Huvilakulttuurin perinne alkoi 1800-luvun lopulla, jolloin kaupunkien 
säätyläiset siirtyivät kesäkuukausien ajaksi maalle huviloihinsa. Huvi-
loita oli 1900-luvun alussa noin tuhat. Tuolloin huvilat olivat varsin suu-
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ria ja koristeellisia. Niihin kuului iso puutarha, josta palvelijat huoleh-
tivat. Huvilat ilmaisivatkin omistajiensa statusta. Huvilan hankintaan 
ryhtyivät 1920-luvulla keskituloiset virkamiehet ja toimihenkilöt sekä 
ammattitaitoinen työväestö. (Vuori 1966, 29, 74). Kesämökkien yleisty-
minen nopeutui ensimmäisen kerran 1940-luvulla. Huviloiden koko pie-
neni, ja voidaankin puhua mökkeilykulttuurin alkamisesta. Mökit olivat 
pieniä, koska keskeistä ei ollut enää statuksen osoittaminen vaan ulko-
ilmaelämän vietto. Vasta 1960-luvulla mökit yleistyivät hyvin nopeasti. 
Tähän vaikutti erityisesti vuosilomalain muutokset, joiden seurauksena 
lauantait tulivat vapaapäiviksi. Kaupungeissa asunut keskiluokka alkoi 
hankkia kesämökkejä lomanviettopaikoikseen. Eniten mökkejä valmis-
tui 1980-luvun nousukaudella (Melasniemi-Uutela 2004, 146). 

Toinen mökkeilyyn liittyvä perinne ovat siirtolapuutarhat, jotka al-
koivat yleistyä Suomessa 1900-luvun alussa. Ne tulivat Suomeen Saksan, 
Tanskan ja Ruotsin kautta. Saksassa 1800-luvulla luostarit, kaupungit 
ja tehtaat järjestivät työläisperheille puutarhapalstoja, joilla nämä voi-
vat viljellä elintarpeita ja viettää terveellistä ulkoilmaelämää. Siirtola-
puutarhat yleistyivät samoihin aikoihin, kun työaika rajoitettiin 8 tun-
tiin. Suomeen ensimmäinen siirtolapuutarha perustettiin vuonna 1916 
Tampereen Hatanpään kaupunginosaan. Edelleen siirtolapuutarhat ovat 
suosittuja, niitä on noin 40 ja uusia alueita perustetaan edelleen. (Siirto-
lapuutarhaliitto 2009.) 

Mökin omistaminen on ollut aina näihin päiviin asti riippuvaista so-
sioekonomisesta asemasta ja sen yleistyminen on noudattanut ns. va-
lumisteoriaa. Tämän mukaan ylempien sosiaaliluokkien kulutustavat 
pyrkivät siirtymään vähitellen myös alemmille sosiaaliryhmille. (Veblen 
2002, alkup. 1899.) Ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien mökkeily on 
aina 1960-luvulta asti ollut muita ryhmiä yleisempää. Tasoittumista kui-
tenkin tapahtui jonkin verran jo 1970- ja 1980-luvuilla, mutta erot ovat 
edelleen näkyvissä. Nykyisin eläkeläiset ovat yksi merkittävä mökkeili-
järyhmä, mutta myös tässä ryhmässä sosiaaliluokkien väliset erot ovat 
nähtävissä. (Melasniemi-Uutela 2004, 149). Vapaa-ajan asumisen suo-
siota on perusteltu suomalaisen kaupunkikulttuurin nuoruudella ja ih-
misten kaipuulla luonnonläheiseen traditionaaliseen elämänmuotoon. 
Kesämökkeilyn katsotaan nykyisin olevan erityisen merkityksellistä 
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suurten ikäluokkien sukupolvelle, jonka juuret ovat maalla ja joka on 
kokenut yhteiskunnan rakennemuutoksen, kaupungistumisen ja elin-
tason nousun (Karisto 2006, 123, 130). Myös nuoret ovat varsin kiinnos-
tuneita mökkeilystä. He harvoin omistavat mökkiä, mutta käyvät van-
hempiensa tai tuttaviensa vapaa-ajan asunnoilla. (Hirvonen & Puusti-
nen 2008, 108.)

Vapaa-ajan asunto on käsitetty vastavoimana modernille, kaupunki-
maiselle, liikkuvalle ja juurettomalle elämälle. Se on nähty tukikohtana 
kotiseudulla tai maaseudulla ja pysyvyyden edustajana muuttuvassa 
maailmassa. (Aho & Ilola 2006, 72–73). Mutta voisiko vapaa-ajan asumi-
sen suosiota tulkita myös toisin eli osana modernia kulutuskulttuuria? 
Kun traditionaalista kulutusta leimasi puute, säästäväisyys, rituaalisuus 
ja yhteisöllisyys, niin modernin kulutuskulttuurin yksi keskeisimmistä 
piirteistä on valintojen vapaus, niiden moninaistuminen, eriytyminen, 
ja yksilöllistyminen. Kulutuksella etsitään mielihyvää ja elämyksiä sekä 
rakennetaan identiteettiä. 

Tarkastelen tässä artikkelissa suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen 
liitettyjä merkityksiä ja odotuksia, näihin liittyviä ristiriitaisuuksia ja 
konflikteja sekä vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden näkymiä. Näkökul-
mani artikkelissa on vapaa-ajan asumisen moninaisuus sekä siinä limit-
tyvät modernin ja traditionaalisen elämäntavan käsitykset, arvostukset 
ja käytännöt. Vapaa-ajan asumisen yhteydessä Ilmo Massa käyttää kä-
sitettä ”elämäntavan kaksoismorfologia” eli kaksimuotoisuus, jolla hän 
tarkoittaa kesämökkielämän ja kaupunkielämän eroamista toisistaan, 
mutta myös kytkeytymistä monella tavoin toisiinsa. Vapaa-ajan asu-
minen on monin tavoin riippuvaista modernin infrastruktuurin toimi-
vuudesta, kuten vähittäiskaupan verkostoista ja tieverkostoista, vaikka 
esimerkiksi mökin vaatimaton varustus saattaa olla tietoinen valinta. 
(Massa 2006, 115.) 

Artikkeli perustuu ”Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus” -tutkimus-
projektin (VAPET) yhden osahankeen yhteydessä kerättyyn aineistoon, 
jossa selvitettiin vapaa-ajan asukkaiden mökkeilyynsä liittämiä mer-
kityksiä, tarpeita, tulevaisuuden näkymiä sekä käsityksiä tietyistä uu-
sista teknologioista ja käytännöistä, jotka saattaisivat parantaa vapaa-
ajan asumisen laatua ja ekologisuutta. VAPET-hanke kuuluu ympäris-
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töministeriön ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan. (Kasanen 2006.) 
Tutkimusmenetelminä käytettiin ryhmähaastatteluita ja lomakekyse-
lyä. Tutkimukseen osallistujat rekrytoitiin Helsingissä huhtikuussa 2007 
pidetyillä Mökkimessuilla. Tutkimuksen esittelypiste oli Saaristoasiain 
neuvottelukunnan näyttelyosaston yhteydessä. Kiinnostuneille vapaa-
ajan asunnon omistajille kerrottiin tutkimuksesta ja heille annettiin 
tutkimuksen esite. He täyttivät ilmoittautumislomakkeen yhteystietoi-
neen. Ilmoittautumislomakkeita saatiin kaiken kaikkiaan 40. Koska tut-
kimusta suunniteltaessa ajatuksena oli saada kokemuksia myös uusien 
käytäntöjen varhaisilta omaksujilta, mukaan rekrytoitiin muutamia niin 
sanottuja kärkikäyttäjiä. Kärkikäyttäjät olivat jonkin uuden teknologian 
tai vaihtoehtoisen palvelumuodon varhaisia omaksujia. Vapaa-ajan 
asukkaita haastateltiin vuoden 2007 toukokuussa neljässä ryhmässä. 
Tutkimukseen osallistuneet runsaat 30 vapaa-ajan asunnon omistajaa 
olivat pääosin kotoisin pääkaupunkiseudulta ja heidän vapaa-ajan asun-
tonsa sijaitsivat ympäri Suomea. Iältään tutkimukseen osallistujat olivat 
enimmäkseen 50 vuotta täyttäneitä ja vajaa kolmannes heistä oli eläk-
keellä. Kotitalouksiin kuului yleisimmin yksi tai kaksi jäsentä. Vastaa-
jien tulotaso vaihteli jonkin verran, mutta kaiken kaikkiaan se oli ylei-
seen tulotasoon verrattuna varsin korkea. (Ahlqvist ym. 2008, 11.) Näiltä 
ominaisuuksiltaan osallistujat muistuttivatkin suomalaisia vapaa-ajan 
asunnon omistajia. Vapaa-ajan asunnon omistus painottuu 50–74-vuo-
tiaiden ikäluokkaan sekä keski- ja suurituloisiin kotitalouksiin (Perrels & 
Kangas 2007; Pitkänen & Kokki 2005). 

Vapaa-ajan asumisen merkitykset

Vapaa-ajan asukkaaksi päädytään hyvin erilaisten polkujen kautta ja 
tämä osaltaan vaikuttaa siihen, mikä mökkeilyssä on tärkeää ja millaista 
mökkeilyä halutaan harrastaa. Tutkimuksessamme ryhmittelimme va-
paa-ajan asukkaat neljään ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodosti-
vat ne, joille mökkeily on lapsuudesta peritty tapa. Aikuisiällä mökkeilyä 
oli jatkettu joko perinnöksi saadulla tai itse hankitulla mökillä. Tällöin 
mökkeilyyn oli kasvettu eikä sitä tarvinnut erikseen perustella eikä ky-
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seenalaistaa. Suomessa vapaa-ajan asumisen perinne on niin pitkä, että 
mökkeilyä voidaan harrastaa jo viidennessä sukupolvessa. Haastattelui-
himme osallistui myös sellaisia vapaa-ajan asukkaita, jotka viettivät va-
paa-aikaansa isovanhempiensa rakentamassa vapaa-ajan asunnossa ja 
joilla kasvamassa oli jo kaksi seuraavaa mökkeilijäsukupolvea. Yksi nä-
kökohta vapaa-ajan asumisen traditionaalisuuteen onkin vapaa-ajan 
asumisessa itsessään. Tähän liittyy myös ajatus ylläpitää perinteitä säi-
lyttämällä rakennus ja tilat mahdollisimman ennallaan. 

Hyvin lähellä edellistä ryhmää olivat suvun perinteen vaalijat, joille 
vapaa-ajan asunto oli nimenomaan suvun kohtaamispaikka, jossa oli 
mahdollista siirtää suvun perinteitä ja tapoja nuoremmille sukupol-
ville. Kolmannen vapaa-ajan asukkaiden ryhmän muodostivat aloittele-
vat mökkeilijät, jotka ovat aloittaneet mökkeilynsä vasta aikuisiällä. Täl-
löinkin mökkipaikka oli usein hankittu suvun vanhalta asuinpaikkakun-
nalta tai omalta kotiseudulta. Kyse on siinä mielessä ollut paluusta juu-
rille. Toisaalta vapaa-ajan asunto on voitu hankkia myös kokonaan vie-
raalta paikkakunnalta. Tuttuutta edustaa tällöin se, että lapset ja lapsen-
lapset asuvat tai mökkeilevät siellä. Merkityksellistä on yhdessäolo per-
heen kanssa, ei niinkään paikkakunta. 

Kun kaikille kolmelle edellä kuvatulle ryhmälle suvun ja perheen 
merkitys mökkeilyssä on keskeistä, neljäs ryhmä, jonka nimesimme ura-
mökkeilijöiksi, poikkeaa näistä. Näille mökkeily oli vähiten sidoksissa 
mihinkään tiettyyn paikkaan tai sosiaaliseen yhteisöön. Mökin omis-
tajaksi oli voitu päätyä siten, että mökki-innostus oli saanut alkunsa 
matkailutyyppisestä vuokramökkeilystä, mutta sittemmin oman mö-
kin hankkiminen oli alkanut kiinnostaa enemmän. Haastateltavien 
joukossa oli myös sellaisia, jotka olivat vaihtaneet jo useamman ker-
ran mökkiä. Jotkut kertoivat, etteivät välttämättä olleet vieläkään aset-
tuneet lopullisesti aloilleen, vaan että nykyinen mökki vaihdetaan tule-
vaisuudessa toiseen. Keskeisiä syitä mökin vaihtoon olivat mökin tai sen 
ympäristön ominaisuudet. Vapaa-ajan asunto saatettiin nähdä myös hy-
vänä sijoituskohteena. 

Traditionaalisuus totuttuina elämäntapoina sekä suvun perinteiden 
säilyttäminen luonnehti kolmen ensimmäisen mökkeilijäryhmän vapaa-
ajan asumista, kun taas uusien elämysten etsiminen oli ominaista vii-
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meiselle ryhmälle. Mökkeilyhistoria vaikuttikin omalta osaltaan siihen, 
minkälaisia merkityksiä vapaa-ajan asukkaat mökkeilyynsä liittivät.

Viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa (esim. Pitkänen & Vepsäläi-
nen 2005; Aho & Ilola 2006; Komulainen 2007; Hirvonen & Puustinen 
2008) vapaa-ajan asumisen keskeisiksi merkityksiksi ovat nousseet luon-
nonläheisyys ja hiljaisuus sekä mahdollisuus omaan rauhaan, arjesta ir-
tautumiseen ja rentoutumiseen. Vapaa-ajan asunto tarjoaa paikan auto-
nomialle ja itsensä toteuttamiselle sekä suvun yhteisöllisyydelle ja pe-
rinteiden siirtämiselle sukupolvelta toiselle. 

Tekemiemme haastattelujen perusteella yksi keskeinen vapaa-ajan 
asunnon merkitys mökkeilijöille oli sen tarjoamassa vastapainossa ja 
vaihtelussa kaupunki- ja työelämälle. Mökki on paikka, jossa irtaudu-
taan kiireestä ja aikataulujen paineesta rentoutumaan rauhalliseen ym-
päristöön. Tämä merkitys korostui nimenomaan lomamökkeilyn yhtey-
dessä ja liittyy moderniin käsitykseen työ- ja vapaa-ajan jyrkästä erot-
tamisesta. Osalle vastaajista vapaa-ajan asunto on myös rauhallinen ja 
mieluisa ympäristö tehdä työtä. Virpi Komulaisen (2007) tutkimuksen 
perusteella etätyön tekemisellä pyritään elämänlaadun parantamiseen. 
Tällöin syy mökille vetäytymiseen on irtaantuminen työhön, ei työstä. 
Vapaa-ajan asunto tarjoaa työrauhaa luonnonläheisessä ja itselle mer-
kityksellisessä paikassa. Etätyö auttaa myös jaksamaan ja jatkamaan 
työelämässä.

Koska vapaa-ajan asukkaat mieltävät mökkeilyn nimenomaan vas-
tapainoksi kaupunkielämälle, sen tulee olla sitä myös toiminnoiltaan ja 
ominaisuuksiltaan. Mökin pitää olla erilainen kuin kaupunkiasunto ja 
siellä tulee tehdä eri asioita kuin kaupunkiympäristössä. Tämä moder-
niin kulutuskulttuuriin liittyvä elämäntavan eriyttämisen tarve osal-
taan korostaa mökkeilyn traditionaalisia piirteitä. Mikä olisi enemmän 
vastapainoa kiireiselle ja teknistyneelle kaupunkielämälle kuin luon-
nonläheinen ja vaatimaton mökkeily? Alkeellisissa oloissa on oma ekso-
tiikkansa, jonka mökkien varustelutason nostaminen voi hävittää. Mök-
keily ei saa muistuttaa liiaksi kaupunkiasumista. Tämä saattaa osaltaan 
jonkin verran hidastaa mökkien varustetason nostamista tulevaisuu-
dessa. Mökkielämän erottaa kaupunkielämästä myös siellä suoritettavat 
askareet. Mökillä tehdään asioita, joita kaupunkiasunnossa ei ole mah-
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dollista tehdä tai ei edes haluta tehdä. Tällaisia toimintoja ovat kalas-
tus ja marjastus, mökin kunnostustyöt, saunominen ja uiminen. Liitty-
vätkö nämä toiminnot perinteisen elämänmuodon kaipuuseen, esimer-
kiksi miehiseen rakentamisen ja itse tekemisen perinteeseen vai nyky-
aikaiseen itsensä toteuttamiseen, elämysten etsimiseen ja identiteetin 
rakentamiseen ympäristöä muokkaamalla? 

Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin liittyvät läheisesti vapau-
den ja autonomian teemat, jotka nousivat haastatteluissamme tärkeiksi 
mökkeilyn merkityksiksi. Autonomia merkitsee tässä yhteydessä mah-
dollisimman suurta valinnanvapautta tehdä, mitä haluaa ja miten ha-
luaa. Se merkitsee myös riippumattomuutta ja etäisyyttä muista ihmi-
sistä. Vaikka sosiaalisuus eli kanssakäyminen perheen, suvun ja ystävien 
kanssa on tärkeää, myös tämän haluttiin olevan vapaaehtoinen valinta. 
Esimerkiksi oman mökin rakentamista perusteltiin haastatteluissamme 
pääsemisellä pois sukulaisten nurkista. Työ- ja arkielämässä monet ko-
kevat olevansa riippuvaisia toisten tahdosta ja toiveista sekä suoritus-
paineista ja aikatauluista. Vapaa-ajan asunnolla tällaisia pakkoja ei ole 
ja siellä voi elää itseään varten. 

Autonomiaan liittyy myös mökkiläisten käsitys siitä, että heidän toi-
mintaansa vapaa-ajan asunnolla tulisi säädellä mahdollisimman vähän. 
Esimerkiksi kuntien rakentamiseen ja jätehuoltoon liittyvät säädökset 
saatettiin kokea byrokraattisiksi ja kansalaisia eriarvoisesti kohteleviksi. 
Huolta, epävarmuutta ja tyytymättömyyttä aiheuttaviksi asioiksi vapaa-
ajan asukkaat mainitsivat myös mahdolliset kuntaliitokset, rakennuslu-
paehtojen, maksujen sekä palveluiden laadun vaihtelun kunnittain sekä 
ylipäätään kaikki kaavoitusta koskevat asiat. Monet vapaa-ajan asuk-
kaat suhtautuivat kriittisesti esimerkiksi uusiin jätevesisäädöksiin sekä 
Natura-alueiden muodostamiseen. 

Luonnonläheisyys on mökkeilyn merkityksistä keskeinen. Erityi-
sesti järvet ja meri saaristoineen olivat monille tutkimukseemme osal-
listuville tärkeitä, samoin puhdas ja raikas hengitysilma. Luontoon liit-
tyi myös rauha ja hiljaisuus sekä mahdollisuus esitellä lapsille erilai-
sia luonnonilmiöitä. Traditionaalisessa yhteisössä luonnon tehtävänä 
oli taata ihmisten elinmahdollisuudet. Palkkatyöhön ja kaupunkeihin 
muuttaminen muutti ihmisten luontosuhdetta. ”Hyödytöntä” luontoa 
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on alettu kunnioittaa (Vuori 1966, 30). Luonto on nykyisin havainnoin-
nin kohde ja esteettisyyden kokemisen paikka. Maisema ja käsitys siitä, 
millainen sen tulee olla, on piirtynyt suomalaisten mieliin jo itsenäis-
tymisen ajalta, jolloin muotoutui käsitys suomalaisesta kansallismaise-
masta järvineen ja metsineen (Pitkänen & Vepsäläinen 2005, 177). Luon-
nonläheisyyden etsinnästä tuli tietoinen projekti, jonka perimmäisenä 
tarkoituksena on etsiä omaa identiteettiä ja paikkaa maailmassa (Hirvo-
nen & Puustinen 2008, 100). 

Vapaa-ajan asumisen merkityksiä – luonnonläheisyyttä, hiljaisuutta, 
rentoutumista ja autonomian pyrkimyksiä – voidaan tulkita perinteisen 
maalaisen elämänmuodon kaipuuna. Kyse saattaa kuitenkin olla enem-
mänkin kuluttajien vaihtelunhalusta, elämysten etsimisestä sekä identi-
teetin rakentamisesta kuin kaipuusta juurille ja perinteiseen vaatimat-
tomaan elämään. Tällöin vapaa-ajan asuminen tulisi nähdä osana mo-
dernia kulutuskulttuuria. Vanhan säilyttäminen ja vaaliminen on myös 
yksi kulutustyyli. 

Mökkeilyn odotusten ja todellisuuden väliset ristiriidat

Vapaa-ajan asumisen merkityksissä korostuvat vastapaino kaupunkielä-
mälle, autonomia sekä luonnon kauneuden ja -rauhan kokeminen. Mi-
ten nämä käsitykset ja odotukset sitten vastaavat todellisuutta? Tarkas-
telen seuraavaksi, miten hyvin vapaa-ajan asukkaiden ympäristöä kos-
kevat odotukset ovat toteutuneet, minkälaisia muutoksia ympäristössä 
on tapahtunut ja minkälaisia ristiriitoja muutoksiin on liittynyt. 

Vapaa-ajan asukkaiden toiveita ja käsityksiä ympäristöstä voidaan 
jäsentää ympäristökonfliktin käsitteen avulla. Ympäristökonflikti liit-
tyy tilanteisiin, joissa ympäristönkäyttö tiettyihin tarkoituksiin vaikut-
taa eri ihmisryhmiin eri tavoin. Käsitykset mahdollisista toimenpiteistä 
eroavat ja niistä koituvat hyödyt ja haitat jakautuvat epätasaisesti. Ne 
voivat liittyä luonnonsuojelualueen perustamiseen syin, jotka eivät vält-
tämättä vastaa alueen asukkaiden käsityksiä. Esimerkkinä voi olla myös 
jonkin luonto- tai kulttuurisen arvon tuhoaminen rakennustoiminnan 
seurauksena. (Lehtinen 2003.)
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Seuraavassa esitetyt näkökohdat perustuvat suurelta osin vastauk-
siin, joita saimme tutkimuksemme haastattelukysymykseen: ”Oletteko 
tyytyväinen mökkipaikkakuntanne ympäristöön ja ympäristönsuoje-
luun?” Kysymys nosti esiin monenlaisia vapaa-ajanasunnon ympäris-
töön ja sen käyttöön liittyviä asioita, ongelmia ja ristiriitoja. Vastauk-
sissa ilmenneet ympäristöä koskevat muutokset ja niistä seuraavat on-
gelmat on seuraavassa jäsennetty kolmeen ryhmään, jotka liittyivät 
maaseudun rakennemuutokseen, yhdyskuntarakenteen muutokseen sekä 
luonnonympäristön muutokseen. 

Maaseudun rakennemuutos ja unelma ”elävästä maaseudusta”
Maatalous ja sen mukana maaseutu ovat menneiden vuosikymmen-
ten aikana muuttuneet merkittävästi. Maanviljely on vähentynyt ja ti-
lat ovat suurentuneet. Maatalous on yksipuolistunut ja muuttunut teol-
lisuusmaiseksi kasvaneiden tuottavuusvaatimusten vuoksi. Usealla 
tutkimukseemme osallistuneella, varsinkin hieman iäkkäällä vapaa-
ajan asukkaalla oli mielessään nostalginen ja romantisoitu mielikuva 
1950-luvun maaseudusta, sen kulttuurista ja maisemasta, jossa kotieläi-
met käyskentelivät pelloilla ja heinätyöt tehtiin yhteisvoimin talkoilla. 
Useat kokivat monimuotoisen maatalouden ja kulttuurisen maatalous-
maiseman häviämisen suurena menetyksenä. Tämä muutos on vai-
kuttanut myös siihen, että kanssakäyminen paikallisten asukkaiden ja 
mökkiläisten välillä on vähentynyt, kun sille ei enää löydy luontevia ta-
poja. Aikaisemmin osa elintarvikkeista – ainakin maito – haettiin mök-
kiä lähellä olevasta maatalosta. Nykyisin, mikäli maataloutta vielä har-
joitetaan, se on niin erikoistunutta ja säädeltyä, että maitoa ei maitoti-
loilta enää myydä suoraan kuluttajille. ”Elävä maaseutu” katoaa. Tämä 
ilmenee myös maisemassa siten, ettei näkyvillä ole kotieläimiä. Viljelyn 
ja laiduntamisen väheneminen on lisännyt myös ympäristön pusikoitu-
mista, jolloin avarat pelto- ja rantamaisemat ovat kadonneet. 

Maaseudun säilyminen monipuolisena kyläyhteisönä liittyy oleelli-
sesti mökkeilyn sosiaaliseen merkitykseen ja sen palveluinfrastruktuu-
rin toimivuuteen, joka on vapaa-ajan asumiselle välttämätöntä. Kyläyh-
teisön säilymisen koetaan lisäävän turvallisuutta, tiedon saantia, viih-
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tyvyyttä ja kanssakäymistä paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten vä-
lillä. Huoli maaseudun autioitumisesta liittyi myös palveluiden saata-
vuuden heikentymiseen. Kyläkauppojen häviämisen lisäksi uhkana on 
julkisen liikenteen loppuminen haja-asutusalueilla, jolloin autottomien 
vapaa-ajan asukkaiden liikkuminen paikkakunnalla tulee vaikeaksi. Li-
säksi pelkona on, että tiettyjä erityistä ammattitaitoa vaativia palveluita 
ei enää jatkossa ole saatavissa. Näitä ovat ennen kaikkea uudis- ja kor-
jausrakentamiseen liittyvät tehtävät. Vaikka vapaa-ajan asukkaat mie-
luusti tekevät mökillään kaikkea sitä, mihin taidot riittävät, ammatti-
työt, kuten muuraus, sähkötyöt tai laitteiden huollot, halutaan usein jät-
tää ammattilaisille. Nykyiset vapaa-ajan asukkaat kaipaavat myös mo-
nipuolisia vapaa-ajan- ja kulttuuripalveluita sekä elintarvikeliikkeisiin 
laadukasta ja monipuolista hyödykevalikoimaa. Palveluiden huono saa-
tavuus vähentää vapaa-ajan asukkaiden arkielämän sujuvuutta ja viih-
tyvyyttä mökkipaikkakunnilla. Elävä maaseutu merkitsee vapaa-ajan 
asukkaille toisaalta perinteistä maaseutumaisemaa kiinteine kyläyhtei-
söineen sekä hyvin toimivaa modernia palveluinfrastruktuuria korkeine 
ammattitaitovaatimuksineen sekä erikoispalveluineen. 

Yhdyskuntarakenteen muutos
Yhdyskuntarakenteen muutos liittyy läheisesti edellä kuvattuun maa-
seudun rakennemuutokseen. Yhdyskuntarakenne on viime vuosina ha-
jautunut, mikä tarkoittaa, että vakituisia asuntoja on rakennettu myös 
haja-asutusalueille. Muuttoliike on kohdistunut suurten kaupunkien lä-
histölle niin sanottuihin kehyskuntiin, kun kaupungeista on siirrytty 
rauhallisemmille ja kustannuksiltaan edullisemmille asuinsijoille. Tämä 
on saattanut johtaa tilanteisiin, joissa vapaa-ajanasunnot ja uudet vaki-
tuiset asunnot sijaitsevat lähellä toisiaan. Tällöin ei aina ole voitu vält-
tyä konflikteilta, koska vapaa-ajan asuminen ja vakituinen asuminen 
poikkeavat toisistaan tavaltaan ja tyyliltään. Uudisrakentamisessa ei ole 
enää kysymys perinteisestä maaseutuasumisesta, johon kuuluu maa-
seudulla työskentely sekä maaseudun elämäntavan noudattaminen. 
Uudet asukkaat muuttavat usein läheisestä kaupungista, jossa heidän 
työpaikkansa edelleen säilyvät. Elämäntapaa luonnehtii edelleen kau-
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punkimaisuus, johon liittyy runsas autolla tapahtuva vapaa-ajan liik-
kuminen ja palveluiden käyttö (Perrels 2008, 150). Mökkiasukkaiden ja 
vakituisten asukkaiden välejä saattavat hiertää liikenne- ja meluhaitat, 
mutta myös elämäntapojen ja arvostusten eroista aiheutuvat ristiriidat. 
Eräs haastattelussamme mukana ollut vapaa-ajan asukas ilmaisi asian 
seuraavalla tavalla:

Nyt tämä mökin kohtalo on se, että se jää omakotiasutuksen alle. Se 
ei palvele minua enää mökkinä, vaan minä tunnen olevani siellä pa-
hasti tiellä näille suurille ja rikkaille rakentajille. Sen vuoksi on nyt 
sitten tavallaan pakokauhu, joka ajoi minut hankkimaan tämmöi-
sen viikkolomaosakkeenÖ Välillä tuntuu, että on pakko lähteä sem-
moiseen paikkaan, missä saa olla mökillä, eikä kuunnella esimerkiksi 
kaikkina juhlapäivinä, kun sirkkeli soi ja kaivinkoneet jyrisevät ja 
moottorisahalla kaadetaan metsää ja millään tavalla ei oteta huomi-
oon ihmistä, joka on asunut siinä tontilla 30 vuotta.

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ei ole ainoa rakentamisesta va-
paa-ajan asumiselle aiheutuva haitta. Vapaa-ajan asumista voivat hai-
tata myös infrastruktuurin, kuten teiden ja vesiväylien rakentaminen, 
sataman laajennukset tai parkkipaikkojen perustaminen. Haastatteluis-
samme kuultiin kertomuksia, kuinka sadan vuoden ikäinen huvilayh-
dyskunta sai väistyä sataman laajennuksen tieltä sekä kuinka jo aiem-
min museoitu laiturialue korvattiin autojen parkkialueella. Myös tuuli-
voiman rakentaminen saatettiin kokea uhaksi rannikkoalueilla. Ilmei-
sesti on niin, että vapaa-ajan asumista ei ole tunnistettu omanlaisenaan 
ja arvokkaana suojelua kaipaavana kulttuurina, joka tulisi ottaa huo-
 mioon kuntien kaavoituksessa ja muussa päätöksenteossa. 

Luonnonympäristön muutos
Luonnonläheisyyden ja rauhallisuuden merkitys on vapaa-ajan asumi-
sessa erittäin keskeistä, joten monet vapaa-ajan asukkaat kokivat luon-
nonympäristöä koskevat muutokset vaikeiksi hyväksyä. Suurin luonnon-
ympäristöön kohdistuva huoli ja uhka liittyi vesien saastumiseen. Eten-
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kin saaristomökkeilijät olivat huolissaan Itämeren rehevöitymisestä, 
mutta myös useiden sisävesien laadun todettiin heikentyneen. Pitkään 
samalla paikkakunnalla vapaa-aikaansa viettäneiden mökkeilijöiden ko-
kemukset perustuivat omiin muisteluihin ja havaintoihin muutoksesta. 
Kalastusmahdollisuudet ovat heikentyneet ja kalojen sijasta verkkoihin 
kertyy likaa ja levää. Merenranta-asukkaat olivat huolissaan myös meri-
metsojen leviämisestä ja siitä tuhosta, mitä ne saavat aikaan saariston 
herkälle luonnolle. 

Haastatteluihimme osallistuneet mökkiläiset eivät nähneet vesien 
saastumista omaan toimintaansa tai ylipäätään vapaa-ajan asumiseen 
liittyvänä vesistöjen kuormituksena. Syyllisinä tapahtuneeseen muu-
tokseen pidettiin maatalouden päästöjä sekä kalan kasvatusta. Itäme-
ren tilanteen nähtiin suureksi osaksi johtuvan myös Pietarin jätevesistä. 
Toiveikkuutta herättivätkin ne toimenpiteet, joihin on ryhdytty niiden 
puhdistamiseksi.

Vesistöjen laadun heikkenemisen lisäksi luonnonympäristön käyttöä 
koskevina ristiriitoina nousivat esiin mökkiympäristön läheiset metsän-
hakkuut, lähinnä avohakkuut ja metsänauraukset, soranottamot ja kivi-
murskaamot. Paitsi luonnonympäristöä ne pilaavat ja muuttavat näky-
miä, vähentävät marjastus- ja metsästysmahdollisuuksia sekä aiheutta-
vat liikennettä ja melua. 

Mökkeilyn tulevaisuuden näkymiä

Vapaa-ajan asuntojen määrän kehityksestä on Valtion taloudellisessa 
tutkimuskeskuksessa tehty kaksi vaihtoehtoista ennustetta vuodeksi 
2025. Nämä perustuvat kansantaloudellisiin ja väestöllisiin ennustei-
siin. Alhaisen kasvun ennusteen mukaan vapaa-ajan asuntoja tulee 
olemaan vuonna 2025 noin 530 000, ja korkean kasvun ennusteen mu-
kaan niitä tulee olemaan 100 000 enemmän. Matalan kasvun ennuste 
perustuu olettamukseen, että mökkikanta kasvaa viime vuosien alentu-
neeseen tahtiin ja korkean kasvun ennuste, että se kasvaa samaan tah-
tiin kuin ollessaan korkeimmillaan 1970- ja 1990-luvuilla. Ennusteiden 
mukaan vapaa-ajan asuntojen varustelutaso tulee paranemaan ja yhä 
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useampi niistä tulee soveltumaan ympärivuotiseen käyttöön. (Berghäll 
ym. 2008). Mutta miten vapaa-ajan asuminen muuttuu laadullisesti?

 Haastattelujen ja kyselyyn saamiemme vastausten perusteella mök-
keilyyn liittyviksi tulevaisuuden trendeiksi voitiin tunnistaa vapaa-ajan 
asumisen monipuolistuminen, mökillä oleskeluaikojen pidentyminen 
sekä mökkien varustetason parantaminen. Mahdollinen trendi on myös 
se, että vapaa-ajan asuminen alkaa kiinnostaa aikaisempaa enemmän 
naisia. Vapaa-ajan asumisen tulevaisuuteen liittyy sukupolvien välinen 
ketju eli kysymys siitä, miten tulevat sukupolvet jatkavat edellisten su-
kupolvien vapaa-ajan asumisen käytäntöjä. Seuraavassa kuvataan näitä 
muutospiirteitä sekä pohditaan niiden seurauksia.

Vapaa-ajan asumisen monipuolistuminen
Kun sekä huviloilla että mökeillä vietettiin aiemmin aikaa lähinnä ke-
säisin, viime aikoina on alkanut yleistyä niin sanottu kakkosasuminen. 
Kakkosasunnot soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön ja ovat usein ke-
sämökkejä paremmin varustettuja. Tulevaisuuden kakkosasunto ei ole 
välttämättä rantamökki vaan se voi sijaita myös asutuskeskuksessa ja 
jopa kerrostalossa. Yhtenä vapaa-ajan asumisen muotona ovat vielä lo-
ma-osakkeet tai lomakeskuksista vuokratut vapaa-ajan asunnot. Nämä 
liittävät vapaa-ajan asumisen enemmänkin matkailuun ja harrastuksiin 
kuin muut vapaa-ajan asunnon muodot.

Vapaa-ajan asuminen on monipuolistunut vapaa-ajan asuntojen 
vaihtoehtojen lisääntymisen seurauksena. Tätä muutospiirrettä koros-
taa se, että sama henkilö voi joustavasti vaihdella vapaa-ajan asumisen 
muotojaan. Hänellä voi olla jopa yhtäaikaisesti perinteinen kesämökki 
ja kakkosasunto sekä mahdollisesti myös loma-osake. Monipuolistu-
minen tarkoittaa myös, että vapaa-ajan asumisen merkitykset eriyty-
vät. Perinteisessä kesämökkeilyssä on haluttu irrottautua arkisesta kau-
punki- ja työelämästä mahdollisimman perusteellisesti. Tähän askeet-
tinen ja luonnonläheinen kesämökkeily on tarjonnut mahdollisuuksia. 
Kakkosasumisen merkitys on toisenlainen: tavoitteena on viettää mah-
dollisimman paljon aikaa mieleisessä ympäristössä. Tällöin arkielämän 
ja vapaa-ajan erottaminen ei ole enää keskeinen tavoite, pikemmin-
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kin päinvastoin. Jotta vapaa-ajan asunnolla voisi oleskella aikaisempaa 
enemmän, arkea on muokattava sen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi 
osa tutkimukseemme osallistuneista henkilöistä oli pidentänyt oleske-
luaan vapaa-ajan asunnolla tekemällä siellä etätyötä. Vielä useammat 
olisivat siitä kiinnostuneita. 

Kakkosasumisen yleistymisestä huolimatta myös perinteinen kesä-
mökkeily pitää pintansa. Suurelle osalle vapaa-ajan asukkaista mökkeily 
edustaa nimenomaan perinteistä, vaatimatonta ja askeettista elämän-
muotoa, josta ei haluta luopua. Mökillä halutaan tehdä samoja asioita 
ja samalla tavoin, kuin siellä on aiempien sukupolvien aikana totuttu 
tekemään. Perinteisen kesämökkeilyn suosion säilymistä edistää myös 
vaatimattomasti varustetun mökin ylläpidon ja huollon vaivattomuus ja 
edullisuus. Vailla vesijohtoja, koneita ja laitteita olevan mökin voi huo-
letta jättää kylmilleen talven ajaksi.

Mökillä oleskeluaikojen pidentyminen
Suuri osa tutkimukseemme osallistuneista vastaajista ilmoitti vapaa-
ajan asunnon käytön lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Osa ajatteli jopa 
muuttavansa mökille pysyvästi asumaan. Tähän onkin tulevaisuudessa 
entistä paremmat mahdollisuudet jo pelkästään väestön ikääntymisen 
ja vapaa-ajan lisääntymisen myötä. Eläkeläisten lukumäärä tulee lä-
himmän kymmenen vuoden aikana nousemaan. Eläkkeelle siirtymisen 
joustavuus esimerkiksi osa-aikaeläkkeen muodossa mahdollistaa myös 
joustavamman oleskelun vapaa-ajan asunnolla. Samoin työmarkkinoi-
den yleisen joustavuuden lisääminen sekä työn luonteen muuttuminen 
ajasta ja paikasta riippumattomaksi tulee lisäämään etätyön tekemistä 
vapaa-ajan asunnolla. 

Oleskeluaikojen pidentyminen vapaa-ajan asunnolla vahvistaa en-
nen kaikkea kakkosasumista. Tällöin kaupunkiasunto voi muuttua 
toisarvoisemmaksi ja ajankohtaiseksi tuleekin asumisratkaisujen uu-
delleenarviointi. Nykyisin noin 60 prosenttia vapaa-ajan asunnon 
omistavista kotitalouksista asuu omakotitalossa tai muussa pienta-
lossa. Paljon vapaa-ajan asunnossaan oleskeleville omakotitaloa sopi-
vampi asumismuoto saattaisi olla kaupunkiasunto kerrostalossa. Täl-
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löin maaseutuasunnosta voi tulla ykkösasunto ja kaupunkiasunnosta 
kakkosasunto.

Monessa suomalaisessa kunnassa vapaa-ajan asukkaat muodosta-
vat suuren osan – joissakin kunnissa jopa enemmistön – kaikista kun-
nan asukkaista, jolloin vapaa-ajan asumisella on suuri merkitys paikal-
liseen talouteen ja palveluiden säilymiseen myös vakituisille asukkaille. 
Haastattelujemme perusteella vapaa-ajan asukkaiden huomioon otta-
minen kuntien päätöksenteossa on kuitenkin useimmiten vielä varsin 
puutteellista, vaikka avauksia tähän suuntaan on jo tehty perustamalla 
joihinkin kuntiin vapaa-ajan asukkaiden toimikuntia tai foorumeita (Si-
säasiainministeriö 2006). Useat vapaa-ajan asukkaat toivoivat, että mök-
kikunnat tiedottaisivat vireillä olevista asioistaan aikaisempaa enem-
män myös vapaa-ajan asukkaille. Lisäksi kaivattiin sekä virallisia että 
epävirallisia vaikutuskanavia. Jotkut puhuivat kaksoiskuntalaisuudesta, 
mikä tarkoittaa oikeutta osallistua jollain tavalla kunnan päätöksente-
koon sekä oikeutta käyttää kunnallisia palveluita vakituisten kuntalais-
ten tavoin.  

Lisääntyvä vapaa-ajan asuminen aiheuttaa kunnille myös vaatimuk-
sia tuottaa tarvittavia palveluita sekä paineita vähentää rajanvetoja va-
kituisten ja muiden kuntalaisten välillä. Esimerkiksi ikääntyminen tu-
lee lisäämään tietynlaisten palveluiden tarvetta. Haastatteluissamme 
mökkiläiset painottivat terveydenhoidon palveluiden saatavuutta riip-
pumatta vakituisesta asuinkunnasta. Myös liikennepalveluiden käytet-
tävyys ja toimivuus tulee korostumaan, mikäli mökkeilyä halutaan jat-
kaa mahdollisimman myöhäiseen ikään asti. 

Mökkien varustetason paraneminen
Vaikka monille mökkeilyn yksi viehättävyys liittyy sen askeettisuu-
teen, on mökkien varustelutaso parantunut vähitellen vuosien saa-
tossa. Yksi keskeisimpiä muutoksia on ollut mökkien sähköistäminen. 
Nykyisin runsaat 70 prosenttia vapaa-ajan asunnoista on liitetty säh-
köverkkoon. Sen myötä mökkeihin on hankittu erilaisia sähköllä toimi-
via laitteita. Tärkeimpinä on pidetty jääkaappia ja televisiota, jotka löy-
tyvät jo useimmista vapaa-ajan asunnoista. Oleskeluaikojen pidentymi-
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nen osassa mökeistä on lisännyt ja lisää tulevaisuudessa myös tarvetta 
pyykinpesu- ja astianpesukoneiden hankintaan. Ajankäytön jousta-
vuuden lisääntyminen edellyttää puolestaan mökille toimivia tieto- ja 
viestintäyhteyksiä. 

Kaiken kaikkiaan noin puolet tutkimukseemme osallistuneista va-
paa-ajan asukkaista suunnitteli lähivuosina muuttavansa jollakin ta-
valla vapaa-ajan asuntonsa varustetasoa tai ominaisuuksia. Osa aio-
tuista muutoksista koski kunnostamista, uusimista, lisärakentamista ja 
laajentamista. Osa puolestaan liittyi jätevesien käsittelyyn tai lämmön-
eristyksien parantamiseen. Toiveissa oli myös selkeästi mukavuutta pa-
rantavia muutoksia, kuten osan tai koko mökin talviasuttavaksi muutta-
minen tai wc:n rakentaminen sisätiloihin.

Ekologisten syiden ja sähkön odotettavissa olevien hinnannousujen 
vuoksi monet vapaa-ajan asukkaat olivat kiinnostuneita vaihtoehtoi-
sista lämmitysenergian ja sähkön tuottamisen tavoista. Suosituimpana 
sähkön kulutusta vähentävänä ratkaisuna pidettiin ilmalämpöpump-
pua, joka moneen mökkiin on jo hankittu. Kiinnostusta herättivät myös 
aurinkopaneelit, jotka ovat viime vuosina yleistyneet. Vapaa-ajan asun-
tojen varustelussa on mahdollista yhdistää luovalla tavalla perinteisiä 
käytäntöjä teknologian tuomiin uusiin ratkaisuihin.

Mökkeily kiinnostaa naisia
Tähän asti mökkeilyä ovat innokkaimmin harrastaneet keski-ikäiset ja 
sitä vanhemmat miehet. Ero naisiin verrattuna ei ole kuitenkaan ollut 
kovin suuri lukuun ottamatta 65 vuotta täyttäneitä. Myös naisista in-
nokkaimmat mökkeilijät löytyvät keski-ikäisistä ja sitä vanhemmista. 
(Pääkkönen & Niemi 2002, 57.) Väestön ikääntyminen ja miesten nai-
sia alhaisempi elinikä merkitsevät, että puolisoiden yhteinen mökki jää 
usein leskeksi jääneelle naiselle. Haastatteluissamme ilmeni myös toi-
senlainen piirre mökkeilyn naisistumisesta. Haastatteluryhmiimme 
osallistui useita keski-ikäisiä naisia, jotka olivat hankkineet mökin ai-
noastaan itselleen. Erityisesti kakkosasuminen näyttäisi kiinnostavan 
naisia. Tämä trendi ei kuitenkaan merkitse sitä, että naiset menisivät 
yksin korpeen mökkeilemään, vaan sosiaalisuudella vapaa-ajan asumi-
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sen yhteydessä on naisille keskeinen merkitys. Tämä ilmenee siten, että 
vapaa-ajan asunto saatetaan hankkia paikkakunnalta, jossa lapset ja 
lapsenlapset mökkeilevät tai asuvat. Se merkitsee myös sitä, että vapaa-
ajan asunto hankitaan läheltä kyläkeskusta, jotta vuorovaikutus paikal-
listen asukkaiden kanssa voisi olla mahdollisimman tiivistä. Naiset ovat 
kiinnostuneita myös paikkakuntien harrastusmahdollisuuksista. Heille 
on tärkeää, että arkiset askareet hoituvat sujuvasti myös mökkiympäris-
tössä. Tällöin mukavuus ja riittävä varustetaso ovat hyvän vapaa-ajan 
asumisen edellytyksiä.

Mahdollinen mökkeilyn naisistuminen lisää mökkipaikkakunnilla 
tietynlaisten palveluiden kysyntää. Erilaiset korjaus- ja kunnostuspalve-
lut sekä mökkitalkkarityyppiset palvelut tulevat tärkeiksi. 

Mökkeilyn jatkuvuus sukupolvien ketjussa
Pitkällä aikavälillä vapaa-ajan asumisen tulevaisuus riippuu paljolti 
siitä, miten nykyajan nuoret – mökkien tulevat perijät – suhtautuvat 
mökkeilyyn tulevaisuudessa. Monet haastateltavamme kuvasivat mök-
kiään suvun kohtaamispaikaksi, jossa suvun tavat ja perinteet voidaan 
luontevasti siirtää nuorille sukupolville. Tällä tavalla nuoret sosiaalistu-
vat suomalaisiin vapaa-ajan asumisen perinteisiin ja mahdollisesti jat-
kavat niitä joko suvun yhteisellä tai omalla vapaa-ajan asunnollaan. Sa-
malla tavalla useat tutkimukseemme osallistuneet keski-ikäiset olivat 
tottuneet mökkeilyyn 1960-luvulla. Mökki samoin kuin mökkeilyn tavat-
kin saadaan usein juuri perintönä.

Nykyiset mökkeilijät esittivät myös epäileviä kannanottoja omien 
lastensa ja lastenlastensa mökkeilyn tulevaisuudesta. Yleisin kannan-
otto oli se, että vaatimus mukavuustasosta on kasvanut sen verran kor-
keaksi, että vaatimattomissa oloissa mökkeily ei enää kiinnosta tulevia 
sukupolvia. Toisena perusteena esitettiin, että nykyisin vakituiset asun-
not sijaitsevat usein maaseutumaisessa ympäristössä ja ovat isoja oma-
kotitaloja, jolloin erilliselle vapaa-ajan asunnolle ei ole tarvetta.
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Lopuksi

Olen tarkastellut suomalaisen vapaa-ajan asumisen lähtökohtia, sii-
hen liittyviä merkityksiä, toiveiden ja todellisuuden välisiä ristiriitai-
suuksia sekä tulevaisuuden näkymiä. Tarkoituksena oli eritellä vapaa-
ajan asumisien moderneja ja traditionaalisia piirteitä sekä tulkita näitä 
osana modernia kulutuskulttuuria. Suomalainen vapaa-ajan asuminen 
on muotoutunut ja eriytynyt runsaan sadan vuoden aikana. Yleistyes-
sään eri aikoina ja eri tavoin, vapaa-ajan asumisesta voidaan tunnistaa 
tiettyjä historiallisia kerrostumia. Suomalainen vapaa-ajan asuminen ei 
olekaan mikään yhtenäinen ilmiö. Moninaisuudestaan huolimatta siitä 
on muotoutunut oma erillinen maaseudun ja kaupungin välimaastoon 
sijoittuva kulttuurinsa, jolle on ominaista omat rituaalinsa. Näissä yh-
distyvät vaihtelevalla tavalla elämäntavan modernit ja traditionaaliset 
merkitykset ja käytännöt. Erityisluonteensa vuoksi vapaa-ajan asumi-
nen on myös haavoittuvaista ympäristössä tapahtuville muutoksille. 

Pohjimmiltaan vapaa-ajan asuminen on hyvin moderni ilmiö. Ke-
sämökkeily kytkeytyy moderniin elämäntapaan ensinnäkin siten, että 
massamuodossaan mökkeily tuli mahdolliseksi vasta, kun palkkatyö ja 
kaupungistuminen olivat edenneet ja käsitys modernista vapaa-ajasta 
oli syntynyt (Hirvonen & Puustinen 2998, 200). Toisena edellytyksenä on 
ollut riittävä tulotaso, jolloin välttämättömyyshyödykkeiden hankinto-
jen jälkeen kuluttajilta on riittänyt varoja myös vapaa-ajan kulutukseen. 
Tällaisissa oloissa elivät ensimmäisenä ryhmänä Suomessa säätyläiset, 
joiden parissa huvila-asutus alkoi 1800-luvun lopulla yleistyä. Vapaa-
ajan asuminen onkin tyypillinen esimerkki siitä, miten uudet kulutusta-
vat siirtyvät yhteiskuntaluokalta toiselle. Kolmas vapaa-ajan asumisen 
piirre, joka kytkee sen moderniin elämäntapaan, liittyy sen merkityk-
siin. Näissä korostuvat modernille kulutuskulttuurille ominainen vaih-
telunhalu, vapauden korostuminen, yksilöllisyys ja identiteetin rakenta-
minen. Luonnonläheinen ja autonomista itsensä toteuttamista tarjoava 
vapaa-ajan asuminen on ollut vastapainona työ- ja kaupunkielämälle, 
jossa sidokset ja riippuvaisuudet ovat tiukkoja.  

Nyky-yhteiskunnan rakenteelliset muutokset muuttavat myös va-
paa-ajan asumista ja sen tulevaisuus on niistä riippuvainen. Tällaisia 
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ovat muun muassa yleinen talouskehitys, väestörakenteeseen ja yhdys-
kuntarakenteeseen liittyvät muutokset, työnteon rakenteelliset ehdot 
sekä vapaa-ajan asumisen ekologiset edellytykset. Yksi viimeaikainen 
muutos vapaa-ajan asumisessa on liittynyt työn ja vapaa-ajan erotta-
misen hämärtymiseen sekä vapaa-ajan lisääntymiseen, kun eläkkeellä 
olevien määrä kasvaa. Tällöin mahdollisuudet oleskella pitempiä aikoja 
vapaa-ajan asunnolla paranevat. Työn ajallisen ja paikallisen joustavuu-
den lisäännyttyä vapaa-ajan asunnosta on tullut myös työn tekemisen 
paikka. Esimerkiksi halukkuus etätyön tekemiseen mökillä on 2000-lu-
vun aikana noussut merkittävästi (Nieminen 2009). Asumisen merkitys 
tulee muuttumaan, kun ihmisillä on kaksi tai jopa useampia asuntoja, 
esimerkiksi toinen maaseudulla ja toinen kaupungissa. Näistä kumpi ta-
hansa voi olla ykkösasunto. Mökkeilyn ja vapaa-ajan asumisen tulevai-
suutta tulisikin arvioida osana asumisen mallien kokonaisuutta. Mikäli 
kakkosasuminen laajenee, asettaa se myös vaatimuksia kuntien palve-
lurakenteen kehittämiselle sekä päätöksentekojärjestelmille. Entistä laa-
jemmin on otettava huomioon myös yhteiskunnan infrastruktuuri, esi-
merkiksi lämmitys-, vesi-, ja liikennejärjestelyt.

Vapaa-ajan asumisen yleistymiselle löytyy kuitenkin myös rajoitta-
via tekijöitä. Vapaa-ajan asunnon omistaminen on vahvasti riippuvai-
nen tulotasosta. Yleisen tulotason ja sen jakautumisen muutokset vai-
kuttavat siihen, kuinka laajaa vapaa-ajan asuminen voi tulevaisuudessa 
olla. Rajoittavana tekijänä ovat myös ekologiset syyt. Vapaa-ajan asumi-
nen ja kakkosasuminen edustaa hajautunutta yhdyskuntarakennetta, 
jota pidetään ekologisesti haitallisempana kuin tiivistä yhdyskuntara-
kennetta. Erityisesti vapaa-ajan asunnoille suuntautunut henkilöautolii-
kenne sekä lisääntyvä sähkölämmityksen käyttö ovat ongelmallisia. Ny-
kyisille vapaa-ajan asumisen käytännöille onkin löydettävä uusia vaih-
toehtoisia teknologioita ja toimintatapoja. 
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Habbo lasten ja nuorten arjessa1 

Mikael Johnson

Tässä artikkelissa tarkastellaan lasten ja nuorten suosimaa Internetpalve-
lua, Habboa, joka on viime vuosina tullut monien perheiden arkielämään. 
Palveluntarjoaja mainostaa palvelua idyllinä, ja suomalaismediassa Habboa 
kuvataan vaihtelevasti sekä myönteisesti että kielteisesti. Artikkeli pohjau-
tuu usean vuoden tutkimukseen, jossa Habbon kuluttajia on haastateltu ja 
kuluttamista on seurattu verkkovälitteisesti. Habbon kuvauksessa noste-
taan esiin neljä tavaran kulutuksen aspektia: taloudellinen, tavaraopillinen, 
symbolinen ja tuotannollinen. Habbo ei näyttäydy yksiselitteisesti hyvänä 
tai huonona tavarana, vaan siitä piirtyy huomattavasti monimerkitykselli-
sempi kuva. Habbolla on merkittävä kulttuurinen ja kasvatuksellinen rooli 
lasten ja nuorten arjessa. Habbon avulla lapset ja nuoret ovat yhteydessä 
vertaisiinsa ja muuhun maailman menoon populaarikulttuurin, politiikan 
ja kaupallisuuden areenoilla.

Oletko koskaan kuullut paikasta, jossa voit värjätä hiuksesi niin monta 
kertaa päivässä kuin haluat, sisustaa oman huoneesi aivan mielesi 
mukaan ja tavata kavereitasi kasvokkain myös kotiintuloajan jälkeen?

Alkusanat Habbon käsikirjasta (Sulake 2006a).

Habbo on lasten ja nuorten suosima Internetin välittämä palvelu, jossa 
voi keskustella, tavata kavereitaan ja tutustua uusiin ihmisiin hotelli-
maisessa ympäristössä. Palvelussa toimitaan sarjakuvamaisten hahmo-
jen välityksellä ja kävijä voi itse muokata hahmonsa oman näköisek-
seen. Kävijät voivat maksua vastaan sisustaa omia huoneitaan, joissa 

1 Kiitän toimituskuntaa, arvioitsijaa ja kommentoijia rakentavista kommenteista ja 
käytännön tekstin parannusehdotuksista
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leikitään kävijöiden keksimiä leikkejä ja pelejä. Habbo on kansainväli-
sesti menestynyt – hotelleissa kävi kesällä 2009 eri puolilla maailmaa 
yhden kuukauden aikana 13 miljoonaa käyttäjää. Sitä ylläpitää suoma-
laisomisteinen Sulake Corporation Oy.

Edellä oleva sitaatti Habbon käsikirjasta kuvaa Habboa idyllinä, jossa 
kävijä vapautuu arjen kahleista, ottaa erilaisia rooleja ja toteuttaa itse-
ään leikkien ja pelaten. Suomalaisen median kautta palvelusta välit-
tyy myös toisenlainen kuva. Helsingin Sanomissa ja Taloussanomissa 
Habboa kuvataan toisaalta liiketoimintana – alkuvuosina usein menes-
tystarinana, viime aikoina myös yt-neuvottelujen haasteen edessä – ja 
toisaalta lapsia hallitsemattomaan kulutukseen houkuttelevana, jopa 
verkkorikospaikkana (HS 7.10.2009, 25.3.2008, 15.11.2007, Taloussano-
mat 3.9.2008). Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (HS 18.1.2009, 
12.6.2009) Habbon kuluttajat eivät ole päässeet ääneen suomalaisme-
diassa. Siitä on uutisoitu myös nuorisotyön kohteena (HS 22.6.2009), tie-
toturvavalistuksen välineenä (Taloussanomat 8.2.2007), mainonnan vä-
lineenä (HS 29.8.2005) ja populaarikulttuurin areenana (Taloussanomat 
15.1.2009). Mitä Habbosta oikein voi ajatella ja minkä perusteella?

Tässä artikkelissa käsitellään Habbon kuluttamista lasten ja nuorten 
arjesta lähtien. Artikkeli pohjautuu usean vuoden tutkimukseen, jossa 
kuluttajia on haastateltu ja kuluttamista on seurattu verkkovälitteisesti. 
Tavoitteena on kertoa Habbon funktiosta lasten ja nuorten arjessa ja ku-
vata sitä, millaista toimintaa Habbo mahdollistaa ja millä tavalla. 

Habbo-kävijöillä tai ”habboilla” tarkoitetaan tässä artikkelissa kaik-
kia ihmisiä jotka käyvät Habbon verkkopalvelussa. Osa kävijöistä käy 
Habbossa tavatakseen ystäviään (kuluttajat), osa on siellä työnsä puo-
lesta palveluroolissa (esim. Sulakkeen ja Helsingin nuorisoasiainkeskuk-
sen työntekijät) ja osa hakee inspiraatiota omaan työhönsä (esim. uus-
media-alalla olevat toimijat). Kävijät ovat iältään monenlaisia, on lapsia, 
murrosikäisiä, nuoria aikuisia, keski-ikäisiä ja iäkkäitä. Valtaosa on alle 
18-vuotiaita vanhempiensa kanssa asuvia lapsia ja nuoria. Suomessa 
suuri osa Habbo-kävijöistä on 10–15-vuotiaita. Siksi tämän artikkelin 
kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti tämänikäiset lapset ja nuoret. 
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Kulutustutkimuksellinen näkökulma kuluttajiin ja käyttäjiin 

Monesti sosiaalisen median2 tarkasteluissa puhutaan kuluttajien si-
jaan verkkopalvelujen käyttäjistä. Käyttäjä on monimerkityksinen kä-
site: tietotekniikan osalta sillä tarkoitetaan yksilöä, joka käyttää tietoko-
netta. Käyttäjätutkimuksessa käyttäjät jaetaan usein ensi- ja toissijaisiin 
käyttäjiin: näin erotellaan tietokonetta itse käyttävät niistä, joita tieto-
kone ja siihen liittyvät järjestelmät ja ohjelmistot koskettavat epäsuo-
rasti ( Courage & Baxter 2005; Hackos & Redish 1998). Käyttäjä voi käyt-
tää palvelua kotona, liikkuessa ja työpaikaltaan sekä työntekijän, yrittä-
jän että kuluttajan asemassa. Silloin, kun ei keskustella kaikkia käyttäjiä 
koskevista asioista ja kun käyttöä halutaan kontekstualisoida, puhutaan 
käyttökontekstista (Beyer & Holtzblatt 1997; Maguire 2001). Käyttäjätut-
kimuksissa ei yleensä ajatella ostotilannetta ja markkinoita, vaan fokuk-
sessa on vuorovaikutteisen laitteen käyttö sekä ensikertalaiset, ajoittai-
set ja rutiinikäyttäjät (Shneiderman 1998). 

Koska tässä artikkelissa Habbon markkinat ja tavaroiden ostopro-
sessi ovat olennaisia seikkoja Habbon ymmärtämisessä, avataan ilmiötä 
kuluttaja-käsitteen avulla. Kirjassaan Johan on markkinat Kaj Ilmonen 
(2007) käsittelee tämän artikkelin kannalta keskeisiä käsitteitä: kulut-
taja, tavara, kulutusvalinta ja markkinat. Näitä käsitteitä voi soveltaa 
verkkopalveluihin kahdella eri tavalla. Ensiksi verkkopalvelua voidaan 
pitää kulutettavana tavarana (Ilmosen käsitteistössä tavara voi olla sekä 
tuote että palvelu), ja suhteuttaa sitä muihin Internetin avulla välitty-
neisiin tavaroihin. Toiseksi, jos verkkopalvelun sisällä myydään ja oste-
taan tavaroita, joita voi käyttää ainoastaan kyseisessä palvelussa, voi-
daan puhua palvelun sisäisistä markkinoista. Tässä artikkelissa käsitel-
lään Habboa molemmista näkökulmista. 

Tavaroiden käyttö- ja vaihtoarvo ilmenee kuluttajalle Ilmosen mu-
kaan neljällä eri aspektilla. Ensiksi, taloudellisesta näkökulmasta tava-

2 Sosiaalinen media on paradoksaalinen käsite, koska kaikkia medioita voidaan lähtökoh-
taisesti pitää sosiaalisina. Yhtä vakiintunutta määritelmää sosiaaliselle medialle ei ole, 
mutta eri tulkinnoissa korostuvat vaihtelevasti prosessiluonne, tietyntyyppiset verkko-
palvelut, käyttäjien luomat sisällöt, yhteisöt ja toimintamuodot. Tässä yhteydessä viit-
taan sellaisiin verkkopalveluihin, joissa käyttäjien tuottamalla sisällöllä ja käyttäjien toi-
minnalla on merkittävä rooli palvelun arvon lisääjänä. (Erkkola 2008, Wikipedia 2009.) 
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ralla on hinta, joka sitoo tavaran talouteen ja kuluttajan tuloihin. Tällöin 
kuluttaja toimii markkinoilla asiakkaan asemassa. Ostotapahtuman jäl-
keen tavaran käyttöarvo sitoo kulutuksen kuluttajan arkeen ja se ilme-
nee siinä, mitä tavara mahdollistaa kuluttajalle. Toiseksi aspektiksi voi-
daan erottaa kulutuksen tavaraopillinen puoli ja kolmanneksi kulutuksen 
symbolinen puoli. Tavaraopillisessa näkökulmassa painotetaan tavaran 
toiminnallisia ja aineellisia ominaisuuksia. Tällöin kuluttaja nähdään 
käyttäjänä. Symbolisessa näkökulmassa kuluttaja omaksuu kommuni-
koijan roolin ja asemoi itseään tavaran avulla yhteiskuntaan, esittää ta-
varan välityksellä sosiaalista identiteettiään ja ilmaisee henkilökohtai-
sia mieltymyksiään. Neljänneksi, kulutuksen tuotannollinen aspekti il-
menee, kun tavaran avulla valmistetaan tai tuotetaan jotakin muuta, 
esimerkiksi ruoka-aineilla ateria tai soittimella musiikkia. Silloin kulut-
taja omaksuu tuottajan aseman. (Ilmonen 2007)

Internetin avulla välittyneet markkinat ovat keskenään erilaisia eri 
verkkopalveluissa ja myöskin suhteessa ”tavallisiin” markkinoihin. Hab-
bon kaltaisia markkinoita on tutkittu mm. konsumerismin ja ansainta-
mallin näkökulmista (Lehdonvirta 2009b; Lehdonvirta, Wilska, & John-
son 2009). Ilmosen käsitteistöä ei ole sovellettu aikaisemmin tähän tee-
maan, mutta sen valossa virtuaalitavaroita voi hahmottaa seuraavasti. 
Virtuaalimaailmoissa (esim. Second Life, World of Warcraft, Habbo) liik-
kuva tavara on luonteeltaan sellaista, joka tavaraopillisilta ja tuotannol-
lisilta aspekteiltaan on rajattu verkkopalvelun sisälle. Virtuaalitavara 
”toimii” vain verkkopalvelussa; esimerkiksi Second Lifen vaatekappa-
letta ei voi pukea ihmiskehon päälle, eikä siitä voi ommella ihmiskehoa 
lämmittävää tilkkutäkkiä. Virtuaalitavarat eivät kuitenkaan taloudelli-
silta ja symbolisilta aspekteiltaan poikkea muista tavaroista, sillä virtu-
aalitavaroillakin on hinta ja niiden avulla voi esittää ja rakentaa sosiaa-
lista identiteettiä.

Ilmosen neljä ulottuvuutta mahdollistavat keskustelun tavaroista ja 
kulutuksesta ja rajaavat samalla käyttäjä-aseman toisella tavalla kuin 
monissa aikaisemmissa käytettävyyttä, käyttökokemuksia tai ihmisen 
ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta tarkastelleissa tutkimuksissa 
(Hyysalo 2006; Saariluoma 2004; Sinkkonen et al. 2002). Näissä käyttäjä 
– ei siis kuluttaja – toimii pääkäsitteenä, jota tarkastellaan esimerkiksi 
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psykologisena subjektina, sosiaalisena toimijana, osallistujana tuoteke-
hityksessä tai sosioteknisenä konstruktiona (Johnson 2007). Perinteisesti 
käyttäjätutkimuksissa, erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla, ennen tietotek-
niikan astumista vahvasti kuluttajien arkeen, käyttäjä ja asiakas ovat ol-
leet eri henkilöitä tai organisaatioita. Tutkimuskenttä kytkeytyykin vah-
vasti organisaatiotutkimukseen ja kognitiopsykologiaan. Taloustiede-
lähtöisissä käyttäjätutkimuksissa puolestaan taloudelliset aspektit ovat 
usein yliedustettuja suhteessa tavaraopilliseen tai symboliseen näkökul-
maan. Ilmosen käsitteistö ottaa huomioon kulutuksen eri aspektit ja so-
pii siksi hyvin tämän artikkelin näkökulmaksi.

Tarkastelen Habbo-toimintaa tavaroiden omaksumisprosessina, jota 
Ilmonen jäsentää Vygotskin ja Harrén ajatuksia seuraten. Valintatilan-
teessa markkinoilla kuluttaja ja tavara kohtaavat monella tavalla. Valin-
tatilanteeseen liittyvät kuluttajan käytettävissä oleva raha, aika ja tieto, 
mutta myös kulttuuriset valintamekanismit (traditio, tyyli, muoti) ja eri-
laiset ”tarjontaluokat” (esim. arki/juhla, ajankohtainen/epäajankohtai-
nen). Ostotapahtuman jälkeen kuluttaja ottaa tavaran haltuunsa, oppii 
käyttämään sitä ja muodostaa henkilökohtaisen suhteen tavaraan. Kun 
käyttö on rutinoitunut, kuluttaja oppii soveltamaan tavaraa ja keksii uu-
sia tapoja käyttää sitä. Ensiksi mainittu prosessi on Ilmosen käsitteis-
tössä mukautumista, toinen on transformaatiota. Transformaation jäl-
keen kuluttaja näyttää muille omaa tavaran soveltamistaan ja tekee sitä 
tiettäväksi. Tämä mahdollistaa tavanomaistumisen eli prosessin, jossa 
tietty tapa käyttää tavaraa leviää myös muiden kuluttajien keskuuteen.

Tässä artikkelissa tarkastelen ensin Habbon kuluttajien käytettävissä 
olevaa aikaa ja rahaa, sen jälkeen Habbo-markkinoita ja lopuksi Habbon 
sisällä muodostuneita tyylejä ja tapahtumia. 

Aineisto

Tutkimukseen liittyvä aineistonkeruu alkoi syksyllä 2003 osallistuvalla 
havainnoinnilla Habbon verkkopalvelussa, pilottihaastatteluin, eksplo-
ratiivisellä kyselyllä (N=10 000), sekä haastattelemalla Sulakkeen eri 
maiden hotellien managereita (N=4). Ensimmäisten kolmen vuoden ai-



182

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009

kana kirjoittaja kävi Habbon verkkopalvelussa säännöllisesti pari kertaa 
kuussa, ja vuoden 2007 jälkeen joka toinen kuukausi.

Kävijöiden tuottamat fanisivut – Habbo-teemaiset websivut ja kes-
kustelufoorumit – ovat tärkeä tiedonlähde Habbon kulutukseen. Verk-
kopalvelun julkaisemisesta lähtien aktiiviset kävijät ovat pitäneet kir-
jaa palvelun tavaroista, tapahtumista, muutoksista, trendeistä, muodista 
ja bugeista. Tätä kävijöiden omaa dokumentaatiota on seurattu ja tal-
lennettu tutkimusaineistona kuuden vuoden ajan. Kysely antoi määräl-
listä tietoa Habbon kulutuksesta, fanisivut puolestaan kertoivat kulutus-
tyyleistä, suosituista tekemisistä sekä hotellin historiasta (Johnson & 
Toiskallio 2005). 

Kirjoittaja on tehnyt yhteistyötä muiden Habbo-tutkijoiden kanssa, 
jotka ovat tutkineet Habbossa tapahtuvaa kommunikaatiota ja toimin-
taa (Pietiläinen 2004), kuvanneet siellä tehtyä nuorisotyötä (Sihvola 
2005; Koskinen 2006) ja arvioineet sitä (Merikivi 2007). Habbo on lisäksi 
ollut aiheena käytettävyystutkimukseen liittyvillä kursseilla Teknilli-
sessä korkeakoulussa ja kirjoittaja on toiminut yhden ryhmän ohjaajana. 
Yhteistyö on antanut vertailukohtia ja mahdollisuuksia tulkintojen vah-
vistamiseen tutkijoiden kesken.

Vuonna 2005 kirjoittaja teki kymmenen syvähaastattelua Habbon 
tuotekehittäjien kanssa. Näistä osa oli palvelun alkuperäisiä kehittäjiä 
ja osalla oli noin vuoden kokemus suunnittelutyöstä. Haastattelujen yh-
teydessä kerättiin historiallisia suunnittelutyöhön liittyviä dokument-
teja (esimerkiksi alkuaikojen Habbo-ominaisuudet, ruudunkaappaukset 
vanhoista versioista, mainokset, lehdistötiedotteet), jotka auttoivat re-
konstruoimaan Habbon kehitystä vuosina 1999–2003.

Kehittäjähaastattelujen jälkeen muutamien Habbo-kuluttajien 
kanssa tehtiin 2–3 tuntia kestäviä syvähaastatteluja yksilö-, pari- ja ryh-
mähaastattelun muodossa 12–16-vuotiaiden (N=6) ja yli 30-vuotiaiden 
(N=6) kanssa. Näissä haastatteluissa kohteena olivat osallistumishis-
toriat, Habbon suhteen muuttuvat motivaatiot sekä Habbolle annetut 
merkitykset jäsen- ja viiteryhmissä.

Loppuvuodesta 2005 tutkimuksen luonne muuttui tapaustutkimuk-
sesta toimintatutkimukseksi, kun kirjoittaja osallistui Sulakkeen asia-
kaspalautemenetelmien kehitykseen. Tämä vaati luottamuksellisen ai-
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neiston käsittelyä, kuten Habbon tietokantatilastojen ja kahdessa eri 
maassa toteutetun kyselyn analyysia. Edellä mainitun tutkimustoimin-
nan lisäksi Sulakkeen edustajat osallistuivat 2003–2006 tutkimuspro-
jektin seminaareihin, virtuaalitalouteen liittyvään työpajaan ja useisiin 
projektikokouksiin. Nämä tapaamiset mahdollistivat epävirallisen kes-
kustelun ja jatkuvan dialogin Sulakkeen kanssa.

Vuonna 2006 Sulake julkaisi Habbosta kaksi kirjaa, Habbon käsikir-
jan (Sulake 2006a) ja Global Habbo Youth Surveyn (Sulake 2006b). Käsi-
kirjassa on tietoa Habbon taustoista, tekijöistä ja syntyhistoriasta, kun 
taas kyselyraportissa on laajasti esitetty kävijöiden (N=42 000) segmen-
tointia Sulakkeen näkökulmasta. Pari vuotta myöhemmin Sulake (2008) 
tarkensi, laajensi ja päivitti kyselynsä (N=58 000). Nämä Sulakkeen jul-
kaisemat aineistot ovat toimineet tärkeinä vertailukohtina kirjoittajan 
omaan aineistoon. 

Yhdessä eri aineistot ovat mahdollistaneet hyvän näköalan Habbon 
kehittäjien ja kuluttajien väliseen vuorovaikutukseen. Aineiston ana-
lyysi on edennyt useina aaltoina vuosien aikana sisältäen määrällisen ja 
laadullisen Habbo-kävijäprofiilin luokittelun (Johnson & Toiskallio 2007) 
sekä analyysit osallistumis- ja kehityshistorioista, fanisivujen sisällöstä 
ja kehittäjien näkemyksistä (Johnson & Toiskallio 2005; Johnson 2007), 
Habbo-gootti-alakulttuurin tuotannollisesta merkityksestä (Johnson & 
Sihvonen 2009) ja Habbon kehittäjä–käyttäjä-suhteiden muutoksista 
(Johnson 2010).

Tässä artikkelissa kerätystä aineistosta on nostettu esiin Habbon ku-
lutusta havainnollistavia esimerkkejä. Analyysin kulku noudattaa Ilmo-
sen tavaran kulutuksen neljää aspektia: taloudellinen, tavaraopillinen, 
symbolinen, tuotannollinen. Tutkimus perustuu pääosin vuosina 2003–
2006 kerättyyn aineistoon, joten Habbon palvelun kuvaus ei ihan kai-
kilta yksityiskohdiltaan vastaa nykypäivää. Erityisesti ruudunkaappauk-
set ovat tiettyyn aikaan ja palvelun versioon sidottuja, koska Habbon 
graafinen ulkoasu kehittyy jatkuvasti. Artikkelin argumentin kannalta 
kuitenkin palvelu on kuitenkin kuvattu riittävällä tarkkuustasolla ja 
tekstissä on avattu viime vuosien olennaiset palvelun muutokset Hab-
bon kulutusta ajatellen.
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Lasten ja nuorten sosiaalisen median  
ja verkkopalvelujen kulutus

Seuraavassa taustoitan analyysiä tarkastelemalla lasten ja nuorten käy-
tettävissä olevaa rahamäärää ja erilaisten medioiden kulutusta. 

Lasten ja nuorten käytettävissä olevan rahan määrä kasvaa iän mu-
kaan. Kun 10-vuotiaalla on käytettävissään keskimäärin neljä euroa vii-
kossa, 16–17-vuotiaalla on jo 12–18 euroa viikossa. Tässä on laskettu mu-
kaan se viikoittainen rahamäärä, jonka lapsi tai nuori itse ilmoittaa ole-
van käytettävissä huveihin ja harrastuksiin. Kuviaan 1 on tiivistetty eri-
laisten viikkorahatutkimuksien tuloksia; vuosiluku kuviossa viittaa ai-
neiston keruuvuoteen, ei julkaisuvuoteen. (Itä-Suomen lääninhallitus 
2007; Lintonen et al. 2007; Nordea 2007; Sulake 2008; Raijas & Wilska 
2007)

Kuvassa 1 on raportoitujen tietojen perusteella tehty lineaarinen 
ekstrapolointi eri-ikäisten lasten ja nuorten viikkorahoista. Esimerkiksi 
Nordea raportoi vain 13- ja 17-vuotiaiden viikkorahat, minkä perusteella 
14–16-vuotiaiden viikkorahat on arvioitu. Tutkimusten perusteella (Lin-
tonen et al. 2007) suomalaiset lapset ja nuoret saavat erilaista viikkora-
haa riippuen iästä, sukupuolesta, perhemuodosta ja asuinpaikasta. Sen 
sijaan vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa vähemmän. Pojat 
saavat tyypillisesti noin viidenneksen enemmän viikkorahaa kuin ty-
töt. Ydinperheessä ja maaseudulla lapset saavat vähemmän viikkorahaa 
kuin uusperheessä ja kaupungeissa. Tutkimukset eroavat otannaltaan ja 
vaihteluväliltään suuresti, mutta antavat kuitenkin yleistuntuman las-
ten ja nuorten viikkorahan suuruudesta.

Medioiden käytön suhteen eri-ikäiset lapset ja nuoret eroavat toi-
sistaan huomattavasti. Leikki-ikäisille televisio ja video/dvd ovat suo-
situimmat mediat, mutta murrosikäisille Internet on tärkein ja merki-
tyksellisin media. Tietokone, jolla pääsee nettiin, löytyy lähes 90 prosen-
tista kodeista ja lähes jokaisella yli 11-vuotiaalla nuorella on matkapuhe-
lin. Enemmistö murrosikäisistä ja neljäsosa 9–10-vuotiaista käyttää In-
ternetiä päivittäin. Kuvagalleriat ovat suosituin Internet-kommunikaa-
tion muoto ja Suomessa eniten käytetyt sivustot ovat Youtube, Miniclip, 
IRC-Galleria, Habbo, Aapeli ja Runescape. Internetin ja television jälkeen 
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Kuva 1. Eri-ikäisten lasten ja nuorten viikkorahat
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Kuva 2. Yhteydenpitokäytäntöjä Habbo-kuluttajien kesken (Sulake 2008, 98)

Pikaviestintä

Tapaaminen 
kasvokkain

Puhelinkeskustelu

Tekstiviestit (SMS)

Sähköposti

59 % 17 % 12 % 12 %

55 % 19 % 16 % 11 %

37 % 22 % 28 % 14 %

40 % 19 % 22 % 20 %

33 % 19 % 28 % 20 %

Erittäin usein Usein Joskus Harvoin tai ei koskaan

Kuinka usein käytät näitä keinoja kun otat yhteyttä kaveriisi?
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radio on mieluisin media ja sitä kuunnellaan usein muun mediankäy-
tön ohessa. (Viestintävirasto 2008; Tilastokeskus 2009; Kangas, Lundvall, 
& Sintonen 2008; Sulake 2008)

Kansainvälinen Habbo-kuluttajista tehty tutkimus kertoo, millä ta-
valla he pitävät yhteyttä kavereihinsa. Pikaviestintä (tai arkikielellä 
”mese” ja ”mesettäminen”, joka viittaa Suomessa suosittuun MSN Mes-
senger / Windows Live Messenger ohjelman käyttöön) on yhtä suosittua 
kuin kasvokkain tapaaminen. Puhelinsoittoja, tekstiviestejä ja sähköpos-
tia käytetään hiukan vähemmän (Kuva 2). 

Myös Habbo-kuluttajien sisällöntuotantoa on tutkittu. Sulakkeen te-
kemän tutkimuksen (Sulake 2008) mukaan puolet Habbo-kuluttajista lä-
hettää toisilleen hauskoja linkkejä ja videoklippejä. Toiseksi suosituin 
aktiviteetti on päivittää profiiliaan sosiaalisilla verkostosivuilla. Kolmas-
osa Habbo-kuluttajista jakaa kavereilleen videoklippejä tai valokuvia ku-
vanjakopalvelujen avulla. (Kuva 3.)

Kuva 3. Habbo-kuluttajien sisällöntuotanto ja -jakaminen verkossa (Sulake 2008, 100).

Lähetän kavereille eteenpäin verkossa löytämiäni 
hauskoja linkkejä tai videoklippejä

Päivitän profiiliani tai kaverilistani sosiaalisella verkostosivulla

Kommentoin keskustelufoorumeissa (muissa kuin Habbon)

Päivitän kotisivut (muut kuin Habbon)

Päivitän blogiani

Jaan videoklippejä videonjakopalveluissa

Jaan kuvia kuvanjakopalveluissa

Kirjoitan tuote- tai palveluarvosteluja

Teen podcasteja

Ei mikään näistä

Mitä näistä aktiviteeteista harrastat säännöllisesti netissä?

                                                                           50 %

                                                                    46 %

                                                      38 %

                                                   36 %

                                                34 %

                                          31 %

                                        30 %

        11 %

6 %

                       20 %
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Habbon kulutus

Habbo avasi ovensa ensimmäisen kerran Suomessa elokuussa 2000. 
Verkkoympäristö tehtiin hotellin näköiseksi ja siihen pääsi tavallisella 
webbiselaimella, kunhan asensi siihen Shockwave3-lisäosan. Habbo on 
yhdeksän vuoden aikana kasvanut kansainväliseksi ilmiöksi: käyttäjiä 
oli vuonna 2009 runsaat kolmetoista miljoonaa noin kolmessakymme-
nessä maassa. Aktiivikävijät vierailevat hotellissa päivittäin, toiset har-
vemmin, ja keskimäärin yhteen vierailuun menee kolme varttia (Sulake 
2009b). Yleensä vieraillaan koulun jälkeen ja käytöstä neuvotellaan van-
hempien kanssa, koska usein he ovat käytön maksajia.

Habbon henkilökunta järjestää joka 
hotellimaassa säännöllisesti paikalli-
sia kilpailuja, mielipidekyselyitä, julk-
kisvierailuja ja juhlia. Usein toistuvia 
kilpailuja ovat esimerkiksi tietokilpai-
lut, kirjoitus-, pikselitaide- sekä piirus-
tuskilpailut. Erilaisia palkintoja jaetaan 
suosituimmille hahmoille ja huoneille 
sekä parhaille kotisivuille. Habbossa 
käy julkkisvieraita omilla VIP-hahmoil-
laan sovittuna aikana keskustelemassa 
habbojen kanssa (Kuva 4.). Esimerkiksi 
Duudsonit ja Suomen euroviisuedus-
taja Waldo’s people ovat käyneet Suo-
men Habbossa juttelemassa.

Henkilökunta järjestää useita ker-
toja vuodessa muutamien viikkojen 
kestäviä kampanjoita. Kampanjat liit-
tyvät usein vuodenaikaan (esim. joulu, 
ystävänpäivä, pääsiäinen, halloween) 
ja ne näkyvät hotellin toiminnassa 
eri tavoin. Yleensä kampanjan aikana 

3  Habbo on vuoden 2009 aikana muuttunut toimimaan Flash -lisäosalla.

Kuva 3. Habbo-kuluttajien sisällöntuotanto ja -jakaminen verkossa (Sulake 2008, 100).

Kuva 4.  VIP-vieraita Habbossa: 
Redrama ja Apulanta.
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Habbo-katalogiin ilmestyy kausittaista tavaraa ja erilaisia taustakuvia 
voi ladata omalle tietokoneelle. Vuoden aikakampanjoiden lisäksi jär-
jestetään erilaisia valistus- ja mainoskampanjoja Habbon yhteistyö-
 kumppanien avustuksella. Esimerkiksi vuonna 2006 YK:n Balin ympä-
ristökongressin aikoihin tiedus teltiin Habbo-kävijöiden mielipiteitä ym-
päristöuhista. Ystävänpäivän aikoihin 2009 kävijät kertoivat, että netti-
flirttailu on helpompaa kuin ”oikeassa elämässä”. (Sulake 2009a)

Toiminnan järjestämisen lisäksi Habbon henkilökunta vastaa hotel-
lin järjestyksenpidosta eli moderoinnista. Habbossa on käyttäjien nuo-
ren iän vuoksi suhteellisen tiukkoja, netiketin kaltaisia hyvän käytök-
sen sääntöjä, joissa kielletään kiusaaminen, varastaminen, henkilötieto-
jen vaihtaminen, seksuaalinen toiminta ja tekninen häiriköinti. Hotel-
lin valvojat seuraavat hotellin tapahtumia ja vastaavat habbojen avun-
pyyntöihin. Valvojilla on toimivalta antaa varoituksia, porttikieltoja ja 
poistaa huonosti käyttäytyviä hahmoja huoneista.

Habbon henkilökunta tekee yhteistyötä nuorisotyötä tekevien orga-
nisaatioiden kanssa. Suomessa Elämä On Parasta Huumetta ry tekee eh-
käisevää päihdetyötä Habbossa Puiston laidalle parkkeeratussa virtu-
aalisessa bussissa. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus koordinoi 
nuorisotyötä palvelun Netari-nimisessä nuorisotilassa. Pelastakaa Lap-
set ry edistää lasten oikeuksien toteutumista Habbossa järjestämällä 
Manteli-chat nimisiä keskustelutilaisuuksia. Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto tekee yhteistyötä lasten ja nuorten turvallisuuden merkeissä.

Taloudellinen näkökulma: asiakkuus, ostaminen, markkinat 
Poikkeuksena moneen muuhun verkkopeliin Habbossa ei ole pääsymak-
sua, vaan suurin osa kävijöistä viettää siellä aikaansa ilmaiseksi. Hotel-
lin pyörittäjä, Sulake, tienaa mainoksilla ja niin sanotuilla mikromak-
suilla. Kävijät voivat halutessaan ostaa Habbo Clubin jäsenyyden tai vir-
tuaalisia huonekaluja Habbo-kolikoilla. Niitä voi ostaa esimerkiksi verk-
kopankkimaksulla tai kännykällä. Vuoden 2008 lopussa Habbossa lan-
seerattiin toinen valuutta, niin sanotut Pikselit, joita voi tienata olemalla 
aktiivinen käyttäjä Habbossa.

Hahmon lisäksi moni Habbon kuluttaja luo itselleen oman huoneen 
Habboon. Yksinkertaisen huoneen sisustaminen maksaa muutamasta 
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eurosta kymmeneen euroon riippuen huonekalujen määrästä ja hankki-
mistavasta. Yksi tapa hankkia huonekalut on ostaa ne katalogista (Kuva 
5), jossa tavarat on ryhmitetty tuoteryhmiin kuten matot, tilat, lemmikit 
ja tietyt huonekalusarjat (esim. Plasto, Armas, Silo). Habbon kävijöistä 
13 prosenttia kuluttaa rahaa näihin tavaroihin ja keskivertokulutus on 
noin kymmenen euroa kuussa (Taloussanomat 3.9.2008). Monet hank-
kivat Habbo-tavaransa muilla tavoin, esimerkiksi lahjoina kavereilta tai 
palkintoina erilaisissa kisoissa. On myös mahdollista saada toiselta kä-
vijältä tavaroita vastineeksi siitä, että auttaa häntä Habbo-tapahtuman 
järjestämisessä.

Kuva 5.  Katalogin, josta ostetaan 
huonekaluja Habbossa, etu-
sivu (vasen) ja huonekalu-
sarja nimeltä Silo (oikea). 
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Poikkeuksena moniin muihin tavaroihin, palveluun liittyvä ostopro-
sessi ei tapahdu ajallisesti ennen palvelun käyttöä. Habbossa ostopro-
sessi lomittuu muun käytön oheen ja tavaroita ostetaan tarpeiden, halu-
jen ja pyrkimysten mukaan. 

Habbo-kolikoilla ostetut virtuaaliset huonekalut eivät kulu – käyte-
tyn huonekalun ominaisuudet ovat uuteen verrattuna täysin identti-
set. Habboon, kuten muihin virtuaalimaailmoihin, on rakennettu sisään 
”omistaminen”: tietty huonekalu ja huone kuuluu aina tietylle Habbo-
hahmolle. Lisäksi huonekaluja voi vaihtaa hahmojen kesken, eli tava-
roilla on myös vaihtoarvo. Joitain huonekaluja voi aina ostaa katalogista, 
joten niiden vaihtoarvo habbojen välisisssä transaktioissa ei poikkea 
suuresti katalogissa olevan hintaan verrattuna. Vain tiettyinä aikoina 
ostettavissa olevien keräily- ja kausiluonteisten huonekalujen vaihto-
arvo on yleensä korkeampi kuin katalogin nimellinen hinta4.

Tavaraopillinen näkökulma: Habbo-ympäristön  
tarjoamat mahdollisuudet

Muodostui sellainen idea, että hahmot ikonisoivat tai jollain tavalla 
symbolisoivat arkielämää. Sekä hahmot että huonekalut ovat taval-
laan karikatyyrejä oikeasta elämästä.

Toinen Habbon perustajakaksikosta (Sulake 2006a, 47)

Habboon rekisteröityvä kävijä liikkuu hotellissa hahmonalla, jonka ul-
koasu on räätälöitävissä (Kuva 6). Hahmot ovat tyyliltään niin sanottua 
pikselityyliä. Ideana ei ole mallintaa ihmiskehoa realistisesti, vaan en-
nemmin tarjota kaikille kävijöille samat mahdollisuudet muokata (ih-
miskehon varianssiin verrattuna) suhteellisen samannäköisiä, mutta 
riittävän erilaisia, hahmoja. Tämä tarjoaa tietynlaisen anonymiteetin ja 
vapauden esimerkiksi koulumaailman realiteeteista. Virtuaalihotellissa 

4 Habbon toisen valuutan lanseeraus, Pikselit, muutti edellä kuvattua Habbon 
talousjärjestelmää, koska samanaikaisesti Habboon tuli kuluvia Habbo-tavaroita, joita 
voi ostaa juuri näillä pikseleillä. Pikseleillä voi väliaikaisten hahmo- ja huone-efektien 
lisäksi ostaa tiettyjä huonekaluja, joita ei voi vaihtaa habbojen kesken.
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keskustelun dynamiikka ei perustu koululuokan hierarkioihin tai käyt-
täjien oikeaan ulkoasuun vaan pikseligrafiikan avulla esitettyyn identi-
teettiin ja Habbo-toimintaan. 

Kuten Habbo-kuvauksista voi jo huomata, tavara- ja laitevälitteinen 
kommunikaatio Habbossa on rajallista verrattuna kasvokkain tapahtu-
vaan kommunikaatioon. Tekstuaalinen kommunikaatio tapahtuu pu-
hekuplien kautta, kuten sarjakuvissa, ja tulee kolmessa moodissa: sano, 
huuda, kuiskaa. Valitsemalla sopivan moodin, ”puhe” kuuluu lähelle tai 
myös kaukana oleville muille Habbo-huoneessa oleville hahmoille. Pu-
hekuplien lisäksi habbot voivat lähettää Habbo-kavereilleen hotellin 
huonetilallisuudesta irrotettuja henkilökohtaisia, sähköpostin ja pika-
viestien kaltaisia, viestejä. Laajemman Habbo-yleisön voi tavoittaa ja 
julkisempaa Habbo-keskustelua voi käydä Sulakkeen tarjoamilla keskus-
telufoorumeilla sekä Habbo-kävijöiden omilla blogeilla, webbisivuilla ja 
fanisivuilla.

Habbo-kävijöillä on useita strategioita löytää uusia tuttavuuksia tai 
kavereita Habbossa. Nämä strategiat ovat kehittyneet palvelun kävijä-
määrän kasvaessa ja seuraavassa kuvataan muutamia näihin strategioi-
hin liittyvä keskeinen Habbo-laite ja mekanismi. Aluksi habbot ainoas-
taan kävelivät huoneesta toiseen, mutta huonemäärän kasvaessa tämä 
muuttui hankalaksi. Alkuvuosien aikana kehittäjät loivat kolme laitetta, 
joilla kaverit löytyvät helpommin: Navigaattori, Konsoli (kaverilista) ja 
huonekaluja, joissa on teleportin ominaisuuksia. 

Huoneita listaavaa laitetta kutsutaan Navigaattoriksi. Alkuaikoina se 
oli selattava lista kaikista tietyn maan Habbo-hotellin huoneista. Siihen 

Kuva 6.  Habbo-hahmon tyylivalintoja vuonna 2005. Vasemmalta oikealle neljä  
ruudunkaappausta hahmon muodonmuutoksesta: ensin tukka, sitten  
paita ja housut. 
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sisältyi sekä Sulakkeen tekemät kohtaamispaikat ja vetonaulat että kä-
vijöiden tekemät huoneet. Lista antoi kävijöille mahdollisuuden markki-
noida ja mainostaa huoneitaan kaikille kävijöille julkisten huonekuvaus-
ten avulla. Vuonna 2004 huoneita ryhmitettiin Navigaattorissa kiin-
teisiin hotellikohtaisiin alakategorioihin, jotta kävijät osaisivat parem-
min suunnistaa hotellissa. Habbo Konsoli puolestaan mahdollisti pika-
viestinnän hotellissa. Habbo-kävijät voivat keskenään päättää olevansa 
”Habbo-kavereita”, mikä tarkoittaa sitä, että Konsolin avulla he voivat 
nähdä toistensa sijainnin hotellissa ja lähettää toisilleen pikaviestejä.

Jos kävijällä on useampi huone Habbossa, kuten kaikilla haastatel-
luilla oli5, huoneet voidaan linkittää toisiinsa niin kutsuttujen teleport-
tien avulla. Teleportit ovat laitteita, jotka siirtävät yhden Habbo-hahmon 
kerralla huoneesta toiseen ennakkoon päätetyllä tavalla. Teleportit tule-
vat aina pareissa ja kävijät voivat näillä yhden teleporttireitin päätepis-
teillä yhdistää esimerkiksi samanteemaiset huoneet. Huoneiden lisäksi 
juuri teleportit mahdollistavat kävijöiden omat alamaailmat usean huo-
neen mittaisilla poluilla Habbon joustavan tilan läpi. 

Vuonna 2006-–2007 Sulake kehitti Habboon uusia tapoja löytää sa-
manhenkisiä kävijöitä. Jokainen Habbo-hahmo sai oman kotisivun, 
mikä teki hahmoista haettavia ja selattavia. Hahmon kotisivulla pystyi 
listaamaan omia huoneita, intressejä ja kavereita, mikä teki sosiaalisen 
navigaation entistä helpommaksi. Lisäksi ryhmittymistä Habbossa tuet-

5 Haastatteluihin ilmoittautui aktiivisia Habbo-kävijöitä, mutta kaikilla käyttäjillä ei ole 
omaa huonetta. Vuonna 2004 tehdyn kyselyn mukaan 45 prosenttia vastanneista viihtyi 
paremmin muiden kävijöiden huoneissa tai Sulakkeen tekemisissä kohtaamispaikoissa.

Kuva 7.  Kolme teleportin muotoa:  
puhelinkoppi, wc ja 
vaatekaappi.
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tiin lisäämällä ryhmätunnuksia ja -kotisivuja. Näillä muutoksilla Sulake 
mahdollisti kasvavassa ja entistä kompleksisemmassa virtuaalimaail-
massa uusia tapoja erottautua, erilaistua, mutta myös eristäytyä vähem-
män samanhenkisistä Habbo-kävijöistä.

Symbolinen näkökulma: Habbon tyylejä
Kuluttajat tuovat Habboon mukaansa omat kulttuuriset taustansa ja nii-
hin liittyvät viestinnälliset koodit, mikä näkyy esimerkiksi Habbo-vaat-
teiden valinnoissa. Kuvassa 8 on esimerkinomaisesti muutama pukeutu-
mistyyli: punk, gootti, teini, wannabe, oma tyyli. Tyylit ovat sekä popu-
laarikulttuuriin että alakulttuureihin viittaavia. Habboon on ajan myötä 
tullut muitakin keinoja ilmaista omaa tyyliä ja ryhmäidentiteettiä. Jo 
alusta asti hahmoille oli mahdollista kirjoittaa oma motto, mutta vuo-
sina 2006–2007 Habboon tuli mahdollisuus tehdä oma kotisivu jokai-
selle hahmolle.

Tekstuaalisen viestinnän lisäksi Habbo toimii ympäristönä, jossa ku-
luttajat voivat ilmaista itseään, rakentaa omaa identiteettiään ja sosiaa-
lisia suhteitaan myös ostamalla ja kuluttamalla virtuaalisia tavaroita. 
Habbossa keskustellaan, mutta lisäksi voidaan keksiä mukaansatempaa-
vaa virtuaalista yhdessä tekemistä: leikitään erilaisia leikkejä kauko-oh-

Kuva 8. Joitakin pukeutumistyylejä Habbossa vuonna 2006 (Calliope)

Kirkkaat värit,
irokeesi

Valkoinen iho, 
synkän väriset 
vaatteet

Gootti Teinit Wannabee Oma tyyliPunk

Pastellivärit, 
pulloposket

Asiallisesti pu-
keutuva, fiksusti 
käyttäytyvä

Eivät välitä 
muoti- 
villityksistä
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jatuilla sähköisillä nukeilla leikkejä varten sisustetuissa tietokoneiden ja 
-verkkojen välittämissä huoneissa.

Kuten kaikessa ihmisen toiminnassa, peliin astuu nopeasti myös so-
siaalinen status ja ryhmädynamiikka. Habbo-käyttäjien keksimissä kes-
kinäisissä kilpailuissa mitataan kävijöiden suosiota, Habbo-omaisuutta 
ja näytetään erilaisten ryhmien jäsenyyttä eri keinoin. Suosituksi Hab-
bossa pääsee esimerkiksi viettämällä siellä aikaa, olemalla muille kä-
vijöille ystävällinen, sisustamalla tyylillä tai järjestämällä tapahtumia. 
Habbo-omaisuutta voi kerryttää esimerkiksi keksimällä tapahtumia, 
johon kehtaa pyytää muilta kävijöiltä sisäänpääsymaksun. Yksi keino 
saada mainetta on keksiä tavoite ja perustaa tavoitteeseen pyrkivä 
ryhmä. 

Habbossa on suhteellisen vähän palveluntarjoajan päättämiä onnis-
tumisen mittareita verrattuna moneen muuhun verkkopeliin, mikä an-
taa tilaa kuluttajille itse päättää omasta verkkovälitteisestä toiminnas-
taan. Kävijät keksivät itse (Sulakkeen tarjoamien resurssien puitteissa) 
trendejä, tyylejä, muoteja, leikkejä ja kaikenlaista tekemistä, joilla voi-
daan erottua joukosta. Näistä neuvotellaan hotellin sisällä, Sulakkeen 
tarjoamilla keskustelufoorumeilla sekä Habbo-kävijöiden omilla blo-
geilla, webbisivuilla ja fanisivuilla.   

Tuotannollinen näkökulma: Käyttäjien järjestämä toiminta
Kävijä saa itse päättää, minkälaiseksi sisustaa oman huoneensa. Toi-
set matkivat omaa huonettaan kotona, toiset taas sisustavat ihanne-
huoneensa. Huoneiden sisustaminen on tärkeässä asemassa Habbossa, 
koska luomalla hyvännäköiset puitteet voi järjestää tapahtumia ja kut-
sua muita habboja vierailulle. 

Huoneita voi myös sisustaa muuhunkin tarkoitukseen kuin omien 
kavereiden vierailuja varten. Aktiiviset käyttäjät ovat tehneet Habboon 
huoneita, joissa vaihdetaan käyttäjien kesken huonekaluja, järjeste-
tään kauneuskilpailuja tai treffejä, leikitään lemmikeillä ja simuloidaan 
vaikkapa sairaalaa. Kuvassa 9 matkitaan tv-sarjoja: Idols ja Unelmien 
poikamies.
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Yksi mielenkiintoinen tapa soveltaa edellä mainittuja teleportteja on 
tehdä matkatoimisto. Yhteen huoneeseen laitetaan useampi teleportti, 
jolloin huone toimii matkatoimistona, josta voi varata matkan halut-
tuun kohteeseen eli teeman mukaiseksi sisustettuun huoneeseen. Toi-
nen mielenkiintoinen käyttötapa, johon Habboa ei ollut suunniteltu, on 
hevostallin leikkiminen. Leikki voi kulkea esimerkiksi siten, että puolet 
käyttäjistä esittää hevosta vaihtamalla oman hahmon ihonväri esimer-
kiksi ruskeaksi ja kirjoittamalla oman hahmon mottoon hevosen ikä ja 

Kuva 9.  Habbon käyttäjät keksivät 
matkia tv-sarjoja: Idols ja 
Unelmien poikamies.
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luonne, ja toinen puoli käyttäjistä leikkii hevoshoitajaa. Vaikka Habbossa 
ei olekaan piirrettyjä hevosia, pikseligrafiikan viitteellisyyden ansioista 
käyttäjä voi antaa mielikuvituksen juosta ja keksiä omanlaisensa leikin.

Habbo-hahmojen ja -tavaroiden merkitykset eivät ole vain palvelun 
perustajan ennalta määrittelemiä, vaan kuluttajat osallistuvat itse mer-
kitysten luomiseen. Hevosfanien tekemät virtuaaliset hevostallit toimi-
vat hyvänä esimerkkinä. Kuluttajat sopivat yhdessä, että tietynlainen 
hahmo esittää hevosta, että baaritiski-huonekalu toimii tallin pilttuiden 
seininä, että vihreä matto onkin hevosten laidun, ja niin edespäin. He-
vostallilainen näkee hevosia, hevosten hoitajia, tallin ja laitumen, mutta 
asiaan vihkiymätön näkee vaan oudosti käyttäytyviä Habbo-hahmoja 
oudosti sisustetussa sisätilassa.

Habbo lasten ja nuorten kulutuskulttuurissa

Habbossa kulutus ja vertaisviestintä kietoutuu yhteen
Mitä Habbo ja sen suosio kertovat lasten ja nuorten kulutuksesta ja ku-
lutuskulttuurista? Habbo on mielenkiintoinen esimerkki siitä, kuinka 
kulutus ja vertaisviestintä ovat kietoutuneet yhteen. Habbossa tapaa uu-
sia ihmisiä, mutta sen kautta pidetään myös yhteyttä kavereihin. Haas-
tattelujen perusteella nuoret käyttävät useita verkkoyhteisö palveluja sa-
manaikaisesti riippuen siitä, missä verkkopalvelussa kaveripiiri liikkuu. 
Toisella saattaa olla koulukavereita IRC-galleriassa ja muita kavereita 
Habbossa, ja toisella päinvastoin. Habbon kautta on mahdollista luoda 
kirjeystävän kaltaisia tuttavuuksia, liittyä erilaisiin keskusteluklubeihin 
tai harjoitella virtuaalisesti tyttö- tai poikaystävänä olemista. 

Habbo ei ole läpinäkyvä tai huomaamaton palvelu, joka pysyttelee 
vuorovaikutuksessa taka-alalla. Sen sijaan, että siihen olisi tehty realisti-
sia representaatioita tai valokuvia, Habbon pikseligrafiikka, animaatio ja 
puhekuplat poistavat tiettyjä ilmaisukeinoja ja lisäävät toisia verrattuna 
kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Oma hahmo Habbossa on viestinnän 
edellytys, se edustaa kuluttajaa Habbo-maailmassa. Hahmon ulkoasuun 
panostetaan, mitä voidaan verrata ihmishahmon ulkoasuun panostami-
seen. Samankaltaisuuksia löytyy merkityksien tasolla, esimerkiksi tiet-
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tyjen tyylien, identiteettien ja jäsenyyksien esittämisessä. Erilaisuuksia 
löytyy esimerkiksi markkinatilanteessa (Sulakkeella on monopoli Hab-
bo-vaatteisiin), funktionaalisuudessa (Habbo-vaatteet eivät suojaa ih-
miskehoa sateelta), ja mahdollisuuksissa ommella omia vaatteita. Hab-
bossa näkyvät selkeästi sen konstruoidut piirteet – se on tietoisesti tehty 
arkielämän karikatyyriksi.

Habbosta ja muusta verkkomediasta on tullut tärkeä osa nuorten so-
sialisaatioprosessia koulun ja perheen lisäksi. Yksi suosion takana oleva 
syy on se, että monesta verkkoyhteisöstä on tullut nuorille ”vapaavyö-
hyke”, alue joissa tapahtuvaa toiminta oma opettaja tai omat vanhem-
mat eivät pysty kontrolloimaan (Granö 2006; Coogan & Kangas 2001). 
Paikka suojassa vanhempien ja opettajien katseilta mahdollistaa eri-
laisia kokeiluja ja oppimismatkoja, joiden muodot ovat kuitenkin hyvin 
tuttuja: leikitään ryhmissä, järjestetään tapahtumia ja klubitoimintaa. 
Sosiaalisen hyväksyttävyyden mahdollistavat ”hyvän käytöksen” sään-
nöt ja aikuisten, Sulakkeen henkilökunnan, valvoma ympäristö.

Millä tavalla Habbo on muuttanut ja muuttaa kuluttamisen käy-
täntöjä? Osa yhteiskunnallisesta keskustelusta käydään Habbossa ja 
muissa verkkomedioissa. Lapset ja nuoret ”fanittavat” populaarikult-
tuurin ikoneja Habbossa, keskustelevat heistä, luovat heille ylistäviä si-
vustoja ja joskus jopa pääsevät reaaliaikaisesti juttelemaankin heidän 
kanssaan (VIP-vierailut). Musiikkia, elokuvia, tv-ohjelmia, urheilua, julk-
kiksia, brändejä – kaikesta keskustellaan sille varatuilla keskustelufooru-
meilla ja melkein jokaiseen trendiin löytyy sopivaan tyyliin sisustettuja 
Habbo-huoneita.

Habbo on paikka, jossa lasten ja nuorten ääni kuuluu. Kävijöiltä ky-
sytään säännöllisesti mielipiteitä ja kannanottoja ajankohtaiseen poli-
tiikkaan. Nuorten arvoja peilataan ympäristöasioista, tulevaisuusnäky-
mistä ja arkielämästä. Habboilta kysytään mielipidettä uusien ominai-
suuksien kehittämiseen, yleensä julkaisemisen jälkeen, mutta kutsutaan 
myös beeta-testaukseen ennen julkaisua. Villejä ideoita tulevaisuuden 
Habbosta voi heitellä esimerkiksi keskustelufoorumeissa.  

Habbossa oppii kuluttajaksi, sekä Habbo-tavaroiden että mainos-
ten kautta. Esimerkiksi elokuussa 2009 Suomen Habbossa järjestettiin 
Garnier-kampanja, jossa haettiin Habbo-hahmoa mainokseen. Hah-
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mon kuva voisi näkyä mainostaulussa Habbon hotellin uima-aaltaalle. 
Habbon Elisa-kampanjassa elokuussa 2009 tehtävänä oli piirtää sarja-
kuva ensimmäisestä koulupäivästä ja osallistujien kesken arvottiin No-
kian matkapuhelin. Kesäkuussa 2009 Puffet-kisassa kymmenen habboa 
pääsi osallistumaan Puffet-jäätelöbaarin rakennuskilpailuun. Tämän 
kaltaisilla Habbo-maailmaan liittyvillä mainoksilla isot suomalaiset 
brändit pyrkivät vaikuttamaan nuorisoon Suomen Habbossa. Toisaalta 
tätä voidaan pitää ongelmana, josta nuoria pitää suojella. Toisaalta Hab-
bo-kuluttajat oppivat toimimaan kaupallisten toimijoiden kanssa, joita 
he kohtaavat myös muualla. 

Habboilu ei ole vain ”ruusuilla tanssimista”
Yllä oleva kuvaus kertoo, ettei Habbossa makseta ”tyhjästä”, vaan siellä 
voi myös olla hauskaa, järkevää toimintaa ja (melko) tavallista arkielä-
mää. Tämä positiivinen kuvaus saattaa jopa antaa kuvan, että Habbossa 
oleminen on pelkkää ”ruusuilla tanssimista”. Näin ei ole, haastattelu-
jen ja fanisivukeskustelujen mukaan esimerkiksi Habbo Club jakaa sekä 
käyttäjiä että mielipiteitä. Liittymällä Habbo Clubiin muutaman euron 
kuukausihintaan kävijä saa enemmän vaatteita ja asusteita, klubitava-
roita, VIP-pääsyn julkisiin tiloihin ja muita etuja hotellissa. Habbo Club 
ja vielä yleisemmin se, että osa Habbo-tavaroista maksetaan euroilla, 
toisaalta mahdollistaa Sulakkeen liiketoimintaa, mutta toisaalta ylläpi-
tää kävijöiden taloudellista eriarvoisuutta myös Habbossa. Joillakin lii-
kenee helposti kuukausirahastaan Habbo-klubiin tarvittavat vajaat neljä 
euroa, mutta tilanne on erilainen koululaisella, jonka viikkoraha on 
pienempi.

 Habbo heijastaa ja luo nykyistä kulutusyhteiskuntaa, se kannustaa 
kuluttamiseen ja pohjautuu kaupalliseen metaforaan: hotelli. Jos van-
hemmat kieltävät rahankäytön Habbossa, se myös rajoittaa nuoren osal-
listumismahdollisuuksia Habbossa. Silloin vaihtoehtona on onnistua 
Habbo-urassaan maksamatta – sekin on mahdollista, mutta kaikki kävi-
jät eivät siihen ryhdy. Jostakin Habbon pyörittämiseen tarvittavat rahat 
on tultava, mutta toisaalta vanhempien kukkarot eivät ole samankokoi-
sia. Tämä on Habboa laajempi asia, joka koskee kaikkea virtuaalista ku-
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luttamista (Lehdonvirta 2009a). Kaupallinen etu ja nuorten keskinäinen 
tasa-arvo eivät aina kohtaa.

Aina kävijä ei heti ymmärrä, miten käyttäytyä Habbo-maailmassa. 
Moni on kokenut pettymyksiä, kun on yrittänyt osallistua Habbo-leik-
keihin, lähtenyt kisaan mukaan, mutta hänet on äänestetty ensimmäi-
senä ulos – ehkä käyttäjien luomien epävirallisten ”sääntöjen” mukaan, 
ehkä ei. Jotkut käyttäytyvät alussa tahattomasti huonosti, kun eivät 
tiedä kaikkia epävirallisia sääntöjä. Jotkut lapset joutuvat Habbossakin 
oleman yksin, jos eivät uskalla mennä kohtaamispaikkoihin tai puhua 
muiden hahmojen kanssa.

Habbossa, kuten muuallakin Internetissä, törmää nopeasti verkko-
urkintaan. Onnea ja rajoja kokeilevat käyttäjät yrittävät urkkia muiden 
käyttäjien salasanoja esimerkiksi kalastelemalla niitä Habboa jäljitte-
levillä webbisivuilla. Joskus uusi käyttäjä menee neuvoista huolimatta 
lankaan ja viestittää oman salasanan väärälle taholle. Tällöin kyseinen 
käyttäjä menettää kontrollin hahmoonsa, kun vieras käyttäjä loggaa 
sisään varastetulla salasanalla ja antaa kyseisen hahmon kaiken Hab-
bo-omaisuuden pois. Tällainen kokemus on kyselyn (2004) mukaan mo-
nelle käyttäjälle ikävin tilanne Habbossa. Asiakaspalvelu tosin pystyy 
selkeissä tapauksissa palauttamaan Habbo-tavarat oikealle omistajalle. 
Kokemus voi olla myös opettavainen: ehkä kävijä osaa vastaisuudessa 
esimerkiksi verkkopankissa välttää samanlaisia huijauksia.

Toinen aineistossa, sekä kyselyssä että haastatteluissa, vastaan tul-
lut ikävä tilanne Habbossa on se, kun sosiaaliset suhteet katkeavat. Ka-
verit lähtevät Habbosta pois, tulee riita tai ero Habbo-poika- tai -tyttö-
ystävän kanssa. Näissä tilanteissa ei kävijöiden mukaan ole mitään vir-
tuaalista, erot tuntuvat oikeilta. Koska Habboilu liitetään Suomessa hel-
posti tiettyyn ikäryhmään, yksi 16-vuotias haastateltava ilmoitti välttä-
vänsä Habbo-puheita koulussa. Hän ei halunnut leimautua lapselliseksi, 
vaikka viihtyikin edelleen palvelussa.
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Johtopäätökset

Onko Habboilu turhanpäiväistä kuluttamista ja Sulake epäeettinen kau-
pallinen toimija, joka houkuttelee lapsia kuluttamaan rahaa tavaroi-
hin, joita ei ole edes olemassa? Vai onko Habboilu ihana utopia, jossa voi 
unohtaa kaikki arkielämän rajoitukset ja toteuttaa itseään ja unelmi-
aan? Aineiston valossa voi sanoa, ettei kumpikaan ääripää kuvasta Hab-
boa kovinkaan hyvin. 

Habboa voidaan verrata tavalliseen koulun pihaan: siellä leikitään, 
pelataan, keskustellaan, sekä hyvässä että pahassa. Koska kyse on ih-
misistä, Habbossa voi pitää hauskaa, mutta siellä voi myös tulla kiusa-
tuksi. Habbo on myös suhteellisen hyvin valvottu verkkoyhteisö: siellä 
voi aina kutsua valvojan paikalle, henkilötietojen paljastaminen on kiel-
letty, kirosanoja suodatetaan pois ja esimerkiksi Suomen Habbo on sul-
jettu öisin. 

Mediahistoria kertoo, että huolestuneita mielipiteitä on esitetty kir-
jojen, sarjakuvien, radion, elokuvien, television, elektronisten pelien, 
Commodore 64:n, videon, dvd:n, Playstationin ja monen muun uuden 
median suhteen. Nyt on Internetin, virtuaalimaailmojen ja sosiaalisten 
verkostosivujen vuoro. Kyse on mediakasvatuksellisesta ongelmasta ja 
medialukutaidoista (Ermi, Heliö, & Mäyrä 2004; Koivusalo-Kuusivaara 
2007) jonka haaste on kodin, koulun, lainsäädännön, mutta myös verk-
kopalveluja ylläpitävien tahojen yhteinen. Tässä artikkelissa olen tuonut 
esille, että Sulake näyttää ottavan mediakasvatukselliset haasteet vaka-
vasti mahdollistamalla Habbossa myös nuorisotyön. Sitä, onko nykyinen 
toiminta riittävää, on pohtinut esimerkiksi nuorisotutkija Jani Merikivi 
(Merikivi 2007).  

Olen tässä artikkelissani osoittanut, että riippumatta siitä nähdäänkö 
Habbo turhakkeena vai hyödykkeenä, se on merkittävässä kulttuurisessa 
ja kasvatuksellisessa roolissa lasten ja nuorten arjessa. Habbon avulla 
pidetään yhteyttä ystäviin, saadaan ajankohtaista informaatiota siitä, 
mitä maailmassa tapahtuu ja sen kautta ollaan myös kuluttajana vuoro-
vaikutuksessa kaupallisten tahojen kanssa. Habbo on osa populaarikult-
tuuria ja toimii resurssina, joka mahdollistaa kulttuuristen käytäntöjen 
kommentoinnin, ironisoinnin ja suhteellistamisen.
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Ilmosen kulutuksen nelijaottelu (2007) mahdollisti Habbon kulu-
tuksen tarkasteluna taloudellisesta, tavaraopillisesta, symbolisesta ja 
tuotannollisesta näkökulmasta. Kehikko toisaalta motivoi eri näkökul-
mien esille nostamisen ja toisaalta auttoi tasapainottelua eri näkökul-
mien välillä. Nelijaottelu ei sinänsä ota kantaa siihen, kuvataanko tut-
kittavaa ilmiötä tuokiokuvana vai pidemmällä aikavälillä – siihen vai-
kutti tässä artikkelissa kehikkoa enemmän kerätty aineisto ja kirjoitta-
jan tutkimusintressit.

Habbon kulutuksessa olen tässä keskittynyt Habbossa rahalla ostet-
tavaan valuuttaan, Habbo-kolikoihin. Monet virtuaalimaailmat, Habbo 
mukaan lukien, ovat viime aikoina lanseeranneet toisen valuutan, jota 
tienataan aktiivisuuspisteillä (McAllister & Shah 2009). Mielenkiintoi-
nen jatkotutkimuksen kysymys olisi selvittää, miten kuluttamisen käy-
tännöt muuttuvat kahden tai useamman valuutan virtuaalimaailmassa. 
Oletettavaa on, että aktiivisuuspisteet vähentävät maksavien ja ei-mak-
savien kävijöiden välistä eriarvoisuutta.

Habbo on yksi esimerkki lasten ja nuorten muuttuvista kulutuskäy-
tännöistä. Vaikka tässä tutkimuksessa on keskitytty yhden palvelun ku-
luttamisen kuvaukseen ja analyysiin, lapset ja nuoret myös vaihtavat 
nettiyhteisöjä tai ovat jäseninä useammassakin samaan aikaan. Kulut-
taminen ei kohdistu välttämättä vain yhteen tai harvaan palveluun, ja 
Habbon kaltaisia virtuaalimaailmoja on lapsille ja nuorille jo olemassa 
kymmeniä ellei satoja erilaisia (KZero 2009).

Virtuaalihyödykkeiden kuluttaminen on jo aika lailla normi – lapset 
ja nuoret kuluttavat iTunes- ja Spotify-musiikkia, lataavat konsolipelejä 
digitaalisesti, jne. Missään näissä tilanteissa kuluttaja ei saa käsin kos-
keteltavaa tavaraa, vaan palveluja kulutetaan erilaisten tietoteknisten 
laitteiden avulla. Kenties tämä kulutuksen digitalisoituminen on askel 
kestävämpään kulutuskulttuuriin, kuten tuore väitöskirja (Lehdonvirta 
2009a) väittää.
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Kuviteltu lapsuus

Annamari Vänskä

Artikkelissa tarkastellaan kulttuurin visualisoitumista, kuvallisuuden ko-
rostuneisuutta ja kuvien kietoutuneisuutta kuluttamiseen. Siinä pohditaan, 
mikä visuaalisten representaatioiden asema on kuluttamisessa ja kuinka 
lapsuutta määritellään nykykulttuurissa pitkälti visuaalisuuden ja kulut-
tamisen kautta. Artikkeli on pääasiassa teoreettinen avaus kuluttamisen ja 
kuvallisuuden kietoutuneisuuteen, mutta teoreettisia näkökulmia havain-
nollistetaan lapsia esittävien muotikuvien luennan kautta. Artikkeli avaa 
väylän keskustelulle visuaalisuuden kutoutumisesta tuotemerkkeihin. Sa-
malla se myös pyrkii luomaan keskustelua siitä, miten kuvilla tuotetaan vi-
sualisoitua tietoa lapsuudesta. Artikkelin metodologia ammentaa visuaa-
lisen kulttuurin tutkimuksesta, lapsuutta teoretisoivasta kulutustutkimuk-
sesta ja kulttuurintutkimuksesta.

”YLE ei uutisoi Britney Spearsin konserttia” kirjoitti Helsingin Sanomat 
16.7.2009. Syynä olivat lehden mukaan kohtuuttomat kuvausehdot, jotka 
hankaloittivat vapaata tiedonvälitystä. Spearsin kuvausehtoihin kuului 
tähden oikeus valita kaikki julkaistavat kuvat ja pidättää niiden käyt-
töoikeus myös itsellään (Kauppinen 2009, C5). Medialle oli ongelmal-
lista, että Spears halusi oikeuden päättää siitä, millaisia kuvia hänestä 
sai konsertin yhteydessä julkaista. Uutisboikotin ytimessä olikin väite, 
jonka mukaan amerikkalainen poptähti halusi käyttää mediaa ilmais-
kanavana tuottaa Spearsista sellaista kuvaa, jonka tähti itse katsoi so-
pivaksi. Närkästys sai huvittaviakin piirteitä: jopa Helsingin Sanomissa 

Pohdintaa kuvallisuuden kietoutumisesta kuluttamiseen
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uutisoitiin ruotsalaisesta Dagens Nyheteristä, joka oli päätynyt kuvitta-
maan konserttiarviota valokuvan sijasta piirroksella (ma.).1

Tiedonvälityksen kannalta Spearsin kuvausehdot eivät ole kovinkaan 
poikkeukselliset, rock- ja poptähdet ovat aina rajoittaneet konserttiensa 
kuvaamista (Tiainen 2009).2 Visuaalisen kulttuurin ja kulutustutkimuk-
sen kannalta huvittavia piirteitä saaneessa kesäkohussa kiinnostavinta 
ei olekaan vapaan tiedonvälityksen ongelma. Sen sijaan kiintoisaa on, 
millä tavalla se paljastaa visuaalisuuden ja kuluttamisen kietoutunei-
suuden. Kuvausehdot paljastavat, kuinka keskeistä osaa visuaalisuus 
näyttelee popmusiikin kuluttamisessa. Kuvausehtoja onkin mielekkäintä 
tarkastella osana Spearsin brändiä: Britney Spears ei ole kuka tahansa 
laulaja vaan tuote nimeltä ”Britney Spears”.3 Spears-tuotteen brändiin 
kuuluu tietynlainen visuaalisuus, jota muun muassa konserteista otetut 
kuvatallenteet osaltaan tuottavat ja muokkaavat. Kuvausrajoituksissa 
on siten kyse brändi- ja tuotevalvonnasta: ehdoilla Spears tuntui halua-
van kontrolloida sitä, millaista viestiä, millaisia mielikuvia ja tulkintoja 
hänestä otetut kuvat luovat tuotteesta ”Britney Spears”. Ei olekaan kyse 
vain siitä, millaisia kuvia Spearsista henkilönä saa tai ei saa julkaista, 
kuten lehdissä väitettiin, vaan myös siitä, millä tavalla konsertista ote-
tuilla kuvilla visualisoidaan tietoa tuotteesta. Spearsista otetut valoku-
vat voi nähdä osana sitä, mitä Celia Lury (2004, 2, passim.) kuvaa brän-
diksi: ”Spears” on objekti, joka koostuu useista eri osasista ja osa-alueista. 
Spearsin brändissä tärkeää on se, millaiseen suhteeseen eri osaset aset-
tuvat toisiinsa nähden. Brändin osa-alueet Spearsin kohdalla liimaa toi-
siinsa se visuaalinen kuvasto, jota laulajasta eri yhteyksissä tuotetaan.

1 Uutinen siitä, että konserttiarviota kuvitettiin piirroksella, kertoo varsin esimerkillisesti 
siitä, kuinka hyvin valokuva on ottanut paikkansa tapahtumien totuudenmukaisena vä-
littämisenä. Reilusti alle sata vuotta sitten valokuvalla ei vielä tällaista asemaa ollut – 
päinvastoin oli aivan tavallista, ettei sanomalehdissä ollut kuvia ollenkaan tai että ku-
vat olivat piirroksia. Nykyisen digitaalisen kuvan aikakaudella piirroskuvan esittämisellä 
uutisoinnin yhteydessä näyttää olevan nostalgista uutisarvoa.

2 Antti Tiainen (2009) listasi useita artisteja, jotka ovat rajoittaneet konserttiensa kuvaa-
mista. Tarinan mukaan Bruce Springsteen keksi ”kolmen kappaleen säännön”, joka rajaa 
kuvaamisen vain kolmeen kappaleeseen. Kuvauslupa voi rajoittua myös yhteen kappa-
leeseen ja kuvaajat allekirjoitettavat usein sopimuksen, ettei kuvia esitetä kuin yhdessä 
mediassa (ma.).

3 Kesällä 2009 Suomessa vieraili myös toinen amerikkalainen poptähti: Spearsiakin suo-
situmpi Madonna. Toisin kuin Spears, hän ei säännellyt itsensä kuvaamista millään 
tavalla.
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Spearsin tapaus toimii johdattelijana artikkeliini, jossa tarkaste-
len erityisesti kulttuurin visualisoitumista, kuvallisuuden korostunei-
suutta ja kuvien kietoutuneisuutta kuluttamiseen. Pohdin, mikä asema 
visuaali silla representaatioilla on kulutuksessa. Kuten Spearsin musiikki, 
eivät hyödykkeetkään elä ilman kuvia. Kuvat puhaltavat popmusiikkiin 
ja esineisiin hengen. Havainnollistan teoreettisia näkökulmia lapsia esit-
tävien muotikuvien kautta. Myös nämä kuvat ovat osa laajempaa brän-
dien maailmaa. Kuvien avulla vaatebrändit luovat tuotemerkin maail-
maa ja erottautuvat muista vastaavista vaatemerkeistä. Tämän lisäksi 
ne myös osallistuvat tietynlaisen lapsuuden muovaamiseen. Artikkelin 
päämääränä onkin erityisesti avata väylää keskustelulle visuaalisuuden 
kutoutumisesta tuotemerkkeihin ja samalla pohtia, miten kuvilla tuote-
taan visualisoitua tietoa lapsuudesta. Artikkelin metodologia ammentaa 
visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta, lapsuutta teoretisoivasta kulutus-
tutkimuksesta ja kulttuurintutkimuksesta.

Visualisoitunut kulutuskulttuuri?

Kuvat eivät elä vain omassa sfäärissään, vaan vaikuttavat voimakkaasti 
arkiseen elämäämme. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen piirissä onkin 
viime vuosina tullut tavanomaiseksi esittää, että nykykulttuuri on vi-
sualisoituneempi kuin koskaan. Mitä väite tarkoittaa? Yhden vastauksen 
tarjoaa ranskalainen anarkisti ja situationisti Guy Debord (1967/2005, 
35–36), joka väitti vuonna 1967: 

Koska spektaakkelin tehtävänä on aiheuttaa maailma, joka ei ole 
enää suoraan aistittavissa, vaan joka nähdään erilaisten erikoistu-
neiden välitysmuotojen kautta, se nostaa väistämättä ihmisten nä-
köaistin erikoisasemaan, joka kerran oli tuntoaistilla; näköaisti, ais-
teista abstraktein ja helpoimmin huijattava, on parhaiten sopeutetta-
vissa nyky-yhteiskunnan yleistettyyn abstraktioon.

Lausumallaan Debord tarkoitti, että länsimaisten ihmisten todellisuus-
suhde on muuttunut. Ihmiset eivät kohtaa todellisuutta suoraan vaan 
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välittyneesti, Debordin mukaan erityisesti kuvien kautta. Eletty olisi siis 
muuntunut representaatioksi, esitykseksi.

Debordin huolena oli jo 1960-luvulla, että kaikki, mistä elämä koos-
tuu, löytyy spektaakkelista eli itsenäisten kuvien joukosta. Spektaakke-
lissa kuvat korvaavat toiminnan ja se, miltä jokin näyttää, korvaa todelli-
sen elämän. Spektaakkelin yhteiskunnassa kuvat tuottavat todellisuutta. 
Debord näki maailman pirstoutuneena, eri elämänalueet toisiinsa liit-
tymättöminä ja ihmiset toisistaan erkaantuneina. Ihmisten kohtaami-
nen suoraan ei enää ollut mahdollista, vaan mahdollista oli vain kuvien 
kohtaaminen. Länsimaiselle ihmiselle ainoastaan visuaalisten esitys-
ten maailma näyttäytyi todellisena eikä hän Debordin mielestä muuta 
osannut vaatiakaan.

Debordin ajatuksen radikalisoi reilu vuosikymmen myöhemmin 
toinen ranskalainen mediafilosofi, Jean Baudrillard (1981/1998, 160–
187). Hänen mukaansa elämme simulaation aikakautta. Kuvat eivät 
siis enää ainoastaan heijastaneet maailmaa, vaan ne olivat kokonaan 
muuntaneet todellisen ja kuvauksen suhteen. Kun aikaisemmin vielä 
uskottiin kuvan imitoivan todellisuutta kuvan ulkopuolella, nykyi-
sessä todellisuuskäsityksessä ”todellisuus” itsessään oli malleista luo-
tua. Amerikkalaista kulutuskulttuuria havainnoinut Baudrillard esitti, 
ettei kuvilla ollut enää suhdetta todelliseen, vaan ainoastaan toisiin 
todellisuuden malleihin, jota Baudrillard nimitti hypertodellisuudeksi. 
Hän määritteli kulttuurimme tilaksi, jossa kuva on alkanut edeltää 
todellisuutta.

Vaikka molempien ajatuksia kuvallisuuden ylivallasta on kritisoitu, 
eivät ne tunnu globalisoituneessa ja erilaisten sähköisten medioiden 
täyttämässä kulttuurissa kovinkaan liioitelluilta. Jossakin mielessä aja-
tus erityisesti kaupallisten kuvien voimasta tuottaa, muovata ja muut-
taa käsityksiä todellisuudesta on arkipäiväistynyt (ks. esim. Mitchell 
1994 ja 2005). Elämme historian kuvallisinta aikakautta. Vaikka kuval-
lisuutta ja näkemistä on pohdittu jo antiikin Kreikasta ja Platonista al-
kaen ja kuvallistamisen teknologioita on kautta historian käytetty erilai-
sissa yhteiskunnallisissa tehtävissä tieteestä huveihin, luonnehtii omaa 
aikaamme 1900-luvun alusta saakka visuaalisten esitysten määrän rä-
jähdysmäinen kasvu (Seppänen 2005, 17).
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Toisin kuin usein luullaan, kulttuurin kuvallistuminen ei kuitenkaan 
tarkoita visuaalisuuden määrän kasvua sinänsä. Sen sijaan ajatus viit-
taa siihen, että asiat ja ilmiöt näyttäytyvät visuaalisina esityksinä. Esi-
merkiksi Mark Poster (2002, 67–68) vastustaa ajatusta, jonka mukaan 
elämämme olisi visuaalisempaa kuin aikaisemmin. Hänen mukaansa 
emme käytä silmiämme yhtään enempää kuin aiemminkaan. Muutos ei 
koskekaan aistien käyttöä vaan tilan muutosta. Kun visuaalisia esityk-
siä mentiin ennen varta vasten kirkkoon tai taidemuseoon katsomaan, 
tunkeutuu visuaalisuus nyt elämäämme jo pienellä kaupunkikävelyllä 
katumainontana, Internetissä surffatessamme tai tavatessamme ystä-
viämme Facebookissa divaanilla loikoillen. Elämme maailmassa, jossa 
etäisyydet ovat viestintäteknologian ansiosta lyhentyneet, ja arjessa, 
joka rakentuu liikkumisesta virtuaalisista ja visuaalisista tiloista toi-
seen (ks. esim. Tomlinson 1999). Ei ole vaikea yhtyä globalisaatioteoree-
tikko Manuel Castellsin (1996, 373) huomioon, jonka mukaan on ”absur-
dia ja primitiivistä” väittää, että välittyneen todellisuuden ulkopuolella 
olisi jokin koodaamaton ei-välittynyt todellisuus. Castells (mp.) väittää: 
”Kaikki todellisuudet kommunikoidaan symbolien kautta […] Tavallaan 
kaikki todellisuus on virtuaalista.”

Kuviteltu lapsuus

Otan vakavasti visuaalisen kulttuurin tutkijoiden ajatuksen todellisuus-
suhteemme muutoksesta. Tähän on lisättävä vielä ajatus kaupallisuuden 
lisääntyneestä vaikutuksesta elämäämme. Jokapäiväinen arkemme ei 
siis ole vain kuvien täyttämää, se on nimenomaan kaupallisten kuvien 
läpäisemää. Kulttuurissamme mikään ei säästy visualisoitumiselta eikä 
jää kuluttamisen ulkopuolelle. Kulutuskulttuurin kuvat ovat keskeinen 
osa inhimillistä kulttuuria ja niistä saatavaa informaatiota käytetään eri 
tavoin, paitsi tuotteiden myös ihmisten identiteettien rakennusaineena. 
Aikuisten identiteettien muotoutumista vuorovaikutuksessa kulutus-
kulttuurin kuvien kanssa onkin jo tutkittu suhteellisen paljon (ks. esim. 
Rossi 2003; Vänskä 2006), kun taas lapsuuden muotoutumista kuvien 
ja kuluttamisen muodostamassa kolmiyhteydessä ei niinkään ole vielä 
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analysoitu. Tämä on ilmeinen puute, sillä juuri nykylapset ovat niitä, 
jotka ovat syntyneet kuvien täyttämään maailmaan, ja jotka surffaavat 
jo alle kouluikäisinä varsin tottuneesti visuaalisesta ja virtuaalisesta ti-
lasta toiseen. Otan seuraavassa esille joitakin esimerkkejä siitä, miten 
lapsuus, visuaalisuus ja kuluttaminen kytkeytyvät toisiinsa ja kuinka 
lapsia esittäviä visuaalisia esityksiä on mahdollista analysoida.

Kulutuskulttuuria käsittelevässä lapsuustutkimuksessa on pää-
asiassa kaksi suuntausta. Varsin yleisen käsityksen mukaan aikuisten 
instituutiot, kuten liike-elämä tai mainonta, käyttävät lapsuutta sym-
bolina omien etujensa ajamisessa. Toisessa, nykyisin yhä vallitsevam-
maksi tulleessa lähestymistavassa korostetaan puolestaan lasten toimi-
juutta ja aktiivista osallistumista kulutuskulttuurin merkitysten tuotta-
jina. (Cook 2004, 5.) Poleemisessa teoksessaan Born to Buy (2005) ame-
rikkalainen kulutustutkija Juliet B. Schor esimerkiksi kuvaa hengästyt-
tävästi amerikkalaisten lasten muuttumista viattomista ja passiivisista 
objekteista aktiivisiksi ja erittäin merkkitietoisiksi kuluttajiksi. Schorin 
mukaan (mt., 9) amerikkalaisen kulttuurin pääarkkitehteja ovat yhtiöt 
ja niiden päämääränä on kasvattaa pikkulapsista yhä enemmän kulut-
tavia aikuisia. Schor väittää, että nykylapset eivät ainoastaan osallistu 
aikuisten kuluttamiseen, sen sijaan monissa perheissä juuri lapset sane-
levat, mitä perheessä kulutetaan. Lasten (ja teinien) makumieltymykset 
määräävät tahdin yhtiöissä ja perheissä. Myös toinen amerikkalainen 
kirjoittaja Alissa Quart päätyy menestysteoksessaan Brändätyt (2003) 
samanlaiseen päätelmään: hänen mukaansa amerikkalaisten teinien 
elämää määrittelee ja ohjaa lähes tyystin kuluttaminen. Quart (mt., pas-
sim.) esittää myös, että kuluttaminen kohdistuu pitkälti ruumiiseen: sitä 
muokataan ja tyylitellään vaatteilla, kauneusleikkauksin, kehonraken-
nuksella tai laihduttamalla.

Schorin ja Quartin ajatukset eivät ole vieraita Suomessakaan, vaikka 
meillä ei ole vielä havaittu näin radikaalia muutosta lasten kuluttami-
sen suhteen (ks. esim. Raijas & Wilska 2008, 257–259; Wilska 2004, 17–
31). Joitakin viitteitä kuluttamisen ja kuvallisuuden vaikutuksesta lasten 
muuttuneeseen suhtautumiseen on kuitenkin havaittavissa. Ensinnäkin 
Helsinkiin on rantautunut useita ainoastaan lasten huippumuotibrän-
dejä myyviä liikkeitä viimeisen parin vuoden aikana. Myös aikuisten 



211

Vänskä  Kuviteltu lapsuus 

trendikkäitä vaatteita myyviin liikkeisiin on ilmestynyt viimeisen vuo-
den aikana saman merkin lastenvaatteita myyviä osastoja. Vaikuttaa 
siltä, että lasten kasvattaminen muotitietoisiksi kuluttajiksi alkaa heti 
lapsen syntymän jälkeen.

Vuonna 2008 ilmestyi myös teinitytöille suunnatun elämäntapalehti 
Demin tutkimus omasta lukijakunnastaan (Millward Brown 2008). Sen 
mukaan Demi-lehden lukijat elävät maailmassa, jossa tärkeää ei ole ai-
noastaan sisäinen kauneus, vaan ulkoiset ominaisuudet, kuten hoikka 
ja sopusuhtainen vartalo, trendikäs hiustyyli, kauniit vaatteet ja kau-
nis iho. Samaisen tutkimuksen top 10 -listan kauneimmat ihmiset olivat 
puolestaan mediassa näkyviä julkkiksia: malleja, näyttelijöitä ja pop-
tähtiä. Erityisesti nuorten naisten elämän keskiössä tuntuu olevan ulko-
näkö. Tutkimukseen vastanneista jopa 85 % tutkimukseen vastanneista 
kertoi ulkoisen olemuksen olevan erittäin tärkeää ja 69 % vastaajista 
vaatteiden olevan itseilmaisun väline. Demi-lehden teettämä tutkimus 
heijastelee Schorin ja Quartin väitteitä: myös kuluttamisesta ja omaan 
itseen satsaamisesta on tullut keskeinen osa myös suomalaisnuorten 
elämää (mt., passim; ks. myös Wilska 2001, 60–70).

Schorin ja Quartin poleemisten tekstien rinnalle on ilmaantunut 
muitakin tutkijoita, jotka ovat huomanneet lapsuuden ja kuluttamisen 
linkittymisen. Amerikkalainen tutkija Daniel Cook (2004) on väittänyt, 
että nykykulttuurissa lapsuus kietoutuu täysin kaupallisuuteen. Kun 
Schor ja Quart kuvailevat lapsia kuluttajina, analysoi Cook puolestaan, 
millä tavalla koko lapsuuden käsite kietoutuu kaupallisen kulttuurin ja 
kapitalismin syntyyn. Cookin lähestymistavassa keskeistä on ajatella 
kulttuuria inhimillisenä vuorovaikutuksena ja merkityksiä muodosta-
vana rakenteena. ”Kulttuuri” on tila, jossa tuotetaan merkityksiä erilais-
ten symbolien kautta (ks. myös Fornäs 1998). Cook ei tutkikaan lihaa ja 
verta olevia lapsia, vaan pikemminkin virtuaalisia lapsia eli lapsia esit-
täviä kulttuurisia tekstejä, muun muassa mainontaa. Cook (2002) pu-
huukin symbolisen lapsuuden (symbolic childhood) käsitteestä. Se hah-
mottaa lapsuuden merkkinä, joka viittaa lapsen ulkopuolelle.

Visuaalisen kulttuurin tutkimukselle, joka harvemmin tutkii autent-
tisia lapsia ja keskittyy pikemminkin kulttuuristen tekstien analyysiin, 
Cookin ajatus lapsuuden symbolisuudesta auttaa sitomaan kuluttami-
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sen ja visuaalisuuden toisiinsa. Lapsia esittävät kuvat eivät viittaa ku-
vissa esiintyviin lapsiin, vaan kuvien ulkopuolelle, suppeammin kuvat 
tuottaneen yhtiön arvoihin ja näkemykseen lapsista, laajemmin sen 
kulttuurin arvoihin ja maailmankuvaan, joka kuvat on tuottanut. Lapsia 
esittävät mainoskuvat onkin syytä nähdä visuaalisesti koodattuina ko-
konaisuuksina, jotka viittaavat laajimmillaan niihin tapoihin, joilla lap-
suutta kulttuurissamme visualisoidaan. Nämä kulttuuriset ideaalikuvat, 
jotka myyvät toki suuria määriä tuotteita, myyvät samalla myös tietyn-
laista lapsuutta. Juuri tästä syystä lapsia esittäviä kuvia analysoimalla 
on mahdollista saada kiinni niistä arvoista, arvostuksista ja ihanteista, 
joita lapsuuteen yleisemmin kulttuurisesti liitetään.

Annan seuraavassa esimerkin siitä, mitä tarkoitan lapsuuden ku-
vallistumisella. Käytän esimerkkinäni muotikuvaa, jota olen analysoi-
nut lapsuuden heteroseksualisointia käsittelevässä artikkelissa (Vänskä 
2007, 3–22). Kyseisessä Diorin mainoksessa on kuvattu nuori tyttö, joka 
istuu valkoisiin vaatteisiin ja kenkiin puettuna valkoisella tuolilla val-
koisessa huoneessa ja roikottaa karvaista valkoista nallea raukean näköi-
senä jalkojensa välissä (kuva 1). Nykyisen vallitsevan kauneusihanteen 
mukaisesti tyttö on selkeäpiirteinen, hoikka ja hänellä on pitkät punai-
set hiukset. Lapsimalli on myös puettu kevyeen, tyttömäiseen hamee-
seen, olemattomia rintoja korostavaan hihattomaan puseroon ja siroihin 
ballerinakenkiin. Näillä kuvallisilla keinoilla tyttö sekä sukupuolitetaan 
selkeästi feminiiniseksi että seksualisoidaan haluttavaksi pikkunaiseksi. 
Huoneen, tytön vaatteiden ja karvaisen nallen valkoisuus rakentaa käsi-
tystä tytön viattomuudesta – myös se, etteivät tytön jalat ulotu tuolilta 
maahan, korostaa tytön avuttomuutta ja turvattomuutta. Tyttö seksua-
lisoidaan kuitenkin hiusten punaisella värillä, lähes huomaamattomalla 
nude-meikillä sekä raukealla katseella, jonka tyttö kohdistaa suoraan 
katsojaan. Viattomuuden rikkoutuminen tuottaa tulkintaa tytöstä na-
bukkomaisena Lolitana tai femme fatalena. Kuvaa on mahdollista lukea 
esityksenä, jossa ei poseeraa nalleleikistä väsynyt viaton lapsi vaan viat-
tomuudella leikkivä tuleva viettelijätär. Seksualisoivilla yksityiskohdil-
laan kuva rikkoo perinteistä käsitystä tyttöydestä, jonka mukaan tytön 
on oltava kunnollinen, kaunis, siististi puettu ja huolitellusti meikattu 
sekä osattava poseerata – ei kuitenkaan seksikkäästi.
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Kuva 1.  Viattomuutta tuotetaan Diorin mainoskuvaan huoneen ja tytön vaatteiden 
valkoisuudella, ja viattomuutta rikotaan tytön punaisilla hiuksilla ja lähes 
huomaamattomasti ehostetuilla kasvoilla.
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Kuten esimerkkini kertoo, lapsia esittävät mainokset ovat ennen 
muuta visuaalisia tekstejä. Vaikka kuva yhtäältä viittaa siihen, että 
myös lapsille valmistetaan ja myydään kalliita merkkituotteita pienestä 
pitäen, piirtää se samalla myös kuvaa siitä, miltä ihanteellisen pikku-
tytön tulee näyttää. Kuva, joka on otettu lasten huippumuotia esittele-
västä Vogue Bambini -muotilehdestä, toimii muiden samankaltaisten 
muotikuvien kanssa lapsuuteen – ja erityisesti tyttöyteen – liittyvien vi-
suaalisesti koodattujen merkitysten välittäjinä. Näitä merkityksiä kuvan 
katsojan odotetaan puolestaan lukevan kuvasta ulos.

Kuvan lukemisen peruselementtinä on kuvan kokonaisuuden tulkitse-
minen: ensin katsotaan, mitä kuva esittää. Tämän jälkeen kuvan lukemi-
sessa edetään yksityiskohtien tasolle ja katsotaan, miten ne suhteutuvat 
kuvan kokonaisuuden tuottamaan merkitykseen. Lukuprosessissa merki-
tyksiä ammennetaan ja luetaan ajan kuluessa syntyneistä merkityksistä: 
niistä on tullut eräänlainen (visuaalisen) lapsuuden kielioppi.4 Lasta esittä-
vän kuvan merkitys ei rajoitu vain kuvan esittämään lapseen, vaan se ku-
rottaa kuvasta ulos, kohti maailmaa ja suhteutuu yleisempään lapsuuteen 
liittyvään merkitysavaruuteen. Tämäkin mainoskuva tiivistää tai abstra-
hoi ja visualisoi tyttöyteen liittyviä merkityksiä ja arvoja, jotka saattavat 
olla huomion herättämisen vuoksi ristiriitaisiakin. Esimerkiksi Diorin mai-
noksessa toisiinsa kiinnittyvät kuin huomaamatta viattomuus, jota mer-
kitään koko kuvan ja lapsen vaatteen valkoisuudella ja viettelevyys, jota 
puolestaan merkitään tytön raukealla katseella ja asennolla sekä erityi-
sesti punaisilla hiuksilla. Juuri tämä ristiriita tekee kuvasta ja sitä kautta 
myös vaatetta markkinoivasta Diorin muotitalosta kiinnostavan.

Tiiviin kuva-analyysin tarkoituksena oli antaa esimerkki siitä, että vi-
suaalisen kulttuurin tutkimus mieltää lapsen ensisijaisesti käsitteelli-
seksi työkaluksi. Se tutkii, miten ja mihin tarkoitukseen lapsen käsitettä 
käytetään, millaista lapsuutta ja millaisia visuaalisia maailmoja sen 
avulla rakennetaan.

4 Ranskalainen historioitsija Philippe Ariès kuvaa teoksessaan Centuries of Childhood 
(1962, 33–49) maalaustaiteeseen vedoten sitä, miten lapsuus syntyi visuaalisesti. Kun en-
nen 1600-lukua maalaustaiteessa ei vielä kuvattu lapsia vaan pienikokoisia aikuisia (mi-
niature adults), tapahtui 1600-luvun alussa merkittävä muutos: lapset saivat oman visu-
aalisen muoto-oppinsa. Heidän kasvonsa, ruumiin muotonsa ja asentonsa kuvattiin lap-
senomaisesti ja heidän vaatteensa erotettiin aikuisten vaatteista (mt. 54–62). Lapsuuden 
ja kuvien kytkeytymisestä toisiinsa ks. myös Holland 2004.
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Merkitysten kontekstuaalisuudesta

Diorin kuvan merkitys ei määräydy tyhjiössä eikä se ole vain tutkijan 
kuvasta tekemä mielivaltainen luenta. Diorin kuvan merkitys rakentuu 
suhteessa kuvan erilaisiin konteksteihin. Yhtäältä se rakentuu suhteessa 
muihin vastaavanlaisiin muotikuviin ja kuvia tuottaviin yhtiöihin. Toi-
saalta merkitys rakentuu siinä teoreettisessa kontekstissa, johon kuva 
muodin kontekstista siirretään. Kuvan merkityksen tulkitsemista sään-
televät monet seikat, mikä tarkoittaa, ettei tulkinta ole koskaan täysin 
mielivaltainen eikä se muodostu kuvan osien summana. Konteksti, jo-
hon kuva sijoitetaan, ja jossa kuvaa luetaan, vaikuttaa kuvan esittämän 
viestin tulkintaan. Se myös jättää huomiotta, nostaa esille ja ankkuroi 
tulkintayhteisön kannalta juuri sillä hetkellä keskeisimpiä merkityksiä. 
Kun lapsuutta analysoidaan osana visualisoitunutta kulutuskulttuuria, 
jätetään väistämättä potentiaalisia muita merkityksiä huomiotta – siinä 
ei esimerkiksi huomioida, millä tavalla lapsia esittävä mainonta mah-
dollisesti vaikuttaa lapsiin. Kuvan ympäristö kaventaa siten tulkintojen 
ja merkitysten moninaisuutta, mutta vain hetkellisesti, sillä luova tut-
kija voi aina laajentaa merkityksiä ja konteksteja käsitteiden ja symbo-
lien luovalla käytöllä (tästä ks. esim. Bal 2002). Luova lukeminen lisää vi-
suaaliseen tekstiin onnistuessaan uusia ja odottamattomia merkityksiä 
tuttujen merkityskerrostumien päälle. Kuvan merkitys ei näin ollen ole 
jotakin, joka vain haetaan vanhojen merkitysten varastosta. Se on myös 
aktiivista ja luovaa tekemistä, jonkinlaista tuunaamiseen vertautuvaa 
tulkintojen kierrätystä ja uusiokäyttöä.

Esimerkkinäni luovasta lukemisesta ja tulkintojen moninaisuudesta 
toimikoon italialaisen vaatemerkki Gasin mainoskuva (kuva 2). Myös 
tämä esimerkki on Vogue Bambinista. Konventionaalinen mainosku-
van luenta voisi mennä näin: Mustavalkoinen mainos on hyvin kon-
ventionaalinen tyttö–poika-parin kuvaus. Lyhyttukkaisella pojalla on yl-
lään nahkatakki, t-paita, farkut ja tennarit, hän pitää käsiään rennosti 
taskussa ja katsoo vakavana suoraan kameraan. Poikaan nojailee yhtä 
rennosti pitkähiuksinen tyttö, joka on puettu verryttelytakkiin, miniha-
meeseen, tennareihin ja lippalakkiin. Intiimiyttä pojan ja tytön välille 
rakennetaan tytön eleellä: hän on kietonut toisen kätensä pojan hartioi-
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den ympärille. Kuvan tapahtumapaikaksi on valittu tyhjä teollisuus- tai 
parkkihalli – mikä sopiikin asetelmaan, onhan vaatemerkin nimi suo-
meksi kaasu tai polttoaine. Ilmeisten merkitysten lisäksi sanaa käyte-
tään myös verbinä, jolloin se viittaa kaasuttamiseen ja kiihdyttämiseen 
(step on the gas) ja puhdin loppumiseen (run out of gas). Arkisessa pu-
hekielessä sanaa käytetään viitattaessa johonkin, jota pidetään hienona 
juttuna (it’s a gas). Kuva ja brändinimeen kätkeytyvät merkitystasot vih-
jaavat, että toisiinsa mieltyneet lapset ovat saaneet ihastumisesta polt-
toainetta, karanneet halliin painamaan kaasua eli vaihtamaan ensisuu-
delmia – ja nojailevat nyt toisiinsa itsevarmasti puhdin loputtua.

Tein edellä luennan, jota voi brittiläistä kulttuurintutkija Stuart Hal-
lia (1973/1992, 132–148) seuraten sanoa sisäänkoodaus / uloskoodaus 
-mallin mukaiseksi. Hallin mukaan median viestien ymmärtäminen pe-
rustuu opituille koodeille: merkitykset ja niiden mukana kulkevat ideo-
logiat koodautuvat kuviin sisään ja kuvan vastaanottajan tehtävä on 
näiden merkitysten uloskoodaaminen, kuten Gasin kuvan kohdalla tein. 
Kuten Stuart Hall asian ilmaisee, kulttuurisissa teksteissä – joiksi hän lu-
kee myös kuvat – on aina tietty implisiittinen eli etusijalle asetettu luku-
tapa, jota useimmat tekstin lukijat seuraavat ”vallitsevan hegemonisen 
koodin” mukaisesti. Hallilaisittain ajatellen mainoskuvan lukeminen on 
prosessi, jossa kuvan katsojan mielessä muodostuu ikään kuin odotta-
matta tai itsestäänselvän tuntuisesti käsitys siitä, mitä kuva merkitsee.

Kuvaan koodatut ensisijaiset eli konventionaaliset, Hallin sanoin he-
gemoniset, merkitykset ovat kuvien yhteisesti jaettua merkitystä. Mi-
tään takeita siitä, että merkitys koodautuisi ulos juuri siinä muodossa 
kuin kuvan tuottaja mahdollisesti on ajatellut, ei kuitenkaan ole. Toisin 
sanoen merkityksen ankkuroiminen tiettyyn kontekstiin jättää kuvaan 
aina merkitysten ylijäämän. Ylijääneet merkitykset antavat puolestaan 
mahdollisuuden luovien lisätulkintojen tekemiseen. Tällä Hall ei suin-
kaan tarkoita sitä, että kaikki tulkinnat olisivat silkkaa illuusiota – pi-
kemminkin hän tarkoittaa, että uusia tulkintoja avautuu aina ja useim-
miten luovassa ristiriidassa hegemonisiin tulkintoihin nähden. Jokai-
nen tulkinta onkin nähtävä väliaikaisena ehdotuksena lopullisen to-
tuuden sijaan. Ilmiötä Stuart Hall nimittää normatiivisten tulkintojen 
kanssa neuvotteluksi ja normatiivisia tulkintoja vastustavaksi merkitys-
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Kuva 2. Gasin mainoskuva leikkii sukupuolitettujen merkkien ambivalenssilla.
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ten muodostamiseksi (mt., 145–148). Toisessa tekstissään Hall (1986/1992, 
355–380) selventää ajatusta tulkintojen moninaisuudesta nimittämällä 
tulkintaprosessissa tapahtuvaa merkityksenantoa jatkuvaksi kamppai-
luksi eli merkityksen politiikaksi.

Hallin ajattelua seuraten toisenlaisen tulkinnallisen kehyksen Ga-
sin mainoskuvaan tarjoaa sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityk-
siä analysoiva ja merkitysten normatiivisuutta kritisoiva queer-sensi-
tiivinen luenta (ks. esim. Vänskä 2006, passim.). Se mahdollistaa Gasin 
mainoksessa esiintyvien lasten sukupuolimerkkien konventionaalisen 
lukutavan kyseenalaistamisen: konventionaalinen luenta ankkuroi va-
semmanpuoleisen lapsen merkityksen pojaksi, koska lapsella on lyhyet 
hiukset, nahkatakki, farkut ja tennarit ja oikeanpuoleisen lapsen ty-
töksi, koska hänellä on pitkät hiukset ja koska hänen ylleen on puettu 
”tyttöön” viittaava hame. Pari luetaan tytöksi ja pojaksi myös siksi, että 
olemme tottuneet tulkitsemaan kaksi toisiinsa intiimisti nojailevaa ih-
mistä vastakkaisen sukupuolen edustajiksi.

Yhtiönä vaatemerkki Gas kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden nähdä 
kuva toisin silmin. Kun yhtiön visuaalista ilmettä tarkastelee yksittäistä 
mainoskuvaa laajemmin, käy ilmi, että Gas pyrkii luomaan vaikutelmaa 
yhtiöstä, jossa ei tehdä jyrkkiä eroja tyttöjen ja poikien vaatteisiin, väri-
maailmoihin tai siihen, miten lapset kuvissa poseeraavat. Pikemminkin 
yhtiössä näyttäisi korostuvan unisex-ideologia. Tämä ja kuvan asettami-
nen sukupuoliteoreettiseen viitekehykseen haastaa kuvan lasten luke-
misen myös toisin: tässä lukutavassa vasemmanpuoleinen lapsi voi yhtä 
hyvin näyttäytyä poikatyttönä. Mikäli lapsen sukupuolikoodeja luetaan 
näin, myös kuvan kokonaismerkitys muuttuu: on mahdollista alkaa kes-
kustelu esimerkiksi siitä, miten ja miksi mainonta rakentaa lapsista jo 
valmiiksi heteroseksuaalisia, vaikka kulttuurimme haluaa samaan ai-
kaan ylläpitää myyttiä lapsuudesta seksuaalisesti viattomana aikana. 
Kulutustutkimuksen kannalta jälkimmäinen luenta onkin kiinnostava 
siksi, että sen voi ajatella manaavan esille brittitutkija Danae Clarkin 
(1993, 189) formuloiman teorian mainonnan moniäänisyydestä. Clar-
kin mukaan sukupuoli- ja seksuaalisuusnormeja rakennetaan mainon-
nassa niin sanotulla kaksoismarkkinoinnin strategialla (double marke-
ting strategy). Strategiaa käytetään mainonnassa, kun halutaan lähestyä 
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samanaikaisesti sekä heteroseksuaalista että homoseksuaalista kulutta-
jaa. Mainokset, joissa sekoitetaan sukupuolen konventionaalisia merk-
kejä, on tarkoitus puhutella erilaisia seksuaalisia ryhmiä.

Kuten edellä lienee käynyt ilmi, eivät kuvat ole koskaan kirjaimelli-
sesti sitä, mitä ne kuvaavat. Ne ovat kulttuurin luomia symbolisia konst-
ruktioita, jotka erittelevät ja tiivistävät inhimillisen elämän, esimerkiksi 
lapsuuden, eri puolia. Kuvat ovat myös subjektien välisiä yhteisiä konst-
ruktioita eli ne edellyttävät useiden ihmisten sosiaalista vuorovaiku-
tusta sekä yhteisiä ja yhteisesti jaettuja merkitysten assosiaatioketjuja. 
Kuvat toimivat välittäjinä: ne liittävät ihmisiä yhteen tiettyjen merkitys-
sisältöjen äärelle. Tämä on kuvien sosiaalinen puoli: ne esittävät aina ta-
valla tai toisella useammalle ihmiselle yhteisiä asioita.

Visuaalisen kulttuurin tutkimus lähteekin siitä, että kaikki kuvat 
ovat avoimia useille tulkinnoille, sillä kuvien luonteeseen kuuluu mon-
taasimaisuus. Vaikka kuvien ymmärrettävyyden edellytyksenä ovatkin 
yhteiset kuvalliset koodit ja kokemukset, on kuvissa aina tilaa myös sille, 
mikä erottaa ja tuottaa merkityksiä, joita ei jaeta yhteisesti eli jotka vas-
tustavat yhteisesti jaettua. Kontekstista riippuen jokaisella kuvan luki-
jalla onkin mahdollisuus loihtia kuvista esiin uusia ja omia merkityk-
siä – kuvan lukijan tehtävänä on vain tämän potentiaalin aktivoiminen. 
Sekä Diorin että Gasin mainoskuvien äärellä tekemäni luennat näyttä-
vät, että merkitysten tuottaminen on joka kerta aktiivinen ja luova pro-
sessi, joka saa onnistuessaan katsojan ajattelemaan uusilla tavoilla esi-
merkiksi lapsuutta.

Symbolista kuluttamista

Vaikka lapsuutta määritellään kulttuurissamme voimakkaasti kuvien 
kautta, samaa voi sanoa kuluttamisesta. Nykykulttuurissa tuskin mi-
kään lapsuuden osa-alue jää kulutushyödykkeistämisen ulkopuolelle. 
Kulutushyödykkeet hallitsevat tai vähintäänkin ohjaavat valintojamme. 
Länsimaisissa ja vauraissa yhteiskunnissa kuluttaminen ei usein ole-
kaan tarvelähtöistä, vaan tuotteilla ja kuluttamisella määritellään pal-
jon henkisempiä asioita: vaikkapa ”hyvää elämää” (ks. esim. Autio 2006). 
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Lapsuuden symboloitumisen rinnalla myös kuluttamisen sanotaan sym-
boloituneen. Tämä tulee lähelle edellä esittämääni: kuvien tavoin myös 
kulutushyödykkeet ovat jotakin muuta kuin tavaraa. Ne ovat diskursii-
visia rakennelmia, jotka rakentuvat tuottajien, myyjien, median ja aika-
kauden risteyskohdassa. Kuvien tavoin materiaalisilla tavaroilla on paik-
kansa subjektien välisessä symbolisessa kommunikaatiossa.

Ajatuksen tavaroiden symbolisuudesta tiivistää jo Karl Marx 
(1867/2008, 163) nimittämällä kulutushyödykettä ”kummalliseksi olioksi”. 
Tällä Marx tarkoitti, että tavaroiden merkitykset ylittävät aina niiden 
materiaaliset merkitykset. Hyödykkeisiin siis pätee sama kuin kuviinkin; 
molempien merkitykset syntyvät suhteessa niiden ulkopuoliseen maa-
ilmaan. Tuotteet ovat symboleja ja merkkejä, jotka eivät koskaan viittaa 
vain itseensä. Konkreettisesti tämä tulee esille tunnetuissa merkkituot-
teissa ja brändeissä. Kalliin brändin vaate ei kerro vain vaatteesta vaan 
jotakin vaatteen kantajasta, esimerkiksi hänen sosiaalisesta statukses-
taan. Esimerkiksi Diorin tai Gasin vaate lapsen yllä saattaa kyllä viitata 
lapsen huoltajien haluun pukea lapsi laadukkaisiin pukimiin, mutta ym-
päristö todennäköisesti lukee kalliit vaatteet ensisijaisesti merkkinä lap-
sen sosiaalisesta statuksesta ja perheen varakkuudesta (ks. esim. Veblen 
1911/2002). Lasten vaatteet eivät siten vain pue lasta – lapsen ylle pue-
tuilla vaatteilla perhe merkityksellistää omaa asemaansa suhteessa 
muihin perheisiin. Roland Barthesin (1967/1990) ajattelua seuraten las-
ten vaatteet ovat argumentti, ne ovat teksti, jota muiden on tarkoitus lu-
kea. Lastenvaatteet kommunikoivat.

Kalliilla merkkituotteilla kommunikoidaan siis tietynlaista sosiaa-
lista asemaa ja keskiluokkaista maailmankuvaa. Tämä arvomaailma 
tehdään näkyväksi huippumuotia esittelevissä lastenvaatemainoksissa 
ja lasten ylle puetuissa vaatteissa. Keskiluokan muotoutumisesta ja vaa-
tetuksen asemasta tässä prosessissa kirjoittaa kiinnostavasti Richard 
Sennett (1978/1986), joka huomasi, että 1800-luvun lopulla ero julkisen 
ja yksityisen välillä alkoi näkyä myös siinä, miten ruumis vaatetettiin. 
Porvarillisen elämäntavan muotoutumisen yhtenä kulmakivenä oli tark-
kailla, millaiset vaatteet ovat sopivia. Vielä 1800-luvulla keskiluokan pu-
keutumista kontrolloitiin erityisesti valvomalla naisten pukeutumista; 
nykyisin valvonta ulotetaan naisten sijasta lapsiin.
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Kuva 3.  Kuvan lapsen seksualisoiminen tapahtuu monimutkaisessa prosessissa, 
jossa erilaisten materiaalien saamat merkitykset ikään kuin kiinnittyvät 
tyttöön.
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Ajatus luokan ja vaatteen suhteesta ei ole yksioikoinen: 1800-luvun 
lopulla purettiin järjestelmä, joka määräsi, millaisia vaatteita kuhunkin 
luokkaan kuuluva sai käyttää (ks. esim. Wilson 1985). Nykykulttuurissa 
luokkien erottaminen toisistaan onkin tullut vaikeaksi erojen hienosyis-
tymisen ja yhteiskunnallisen todellisuuden fragmentoitumisen joh-
dosta. Esimerkiksi Mike Featherstone (1991) on esittänyt, että kulutus-
hyödykkeiden määrän kasvu on vaikeuttanut statuksen lukemista tava-
roista. Brittitutkija Beverly Skeggs on kuitenkin toista mieltä. Hän esit-
tää inspiroivassa teoksessaan Formations of class and gender (1997), että 
luokkaeroista on tullut nykykulttuurissa jo niin normaaleja, ettei niitä 
enää ymmärretä luokkaeroiksi. Tässä muutoksessa tuotteisiin liittyvät 
brändit ovatkin ottaneet paikkansa luokkaerojen merkitsijöinä. Kallii-
siin merkkituotteisiin puetut lapset merkitsevät keskiluokkaisen elä-
män rakennusprosessia. Kun lapsi puetaan kalliin merkin vaatteisiin, 
kerrotaan samalla perheen varakkuudesta. Edelleen: kun lapsi puetaan 
tyylitietoisesti, koulutetaan häntä jo pienestä pitäen kunniallisuuteen 
ja ruumiin kontrolliin. ”Kunniallisuutta” performoidaan tietyillä eleillä 
ja tietynlaisella puheella – ja tietynlaisella siistillä, ruumiin peittävällä 
vaatetuksella.

Kaikkein selkeimmin kunniallisuuden ja viattomuuden kietoutumi-
nen visuaalisuuteen ja kulutukseen näkyy siellä, missä tätä itsestään 
selvää normia rikotaan. Esimerkkinä toimikoon nuorten katumuotia 
myyvän vaatemerkki Fornarinan mainos (kuva 3). Mainoksessa nähdään 
tyttö, jonka yllä ovat tyypillisen pikkutyttömäiset vaatteet: vaaleanpu-
naisilla sydän- ja siipikuvioilla koristeltu hihaton valkoinen toppi ja si-
niset farkut. Vaatteet tuottavat luentaa viattomasta tytöstä. Räikeänä 
kontrastina tytön viattomuudelle onkin kaikki muu kuvasta löytyvä rek-
visiitta. Tyttö on meikattu voimakkaasti, ja hänet on asetettu istumaan 
leopardikuvioiselle pallille kirkkaan punaiseksi maalattuun huonee-
seen. Tytön kasvoille on myös levitetty vahva meikki, hänen huulensa ja 
kyntensä ovat kirkkaan punaiset ja tytön hiukset on kiharrettu 1970-lu-
vun discotyyliä (tai 2000-luvun Madonnaa) muistuttaville laineille. Ku-
vassa tyttö istuu katse alas laskettuna ja näprää jalassaan olevaa kirk-
kaan punaista kiilapohjaista lenkkaria. Tytön vaatteiden viattomuus 
kontrastoituna tytön meikkeihin, huoneen punaisuuteen ja leopardiku-
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vioiseen palliin, jolla tyttö istuu, avaa kuvaan merkityksiä tytön seksu-
aalisuudesta. Tämä syntyy punaisesta väristä, leopardikuvioista ja tuh-
dista meikistä, jotka on opittu tulkitsemaan merkeiksi aktiivisesta sek-
suaalisuudesta, alaluokkaisuudesta, jopa prostituoidusta ruumiista. Lap-
sen esitykseen yhdistettynä ne rakentavat ristiriitaa, jossa törmäävät 
yhteen puhdas viattomuus ja lapsen ennenaikainen seksualisointi, jopa 
hyväksikäyttö.

Esimerkkini päämääränä on osoittaa, että vaikka kuluttaminen on 
toki aina taloudellisia tekoja, on se vähintäänkin yhtä paljon myös sym-
bolisia tekoja (ks. esim. Featherstone 1991; Edwards 2000, 14–15). Visuaa-
lisen kulttuurin näkökulmasta katsottuna materiaaliset esineet – vaik-
kapa lastenvaatteet – eivät itse asiassa pärjää yksin. Ne tarvitsevat avuk-
seen erityisesti mainonnan visuaalisia kuvastoja. Kuvien suhde mate-
 riaalisiin hyödykkeisiin on kaksinainen. Toisaalta ne luovat esineille kon-
tekstin eli sen imaginäärisen maailman, johon tuote halutaan sijoittaa. 
Tämä tekee hyödykkeestä paradoksaalisesti immateriaalisen. Toiseksi 
kuvat puhaltavat esineisiin hengen. Kuvat siis herättävät esineet hen-
kiin ja houkuttelevat kuluttajaa astumaan osaksi tuotteen maailmaa. 
Kuvat eivät toimikaan vain valkokankaan tavoin tuotteiden heijastepin-
toina. Pikemminkin ne pyrkivät synnyttämään vaikutelman kuvitteelli-
sen maailman todellisesta läsnäolosta ja kutsuvat eläytymään ja uppou-
tumaan siihen.

Kuvat linkkinä tuotteiden ja kuluttajien välissä

”Subjektit uivat symbolien virroissa, mutta nämä virrat myös halkovat 
heitä”, runoilee kulttuurintutkija Johan Fornäs (1998, 265). Ajatuksellaan 
Fornäs viittaa siihen, että myöhäismodernina aikana ihmiset rakentavat 
omaa identiteettiään erilaisten kulttuuristen tekstien, esimerkiksi ku-
vien ja hyödykkeiden avulla. Kulttuurin muuttuminen yhä kulutuskes-
keisemmäksi ja kuvallistuneemmaksi on osaltaan hajottanut näkemystä 
identiteettien muuttumattomuudesta. Itse asiassa Fornäs (mt., 266) väit-
tää, että ajatus identiteettien avoimuudesta, keskeneräisyydestä ja pro-
sessimaisuudesta on muodostunut samaan aikaan kapitalististen yh-
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teiskuntien ja kulutuskulttuurin syntymisen kanssa. Kulttuurin kaupal-
listuminen ja kuvallistuminen on siten edesauttanut niiden sosiaalisten 
ja kaupallisten visuaalisten mallien muotoilua, joita pidetään nyt kes-
keisinä yksilöllisen ja alati muotoutuvan identiteetin ymmärtämisessä 
ja kommunikoinnissa.

Kulttuuriteoreetikon ajatukset todentuvat jo arkisissa kokemuksissa. 
Jo pienistä lapsista näkee, että kuvilla ja hyödykkeillä on merkittävä 
rooli yksilöiden luovassa identiteettityössä. Itse tehdyn identiteetin rin-
nalle on kuitenkin kaupallistumisen myötä noussut yhä enemmän os-
tettavia ja kulutettavia, tuotemaisia identiteettejä. Alussa siteeraamani 
Britney Spears on tästä oivallinen esimerkki – samoin kuin vaikkapa 
tytöille suunnatut Bratz-nuket, jotka ammentavat muodin kieliopista 
(Ruckenstein 2007, 100–105). Identiteettiä ja tuotteiden kuluttamista ei 
enää ole kovin helppoa erottaa tuotteita ja identiteettejä esittävien ku-
vien kuluttamisesta.

Nykykulttuurille ominainen kommunikaation välittyneisyys näkyy 
kuvien lisäksi kuluttamisessa. Kuluttaminenkaan ei enää tapahdu vain 
fyysisessä ja välittömässä tilassa. Massatiedostusvälineiden logiikan ta-
voin myös kuluttamisesta on tullut yhä virtuaalisempaa. Visuaalisen 
kulttuurin tutkimuksen ja kulutustutkimuksen olisikin syytä tehdä ny-
kyistä enemmän tieteidenvälistä yhteistyötä. Molempien alojen erikois-
osaamista hyödyntävä tutkimus ja alojen välinen yhteistyö avaa tuo-
reita näkökulmia siihen, millä tavalla kuvat ja kuluttaminen linkittyvät 
merkitysten tuottamisen, identiteettien muodostamisen ja kommuni-
koinnin prosesseihin. Kommunikaatio tapahtuu hyödykkeisiin kiinnit-
tyvien symbolisten merkkien – yhä visualisoituneempien logojen ja ku-
vien – välityksellä. Tavaroihin kytkeytyvä kuvien kuluttaminen onkin 
syytä nähdä osana prosessia, jonka tarkoituksena on koulia yksilöistä 
kuluttamiseen sitoutuneita kansalaisia. Tavaroista ja niiden konteks-
teina toimivista imaginäärisistä maailmoista on tullut keskeinen osa 
sekä ihmisten keskinäistä että ihmisten ja erilaisten kaupallisten yhtiöi-
den välistä kommunikaatiota.
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Kulutuksen ihanteet 1920–1970-lukujen 
sisustusoppaissa – askeettinen  
hedonismi ja privatisoituva ydinperhe 1

Jaakko Autio ja Minna Autio

Artikkelissa tarkastellaan orastavaa hedonismin läpimurtoa, rationalisoi-
tumista sekä yksilöityvää ydinperhettä suomalaisen kulutusyhteiskunnan 
muutoksen näkökulmasta. Tutkimusaineistona käytetään vuosien 1923 ja 
1972 välisenä aikana julkaistuja sisustusoppaita. Niiden kautta välittyy nä-
kemys laajemmasta kulutuskulttuuristen ihanteiden muutoksesta ja mur-
roksesta. Suomalainen kätketty nautinto avautuu sisustusoppaista askeet-
tisena hedonismina, jossa näyttäisivät yhdistyvän nautinnon ja puritaani-
suuden parhaimmat ominaisuudet: toiminnallisuus, viihtyisyys ja kauneus. 
Näihin ominaisuuksiin yhdistyy myös vahva ydinperheen ympärille raken-
tuva privatisoituminen, jonka merkkejä ovat persoonallisuuden täyttämä 
oma tila sekä vapautuminen työn ja ulkomaailman paineesta. Muutos ei ol-
lut yksiselitteinen jatkumo vanhasta uuteen tai yhteisöllisestä yksilölliseen 
vaan pikemminkin jännitteinen ja ristiriitainen kenttä, joka ravisteli myös 
sukupuolten ja sukupolvien rooleja. 

Älyllinen vapaus riippuu aineellisista seikoista […] Naisilla ei niin ol-
len ole ollut penninkään vertaa mahdollisuutta kirjoittaa runoutta. 
Sen vuoksi olen korostanut niin paljon rahaa ja omaa huonetta. 

Virginia Woolf (1929/1990, 40)

1 Kiitämme Riitta Matilaista, Visa Heinosta, Kaisa Huttusta, Annamari Vänskää ja anonyy-
miä vertaisarvioijaa hyödyllisistä kommenteista artikkelin käsikirjoitukseen. Lisäksi eri-
tyinen kiitos rohkaisevista kommenteista Minna Lammille ja Riitta Matilaiselle Kulutus-
tutkimuksen Seura ry:n syysseminaarissa 17.11.2008. Jaakko Autio on kirjoittanut artikke-
lin Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahalla.
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Virginia Woolfin teos Oma huone nostaa esiin kaksi kulutusyhteiskun-
nan keskeistä piirrettä: oman, yksityisen tilan sekä rahan merkityksen 
ja taloudellisen riippumattomuuden. Lontoolaisen Woolfin ajatus naisen 
omasta tilasta nousee esiin myös suomalaisen arkkitehti Salme Setälän 
samana vuonna 1929 julkaistusta Miten sisustan asuntoni -kirjasta. Se-
täläkin korostaa niin kaupunkilaisen porvariskodin työssäkäyvän nai-
sen kuin kotirouvankin – ja miehen – itsenäisyyttä, rauhaa ja yksityistä 
lepoa. Puolisoiden erilliset makuuhuoneet, joissa oli mahdollisuus myös 
työskennellä rauhassa, olivat hänen mielestään onnellisuuden tae (mt., 
119–120). Kotia rakennettiin vapauden ja levon tyyssijaksi – kodissa asu-
vien ihmisten viihtyisäksi linnakkeeksi. Sisustaminen ja kodin muut-
tuva tyyli eivät olleet itsestään selvyys kasvavalle kaupunkiväestölle, 
vaan niihin tarvittiin opastusta ja valistusta. 

Kodin vastapainona kaupungin valot ja muut modernin elämänmuo-
don houkutukset kutsuivat vapaa-ajan viettoon. Simmel (1896/2006, 
60–62) kuvaakin rahan ja nykyajan liittoa jännityksen, odotuksen ja hel-
littämättömän haluamisen ilmapiirinä, jossa onnen tunne karkaa sitä 
tavoiteltaessa yhä kauemmaksi. Mielihyvän ja nautintojen etsimistä 
pidetään yhtenä keskeisimmistä modernin kulutusyhteiskunnan syn-
tyyn vaikuttaneista tekijöistä. Colin Campbellin (1987) mukaan perintei-
sen, fyysistä nautintoa hakevan kulutuksen tilalle syntyi vähitellen uu-
denlaista, tunteiden ja unelmoinnin kautta välittyvää mielihyvän koke-
mista. Uutuuksien sekä uusien käytäntöjen ja toimintatapojen tuotta-
minen ovat merkittävä osa kulutusyhteiskunnan rakentumisen proses-
sia. Tämän modernin hedonismin aktiiviseksi toimijaksi nousi nainen, 
jolla oli keskeinen rooli massakulutuksen nousussa. (McNeil 1994, 639, 
649; Sparke 2004, 31; Sarantola-Weiss 2003, 38). Naisen rooli oli tärkeä 
myös kodin, asumisen ja viihtyisyyden rakentajana ja ylläpitäjänä (Ed-
wards 2005, 166; vrt. Setälä 1929).

Mielihyvän tavoitteluun liittyy kuitenkin kuluttajan paradoksaalinen 
kyvyttömyys nautintojensa ja päiväuniensa täydelliseen toteuttami-
seen. Myös talonpoikainen (askeettinen) kulutuseetos (Heinonen 1998) 
tai rationaalinen, kansallinen romantismi (Garvey 2003, 249), jossa on 
keskeistä valistuksen ideologia ja puritanismi, ovat estäneet nautinto-
jen juurtumisen pohjoismaiseen kulutuskulttuuriin (Sørensen & Stråth 
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1997; Sarantola-Weiss 2003). Nautintojen täydellinen itsesäätely ei voi 
myöskään toteutua kuin ideologisella tasolla, sillä kuluttaja sortuu hel-
posti myös perinteisen hedonismin kesyttömään mässäilyn ja juopotte-
lun nautintoon (Ilmonen 2007, 103–106). Nautinnot näyttäisivät kätkey-
tyvän suomalaisessa kulutuskerronnassa itsekontrollin ja säästäväisyy-
den kansallisen ideologian taakse (Huttunen & Autio 2009, Huttunen & 
Lammi 2009).

Rationalisoiminen liitetään kulutusyhteiskunnan analyysissä mas-
sakulutuksen synnyttämän massatuotannon nopeaan kasvuun. Kan-
sainvälisesti rationalisointi ajoitetaan jopa 1600- ja 1700-luvuille, jol-
loin eliitti ja kasvava ylempi kansankerros muutti kulutustaan tiedosta-
vammaksi (Sassatelli 2007, 22). Suomalainen rationaalisuuden ideologia 
ajoittuu maailmansotien välisen ajan modernismin ja sitä ilmentävän 
funktionalismin ihanteisiin, joissa näkyvät uudenlaiset kulutuksen hy-
veet ja tarpeet (esim. Sarantola-Weiss 2003, 102). Funktionalismin aate-
mailmaan liittyy kolme keskeistä modernin merkkiä: tarkoituksenmu-
kaisuus eli funktio, tekninen kehitys, joka mahdollisti massatuotannon, 
sekä tasa-arvo, jota heijastivat muiden muassa yleisempi yhteiskunnal-
linen demokratisoituminen, sukupuolten muuttuvat roolit ja kulutus-
mahdollisuuksien leviäminen. 

Funktionalistisen muotoilun ja rationalisoinnin ihanteiden kohtaa-
minen ei ollut yksiselitteinen: esimerkiksi kampauspöydän pyöreän pei-
lin tarkoituksenmukainen muoto ei ollut rationalisoidun tuotantopro-
sessin mukainen (vrt. Koivisto 2002, 81). Kodin piirissä rationalisointi liit-
tyi pääasiassa työtapojen kehittämiseen (Heinonen 1998, 30) ja toisaalta 
terveyden ja puhtauden diskursiiviseen korostamiseen (Setälä 1929; Saa-
rikangas 2002). Kodin sisustamisessa uusi, rationaalinen ajattelu näkyi 
käsin tehtyjen, raskaiden ja kalliiden tuotteiden kritiikkinä ja uusasialli-
suuden esiinmarssina (mm. Strengell 1933, 62; Sarantola-Weiss 1995, 90; 
Kuusi 2009, 136). 

Yhteiskunnan, työn ja kodin rationalisoitumiseen liittyi vähitellen 
ihannekuva yksilöityvästä ydinperheestä (Ollila 1993), jossa koti on va-
pauden ja kulissittoman arjen ja juhlan tyyssija. Yksityisyyden sfäärin 
muotoutumiseen vaikutti kotitalousideologia, joka vahvisti käsitystä 
modernista kaupunkikotitaloudesta, uudesta ydinperheestä, jonka toi-
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minnot, perhesuhteet ja -roolit erottuivat aikaisemmasta talonpoikai-
sen eetoksen mukaisesta kotitaloudesta (esim. Heinonen 2007, 172). Se-
manttinen muutos kodista asunnoksi, hyödykkeeksi, tapahtui vähitellen. 
Jo 1930-luvulla huomattiin erilaisten kaupunkikotien tarve, sillä perhe-
asuntojen rinnalle kaivattiin lisää vaikkapa poikamiesbokseja tai itse-
näiselle naiselle sopivia huoneistoja. Perhe ei siis ollut enää ainut asun-
tosuunnittelun yksikkö (Funkis… 1979, 84). 

Tarkastelemme artikkelissamme suomalaisen kulutusyhteiskunnan 
muutoksen kolmea kehityskulkua: modernin hedonismin orastavaa lä-
pimurtoa, järkiperäistämistä sekä kasvavaa yksityisen tilan haltuunot-
toa arkielämässä, erityisesti kodin sfäärissä. Tutkimusaineistona käyt-
tämämme sisustusoppaat 1920-luvulta 1970-luvulle ovat rakentaneet 
omalta osaltaan kodin ja kulutuksen muutoksen ideaaleja ja välittäneet 
lukijoilleen käsitystä siitä, millainen heidän yksityisen ympäristönsä tu-
lisi olla. Oppaissa kerrottiin oikeasta, ”hyvän maun” mukaisesta sisus-
tuksesta, tyyleistä ja kodin fyysisen olemuksen vaikutuksesta hyvin-
vointiin ja henkiseen tasapainoon. Analysoimme oppaiden kautta he-
donismin, rationalismin ja privatisoitumisen jännitteistä ja ristiriitaista 
kenttää, emmekä suoranaisesti kohdista katsettamme sisustuksen tyy-
leihin ja muotivirtauksiin. 

Tutkimusaineisto ja lähestymistapa

Kulutusyhteiskunnan muutosta käsittelevässä suomalaisessa tutkimuk-
sessa on käytetty aineistoina toistaiseksi vain vähän sisustusoppaita 
(kuitenkin esim. Saarikangas 2002, Sarantola-Weiss 2003, Heinänen 
2006), jotka kuitenkin kuvaavat vallitsevia käsityksiä kodin asemasta ja 
odotuksia tuon aseman muuttumisesta. Kansainvälisessä tutkimuksessa 
sisustusoppaat ja -lehdet ovat olleet kiinnostuksen kohteena jo pidem-
pään (Aynsley & Berry 2005). Niiden kautta on haettu vastauksia kulu-
tusyhteiskunnan kehityksen ja hyvän maun kysymyksiin. Erityisen huo-
mion kohteena on ollut naisen asema ja merkitys kulutusyhteiskunnan 
muotoutumisessa ja kulutuksen ”työnjaossa” (mm. McNeil 1994; Teasley 
2005; Hackney 2006). Katseen suuntaaminen naisiin nousee tutkimus-
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aineistosta, jossa naisen rooli kodin hengen rakentajana ja kotitalouden 
sisustajana on keskeinen suhteessa itseensä, mieheensä ja perheeseensä 
(vrt. Sarantola-Weiss 2003, 148).

Minna Sarantola-Weiss on väitöskirjassaan Sohvaryhmän läpimurto 
(2003) käyttänyt sisustusoppaita taustana tutkimuksensa pääteemalle, 
kulutuskulttuurin tunkeutumiselle suomalaisiin olohuoneisiin 1960- 
ja 1970-luvuilla. Tässä tutkimuksessa pyrimme oppaiden kautta hah-
mottamaan laajempaa kulutuskulttuurista muutosta – tai muuttumat-
tomuutta – 1900-luvun kuluessa. Käytämme tutkimuksessamme vuo-
sien 1923 ja 1972 välillä julkaistuja kaupunkikoteihin suunnattuja sisus-
tusoppaita, jotka painottuvat 1920–30-lukujen vaihteeseen ja 1950-lu-
kuun. Täydennämme aineistoa myös Kaunis koti -lehdessä julkaistuilla 
artikkeleilla. 

Amerikkalainen kodin rationalisointi tuli Suomeen Saksan kautta. Oheinen kuva 
löytyy sekä Salme Setälän Keittiön sisustus -oppaasta (1931, 31) että Erna Meyerin 
Der neue Haushalt -teoksesta (1928), ks. Bullock 1988, 182.
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Oppaiden kirjoittajat olivat joko arkkitehteja (mm. Gustaf Strengell, 
Salme Setälä, Carl Malmsten, Irmeli Visanti) tai aktiivisia sisustuskysy-
mysten harrastajia (Ulla ja Jorma Mäenpää). Ulkomaiset vaikutteet oli-
vat voimakkaita. Esimerkiksi Salme Setälän Keittiön sisustus -kirjassa 
vuodelta 1931 kuvitusta on lainattu suoraan mm. saksalaisista alan kir-
joista, kuten Erna Meyerin Der neue Haushaltista (Setälä 1931, 31; katso 
Bullock 1988, 182), tai naapurimaamme Ruotsin tuon ajan tunnetuim-
masta keittiösisustusoppaasta Husmoderns Bok om Kök och Köksinred-
ningar vuodelta 1927 (esim. Setälä 1931, 126; Husmoderns… 1927, 66). Ul-
komaisten oppaiden kautta välittyivät Suomeen myös tuon ajan ame-
rikkalaiset ihanteet, kuten kodin rationalisointi. Näiden vaikutteiden so-
vittaminen suomalaisen kodin tarpeisiin on kotimaisten oppaiden mer-
kittävä ansio. Modernin kulutuskulttuurin kannalta Salme Setälä pukee 
em. keittiöoppaan esipuheessa muutoksen kiihkeän rytmin oivallisesti: 
”Tämäntapaisen kirjan suuri ansio on siinä, että se vanhenee nopeasti.” 
(Setälä 1931, 7).

Aineistoon on valittu pääsääntöisesti kaikki Suomessa kirjoitetut tai 
suomalaiseen kotiin sovitetut ja käännetyt (Perustamme kodin 1964) si-
sustusoppaat 1920-luvulta 1970-luvun alkuun. Koska tarkastelussa ovat 
kaupunkikodit, mukaan ei ole otettu maaseutuasumiseen liittyviä sisus-
tusoppaita tai sisustusohjeita antavia teoksia, kuten Emännän tietokirja. 
Sisustaminen ei ollut sotavuosina ja sotaa seuranneina pulavuosina 
ajankohtaista. Niinpä noina vuosina sisustuksesta kiinnostuneet saivat 
turvautua esimerkiksi Kotiliesi-lehden tarjoamaan valistukseen. Ensim-
mäinen suomalainen sisustuslehti Kaunis koti alkoi täyttää kasvavan 
keskiluokkaisen kaupunkiväestön sisustusohjeiden pulaa vuodesta 1948 
lähtien.

Analysoimme aineistoa historiallisen kulttuurintutkimuksen nä-
kökulmasta (Johnson ym. 2004, 126–127), jossa yhteiskunnan muutok-
sen puhetta tarkastellaan sensitiivisesti suhteessa ajalliseen konteks-
tiin. Ymmärrämme ilmiöt ja käsitteet, kuten naiseus tai nautinto, his-
toriallisesti rakentuneina ja muuntuvina (Moisander & Valtonen 2006, 
8–9). Tämä ajallisesti sensitiivinen aineistonluenta tarkoittaa, että nai-
nen/naiseus näyttäytyy aineistoissamme lähes täysin erillisenä, kodin 
piiriä hallitsevana kategoriana suhteessa mieheen. Kuitenkin sosiaali-
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sen sukupuolen ja toimijuuden vahvistuminen on luettavissa erityisesti 
1950-luvulta lähtien, jolloin naisen rooli vahvistuu niin kodin miehisissä 
tehtävissä kuin kodin ulkopuolisessa työelämässä. Näin käsitys naiseu-
desta muuttuu.

Oppaat tulkitsevat ja rakentavat aikakautensa kulttuurisesti jaet-
tuja merkityksiä. Niistä voi lukea laajempaa yhteiskunnallista kulutus-
puhetta: kuvauksia kulutusyhteiskunnan muotoutumisesta, muutoksen 
merkeistä sekä ihannetiloista (vrt. Lammi & Timonen 2008). Tutkimus-
kohteena ovat eri aikakausina vallinneet ja historiallisesti rakentuneet 
kodin, sukupuolen ja uuden ideaalit suhteessa kulutuksen muutokseen. 
Jälkimmäisellä viittaamme siis johdannossa esiteltyjen kolmen lähesty-
mistavan jaotteluun ja vuoropuheluun.

Modernin hedonismin orastava läpimurto –  
city lights, jazz & kaupan leipä

Suomalainen yhteiskunta oli itsenäistymisen jälkeen voimakkaassa 
muutoksessa. Vaikean poliittisen tilanteen varjossa myös koti, kulutus 
ja arkipäivän kulttuuri muuttuivat. Tähän kehitykseen liitetään usein 
käsite modernin murros. Sen ajoittaminen ja käsitteen sisältö eivät ole 
yksiselitteisiä, mutta modernin käsite antaa tilaa tarkastella uutta suh-
teessa johonkin toiseen, entiseen. Vaikka rationalismi nousi vallitsevaksi 
ideologiaksi tuotannossa ja tuotannon johtamisessa (vrt. Kettunen 2002, 
Fellman 2000) ja myös kotitalouden toiminnallisessa ammatillistumi-
sessa (Heinonen 1998), nautintojen toteuttamiselle ja niistä unelmoin-
nille löytyy tilaa ja vähitellen myös aikaa. 

Kaupunkien kasvaville väestömassoille suunnatut modernit palvelut 
ja kaupunkien sähköistyvä viihdekulttuuri olivat Miten sisustan asun-
toni -opasta (1929) kirjoittavan Salme Setälän esittämässä tuokiokuvassa 
houkutuksia, joita peilattiin maaseudun staattisuuteen. Agraarisen yh-
teisön pysähtyneisyys ei kuitenkaan ollut pelkästään negatiivista, vaan 
sen hyveet, kuten valaiseva aurinko ja talonpoikaiskotien tilavuus näky-
vät Setälässä orastavana ”rousseaulaisena” kaipuuna – ennen kuin kau-
pungistuminen oli edes kunnolla toteutunut. 
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… ja siellä on elämän suola: elävät kuvat ja teatterit, kahvilat ja ra-
vintolat kutsuvat pimeinä ikävinä iltoina kirkkailla, häikäisevillä va-
loleikeillään, sinisillä, punaisilla, keltaisilla – sillä aikaa kun hiljai-
sella maaseudulla kalpea kuu ja tähtien vaatimaton tuike eivät lupaa 
musiikin eivätkä tanssin rytmiä ja radiokin tuntuu perin elottomalta 
elähdyttäjältä … (Setälä 1929, 16)

Tavalliselle kaupunkityöläiselle ja keskiluokalle nautinnot olivat kuiten-
kin vain pintaa, jonka vastakohtana olivat huonot asuinolot (Hjelt 1912, 
38–39; Saarikangas 2002, 134), meteli ja Amerikasta tullut meluisa jazz. 
Setälä jatkaa:

Silloin ei tarvitse pelätä joutuvansa vuokrakasarmiin, jossa ylhäällä 
soitetaan jazzia, alhaalla rimputellaan sormiharjoituksia, sivulla 
haukkuu bernhardilainen koira, portaissa vastaa foxterrieri, ulkopuo-
lella törähtävät autot, vinkuvat raitiovaunun pyörät, pörisevät bus-
sit – juuri silloin kun erikoisesti kaipaisit hiljaista työrauhaa tai ää-
netöntä lepoa päivän työstä rasittuneille hermoillesi. (Setälä 1929, 
16–17)

Työn – ja toisaalta vapaa-ajan – merkitys uudessa kaupunki- ja kulutus-
kulttuurissa näkyy Setälän tulkinnoissa kiinnostavasti: meluisa jazz liit-
tyy työväenluokkaiseen kulttuuriin, ja kaupungin melu rakentuu mo-
dernin teknologian uudenlaisen äänimaiseman ja rotukoirien räksytyk-
sen tuomaksi ongelmaksi mielenrauhalle ja levolle. Tarkemmin Setälän 
tekstiä analysoitaessa voi tosin huomata, että tekstiä ei välttämättä ole 
mietitty aivan loppuun asti tai sillä onkin haluttu luoda utopiaa uudesta 
yhteiskunnasta, jossa vuokrakasarmien työväelläkin on varaa sellaisiin 
demokratisoituvan kulutusyhteiskunnan uutuuksiin kuin rotukoirat ja 
soittimet. 

Toisaalta tasa-arvoistuminen ei koskenut kaikkia. Maaseudun Setälä 
näki mahdollisuutena niille, joilla oli vapaus valita, siis niille, joilla oli 
varaa liikkua. Liikennepalvelujen, kuten junien, raitiovaunujen, linja- ja 
yksityisautoilunkin, kehittyminen teki kuitenkin mahdolliseksi valita 
asuinpaikka kaupungin laitamilta. Ahtaan, valottoman kadun huone-
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hyteistä oli siis vähävaraisemmankin mahdollista hankkiutua terveem-
pään ympäristöön (Setälä 1929, 19). 

Yllä olevassa sitaatissa kaupunkikoti tuotetaan levon ja virkistäy-
tymisen paikkana – vastapainona palkkatyöyhteiskunnan rasituksille. 
Työ ja koti olivat erottautuneet eri sfääreihin, minkä seurauksena kodin 
merkitys nautintojen tyyssijana näyttää muodostuvan keskeiseksi. Suo-
malaisen kulutusyhteiskunnan nautinnon kulttuuri on saanut jalansi-
jan juuri kodin lämmössä, ei niinkään julkisessa tilassa (Sarantola-Weiss 
2003, vrt. Valtonen 2004). Kotielämän sujuvuutta edistettiin siirtymällä 
peruselintarvikkeissakin kaupallisiin tuotteisiin, kun kerrostalon pi-
halla ei ollutkaan enää tilaa omalle lypsylehmälle tai ihrasta hytkyvälle 
porsaalle. Pienissä työväen vuokra-asunnoissa ei välttämättä ollut edes 
paistomahdollisuutta (Sipponen 2005, 166). Elintarvikkeet olivat tuona 
aikana suurin kulutuksen kohde. Niihin kului vielä 1920-luvulla yli puo-
let perheen käytettävissä olevista tuloista (ks. Toivonen 2008, 350–354). 
Myös unelma omasta puutarhasta tai viljelypalstasta oli varmasti mo-
nen haaveissa (Lammi & Timonen 2008, vrt. Setälä 1929, 17–19). Setälä 
kuvaa ruokakauppojen houkuttelevaa käytännöllisyyttä Keittiön sisus-
tus -kirjassa:

… Nykyään ostetaan mahdollisimman paljon valmista. Kuka valaa 
kynttilöitä? Paneeko joku olutta kotona tai valmistetaanko teillä näk-
kileipää? … Leikkelyliikkeiden kiiluvien ikkunain takaa katselemme 
sillipurkkeja, säilykkeitä, juustoja ja makkaratuotteita. Kaikkea saa 
valmiina, kaikkea ostetaan enemmän tai vähemmän valmiina. Ke-
nelläkään ei ole aikaa eikä halua itse alustaa hapanleipätaikinaa, 
kun jokaisen leipäkaupan hyllyt notkuvat houkuttelevien happamien 
limppujen alla. (Setälä 1931, 10)

Protestanttinen itsetekemisen velvoittava eetos alkoi murtua maailman-
sotien välisenä aikana kaupallisen, kaupungistuneen palvelutarjonnan 
myötä (Sipponen 2005, 166, Sillanpää 2002, 74–77; Hentilä 1999, 220–238, 
Heinonen 2007, 179, vrt. kuitenkin Lepistö 1994, 137–148). Yllä oleva ku-
vaus siitä, miten leivätkin kuvaavat – keskellä syvää lamaa kirjoitetussa 
oppaassa – yltäkylläisyyttä, heijastaa monin tavoin uudenlaisten nau-
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tintojen mahdollisuutta: jopa elintarvikkeita saattoi näyteikkunaostella, 
mihin toisaalta saattoi vaikuttaa juuri tuo syvä, monia työväenluokkai-
sia koskettanut lama.

Osansa modernin kodin nautinnollisuudesta ja rationalisoinnista 
saa myös porvariskodin palveluskunta. Salme Setälän Keittiön sisustus 
-kirjassa kannetaan huolta siitä, että keittiö on sijoitettu siten, että keit-
tiön melu ja ruoankäry ei tunkeudu muualle huoneistoon. Setälän toi-
nen huolenaihe oli asunnon pohjaratkaisun järjestäminen niin, että pal-
velijan ei tarvitse kävellä ”… 1,200 km – siis suunnilleen Helsingistä So-
dankylään … sanomattakin on selvää, mikä voimantuhlaus edellisestä 
ajattelemattomasti järjestetystä pohjamuodostelusta johtuu.” (Setälä 
1931, 30–31). Vanha talonpoikainen raadanta oli siis kulkenut tiensä pää-
hän. Kenenkään ei Setälän mukaan tullut asua sellaisessa huoneistossa, 
jossa oli ”järjetön” – siis epärationaalinen – pohjaratkaisu. Samoin kodin 
pitkiin välimatkoihin ”hukattu” aika nähtiin vaihtoehtona virkistymi-
selle raittiissa ilmassa, ei siis palvelemassa työn tehokkuutta kuten tänä 
päivänä.

Modernin hedonismin nautinnot näyttäytyvät sotien välisen ajan 
sisustusoppaissa ihannekuvina, vaikkakin ne rakentuvat osittain epä-
todellisiin ja utopistisiin käsityksiin modernin voittokulusta. Toisaalta 
ihannoituihin näkemyksiin suhtaudutaan myös kriittisesti: kulutusyh-
teiskunnan houkutuksilla on toinenkin puoli. Kodin sisäinen maailma 
oli kaupungistumisen edetessä vahvassa muutoksessa, kun maaseudun 
lukitsemattomista ovista siirryttiin kaupunkihuoneistojen anonyymiin, 
suljettuun piiriin. Samaan tapaan myös julkisesta tilasta muovautui 
anonyymi, kun kaupunkien ihmiset siirtyivät kohti kaupungin valoja, 
kahviloita ja teattereita (vrt. Slater 1997, 12–15).

Rationaalista hedonismia?

Industrialismi, jonka yllä pitäjinä ovat yksinomaan mekaaniset ja 
taloudelliset voimat, on hävittänyt sen inhimillisesti lämpimän lei-
man, joka oli ominainen muinaisten aikojen käsi- ja kotiteollisuuden 
muovailemille kodeille ja niiden esineille. Vanhan, jalon viljelyn tun-
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nelma puuttuu kokonaan – muutamia poikkeuksia lukuunottamatta 
– uudenaikaisesta joukkotuotannosta, jonka puoleen suurimman 
osan ihmisiä täytyy kääntyä ostaessaan kodin erilaisia tarve-esi-
neitä. Halpahintainen köyhyys, tyhjänpäiväinen koreus on tunnus-
omaista useimmille näistä tuotteista. (Malmsten 1926, 191)

Itsetekemisen eetoksesta irrottautuminen ei ollut helppoa. Lainaus on 
vuonna 1924 alkujaan ruotsiksi ilmestyneen sisustusoppaan Skönhet 
och trevnad i hemmet suomennetusta versiosta Kaunis koti, jonka kir-
joittaja ruotsalainen Carl Malmsten oli itse sisustusarkkitehti ja huone-
kalumuotoilija sekä vankka funktionalismin kriitikko ja traditionalisti-
sen suunnittelun kannattaja. Malmstenin teolliseen tuotantoon ja kau-
pungistumiseen liittämät uhat kohdistuivat vapaa-ajan piiriin: rutiinin-
omainen, yksitoikkoinen tehdastyö veltostuttaa ja ajaa kohti ”passivista 
nautintoa” sekä huvituksia, jotka tuovat vain haluttomuutta ja tyhjyyttä 
(mt., 17–18). Vaihtoehtona kirjoittaja esittää aktiivisen nautinnon läh-
teenä kamppailua elämän eri tehtävien kanssa erityisesti kodin piirissä, 
mihin kuului ankara kuri ja kodin sisäinen yhteishenki (mt., 21). Kulutus-
yhteiskunnan nopea leviäminen edellytti kuitenkin väistämättä massa-
tuotantoa, jota Malmsten kritisoi kuvailemalla sitä halpahintaisen köy-

Jazz ja muu tanssimusiikki saivat 
aikaan gramofonikuumeen, joka 
toi myös kotien sisustukseen oman 
leimansa. Kuvassa Werner Westin 
Stockmannille suunnittelema gra-
mofonilevykaappi teräsputkesta ja 
selluloosavärillä maalatusta koi-
vusta. Lähde: Strengell 1933, 99.
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hyyden tuottamaksi koreiluksi. Gustaf Strengell sen sijaan innostui juuri 
huokean sarjatuotannon eduista esitellessään kotimaisten huonekalu-
valmistajien uutuustuotteita vuonna 1933 julkaistussa Miten sisustan 
kotini kotimaisin esinein?: 

Sarjahuonekalujen saavuttama menestys perustuu lähinnä siihen ta-
loudelliseen seikkaan, että valmistuksen suurteollisuutena, kun val-
mistetaan vain muutamia harvoja esinetyyppejä, jotka jokainen on 
erikseen tutkittu mitä tarkimmin pienimpiä yksityiskohtia myöten, 
täytyy ehdottomasti johtaa taloudellisesti edullisempaan ja, kuten 
kokemus on osoittanut, samalla suurin piirtein myös muodon puo-
lesta parempiin tuloksiin kuin mitä saavutetaan valmistettaessa ko-
konaisia kalustoja pienessä mitassa. (Strengell 1933, 62)

Tayloristinen mallistojen yksinkertaistaminen ja valmistuksen järkeistä-
minen olivat kulutusyhteiskunnan nousun edellytys. Suurtuotanto edel-
lytti myös laadukkaita ja teollisiin valmistusprosesseihin soveltuvia ja 
muotoiltuja tuotteita, joilla oli myös massakysynnän edellyttämä ”funk-
tio”, jonka merkitystä Strengell kuvaa (mt., 37–38): 

Tavoitteeksemme tulee siis uusasiallinen, funktionalistinen muoto; 
täyttämällä minkään estämättä, mahdollisen vaivattomasti eri ta-
pauksissa erilaiset tehtävänsä – ’funktionsa’ – esineet herättävät 
meissä tunteita, jotka tajuamme esteettisenä, toisin sanoin, välittä-
vät meille kauneuden vaikutelmia.

Toisen maailmansodan jälkeen funktionalismin aatteellinen idealismi 
arkipäiväistyi, kun massatuotanto, erityisesti funkiksen ”karvalakkiver-
siot” tulivat osaksi tavallisia työläiskotejakin. Ideologia vaihtui tyyliksi 
(Funkis… 1979, B3). 

Kotien rationalisointi ei ollut pelkästään teollisuuden tai insinöörien 
intressi. Vahvoja kuluttajuuteen ja kotitalouteen vaikuttaneita voimia 
olivat erilaiset valistusjärjestöt, kuten Martat, maanviljelysseurojen pa-
rissa virinnyt nais- ja kotitaloustoiminta, Työtehoseura sekä suomalaiset 
osuuskauppaliikkeet, jotka korostivat rationaalisuuden ja säästäväisyy-
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den ideologiaa. Valistusjärjestöjen toiminta saattaa vaikuttaa ristiriitai-
selta suhteessa lisääntyviin kulutusmahdollisuuksiin ja kaupallistumi-
seen. Valistustoiminnalla pyrittiin kuitenkin vaikuttamaan myös kau-
pallisten tuotteiden hyvien ominaisuuksien tunnistamiseen ja kodin toi-
mintojen kannalta tarpeellisten uutuuksien käyttöönottoon (vrt. Lammi 
2006, 128–129, 142–145). Kasvava kaupallisuus ja järkiperäinen ostopää-
tösten tekeminen kulkivat siis käsi kädessä (myös Perustamme kodin 
1964, 16–18). Tämä nautinnon ja niukkuuden liitto näyttää muodostavan 
suomalaiselle kulutusyhteiskunnalle ominaisen askeettisuutta ihannoi-
van hedonismin. Kaunis koti -lehti kysyi vuonna 1952 lukijoiltaan, millai-
nen heidän mielestään on kaunis koti. Kirjallisuuden professori Lauri Vil-
janen tiivisti askeettisen hedonismin ajatuksen: ”Oikea koti on … komp-
romissi käytännön ja kauneusvaatimusten välillä.” (Kaunis koti 1/1952, 6)

Sisustusoppaissa kodin toimintojen järkeistäminen näkyy esimer-
kiksi käytännöllisten astioiden esittelynä, kotien pohjapiirustuksina, va-
lokuvina huonoista vs. hyvistä ratkaisuista tai vaikkapa värikarttoina 
ja niiden käytön opastamisena. Ulla ja Jorma Mäenpään Tyylikirjassa 
(1957) opastetaan myös tunnistamaan erilaisia historiallisia tyylisuuntia 
faaraoiden ajasta funktionalismiin. Kirjoittajat suostuttelevat lukijaa hy-
väksymään modernin käytännöllisyyden, ”jonka tarkoituksena on luoda 
tarkoituksenmukaista elintilaa ihmiselle, ei rihkaman keräämistä hänen 
ympärilleen.” (mt., 222) Sisustamisen rationaalisuuden kautta kirjoittajat 
vapauttavat lukijan – siis kuluttajan – toteuttamaan omia harrastuksi-
aan ja mielihalujaan tilassa: 

… mahdollisimman yksinkertaisten, tarkoituksenmukaisten stan-
dardiesineiden avulla, voimme päästää esiin persoonallisuutemme. 
Nyt meillä onkin siihen aivan toiset edellytykset kuin ennen: emme 
ole tuhlanneet mahdollisuuksiamme toisarvoisiin ratkaisuihin. Saa-
tamme harrastaa taidetta, kirjallisuutta, musiikkia, filosofiaa, posti-
merkkeilyä, vanhoja rahoja, kiinalaista posliinia, australialaisia aseita 
– vieraskutsuja, vapaapainia, puusepäntöitä, kankaankudontaa – 
mitä ikinä haluamme, intensiivisemmin kuin ennen, koska meillä on 
enemmän tilaa, enemmän aikaa ja enemmän varoja niihin. (Mäen-
pää & Mäenpää 1957, 224)
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Modernin kotitilan viihtyisyydeksi kirjoittajat tarjoavat esimerkiksi tai-
delasin ja taiteen hankkimista:

… Tarvitsemme funktionalistista, tarkoituksenmukaista ja samalla 
kaunista, persoonatonta teollista muotoilua ja sen rinnalle yksilölli-
siä esineitä. … Tarvitsemme kipeästi koteihimme myöskin taidetta 
– maalaustaidetta, kuvanveistoa. … Kaikkeen tähän meillä on mah-
dollisuuksia … mutta ei ennen kuin meillä on funktionalistinen koti, 
josta radikaalisti on karsittu pois kaikki tarpeeton rihkama, hyödytön 
monimuotoisuus ja kuviteltu yksilöllisyys. (mt., 234–235)

Mäenpäiden teoksessa kiteytyy rationalismin ja hedonismin kamppai-
leva liitto. Heidän tulkinnassaan hedonistisen tilan saavuttamiseksi ku-
luttajan täytyi omaksua järkevä, funktionaalinen ja funktionalistinen 
ajattelu. Tutkiessaan 1960- ja 1970-luvun kodin sisustuksen teemoja 
Minna Sarantola-Weiss (2003, 37–39) nostaa esiin askeesin ja hedonis-
min yhteisyyden ja erillisyyden merkityksiä suomalaisessa kulutuskult-
tuurissa. Hänen tulkinnassaan askeettisuus nousee kaikki yhteiskun-
taluokat läpäiseväksi näkökulmaksi kulutukseen, vaikkakin ylempien 
luokkien erottautuminen keskiluokasta tapahtuu ”kalliin askeettisuu-
den” nimissä. 

Tulkintamme mukaan askeettinen hedonismi näyttää ennemmin 
yhdistävän nautinnon ja puritaanisuuden parhaimmat ominaisuudet 
kuin pitävän niitä erillään. Askeettisuus nostaa pikemminkin esiin toi-
minnallisuuden ja viihtyisyyden, muodon ja kauneuden, kuin puhtaan 
rationaalisuuden. Ehkäpä Sarantola-Weissin ajatteluun on vaikuttanut 
”muodon räjähtäminen” 1960- ja 1970-luvulla, jolloin muhkeiden sohva-
ryhmien ”askeettisuus” oli sallittua keskiluokallekin. Tuolloin Suomi oli 
jo demokratisoitunut yhteiskunta, kuten Sarantola-Weiss tuo esiin. Kun 
tarkastelukulmana on aika 1920-luvulta 1950-luvulle, sisustusoppaissa 
korostuu eliitin ja ylemmän keskiluokan maku, jossa askeettisuus näyt-
täytyy toisin. Tämä hyvä, askeettinen maku haluttiin kuitenkin välittää 
kaikille kansanosille (vrt. Kuusi 2009, 157–159).
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Yksilöityvä ydinperhe ja sukupuolten muuttuvat paikat

Kritiikki elitistisiä vaikutteita kohtaan heijastuu vahvasti 1950-luvun 
alun oppaista. Varmasti mennyt sota-aika, puute ja suurten ikäluokkien 
täyttämät lastenhuoneet vaikuttivat siihen, että oppaissa puhuteltiin ta-
vallisia perheitä ja pyrittiin käytännöllisin keinoin ottamaan irti kaikki 
hyöty niukoista resursseista. Tiukka taloudellinen tilanne vaikutti myös 
perheen privatisoitumiseen, sillä ahdas koti ei välttämättä toivottanut 
vieraita tervetulleiksi – ei ollut varaa salonkeihin. Ulla ja Jorma Mäen-
pään kirja Joka kodin sisustusopas (1953) ei ohjaa kodinrakentajaa bour-
dieulaiseen distinktioon, vaan vahvistaa ”tavallisen virtasen” identiteet-
tiä. Neljä vuotta myöhemmin kirjoittamassaan Kodinsisustajan tyylikir-
jassa (1957) Mäenpäät kuitenkin palaavat funktionalistisen distinktion 
ihanteisiin korostamalla tilan roolia sekä taideteollisuuden ja taiteen 
merkitystä tilan tunnelman luomisessa. Alla olevassa sitaatissa tiivistyy 
Mäenpäiden näkemys ydinperheen ja sen jäsenten tarpeiden ensisijai-
suudesta ja tärkeydestä (myös Edwards 2005, 149):

Asu niinkuin elät … Jos vieraat ovat elämäsi pääsisältö, sisusta toki 
heitä varten. Jos asemasi välttämättä vaatii sinua ylläpitämään sa-
lonkia, rakenna ihmeessä kotiisi tämä salonki. Jos sitävastoin olet ta-
vallinen järvinen omine tapoinesi ja harrastuksinesi – ja perheinesi, 
jonka jokaisella jäsenellä on omat tapansa ja harrastuksensa – niin 
unohda silloin jokiset ja virtaset ja heidän viisaat mielipiteensä ba-
rokkityylisestä seurustelunurkkauksesta ja kristallikruunujen kau-
neusarvoista. Tärkeätä on vain perheesi ja sinä itse, mitä te tarvit-
sette, mitä toivotte – ja miten nämä vaatimukset ja toivomukset ovat 
toteutettavissa teidän laillanne ja teidän olosuhteissanne. (Mäenpää 
& Mäenpää 1953, 21)

Samansuuntainen puhe jatkuu myös Birgitta Tikkasen toimittamassa 
Yhtyneiden kuvalehtien Kodin neuvokit -sarjassa julkaistussa Kätevässä 
sisustajassa (1957):
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Emme tarvitse kulisseja jokapäiväisen elämämme kehyksiksi. Elämä 
ei ole teatteria eikä kodin sisustaminen lavastustaidetta. Se, jolla on 
kaikesta huolimatta kodin sisustamisesta tällaiset käsitykset, tekee 
viisaasti valitessaan kulissit, jotka sopivat juuri hänen rooliinsa. Ta-
vallinen perheenäiti ei ole mikään kamelianainen. Röyhelöt ja silkit 
eivät pysy siisteinä hänen makuuhuoneessaan kahtakaan viikkoa. 
Hänen kaksimetrinen liikeapulaismiehensä ei myöskään ole salonki-
leijona, joka haluaisi viettää kaikki vapaahetkensä rokokootuolilla is-
tuen. … Älä tee jokapäiväistä elämääsi hankalammaksi kuin se jo on. 
Älä kuitenkaan sulje silmiäsi kauneudeltakaan. … Mutta eriskum-
mallisuus kyllästyttää. (Tikkanen 1957, 7)

Kaupunkilaisen ydinperheen kotiin ei siis tarjottu turhaa luksusta vaan 
askeettisen funktionalismin hengessä pitäydyttiin arkipäiväisessä kau-
neuden ja viihtyisyyden ideaalissa sekä korostettiin tavallisuutta – eris-
kummallisuuden vastakohtana. Tikkanen korostaa kuitenkin valinnan 
mahdollisuutta: jos sisustuskuluttaja ihailee tyylihuonekalujen pra-
meutta, silkkiä ja pitsiä, niin hänellä on oikeus toteuttaa myös näitä mie-
lihalujaan. Toisaalla hän tuo esiin, kuinka isoäitikin joi kahvikupposensa 
kurinalaisen suoraselkäisesti epämukavassa tuolissa lähinnä korsettilui-
den varassa (mt. 69). Miksi eri roolien mukainen sisustaminen kuitenkin 
saa oikeutuksen? Ehkä kirjoittaja haluaa tarjota sosiaalisen nousun väy-
län ja tuon distinktiivisen käytöksen mahdollisuuden. Kätevässä sisusta-
jassa eräänlaiseksi vaihtoehdoksi olohuoneelle tarjottiin aktiivista ”per-
hehuonetta”, hobbyhuonetta, joka vastasi maatalouden toiminnallista 
tupaa – ei kuitenkaan askarteluhuonetta (mt., 76–80, vrt. Mäenpää & 
Mäenpää 1953, 170–176). Tällaisen monitoimihuoneen voi katsoa tarjoa-
van vaihtoehdon, jossa moderni, privatisoitunut ydinperhe saattoi olla 
yhdessä yksinkin. Todellisuudessa Tikkasen perhehuone ei yleistynyt, 
sillä jo muutaman vuoden päästä televisio (vrt. mt., 73) valloitti suoma-
laiset olohuoneet ja vangitsi perheenjäsenet – ja vieraatkin – äärelleen. 

Samanaikaisesti ydinperheen privatisoitumiskehityksen kanssa ta-
pahtui muutoksia yhteiskunnan työnjaossa ja sukupuolirooleissa. Ko-
titalouksien kulutus siirtyi kiihtyvää vauhtia markkinaehtoiseksi, kun 
perheenäidit siirtyivät kotiäidin roolista työelämään. Kysymys työn ja 
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perheen yhteensovittamisesta nousi esiin, kun naiset siirtyivät palkka-
työpäivän jälkeen ”iltavuoroon” keittiöön. Suuri osa kotitalouden infra-
struktuurin paranemisesta liittyikin ruuanlaittoon ja -säilytykseen sekä 
kodin hygieniaan, mikä osaltaan vahvisti naisten asemaa myös yksityi-
sessä sfäärissä. Kaupunkikodeissa ei pääsääntöisesti ollut lainkaan mie-
histä sfääriä, lukuun ottamatta omakoti- ja rivitalojen kellareita tai au-
totalleja. Joka kodin sisustusoppaassa otetaankin kantaa tähän muuttu-
neen tilan luomaan, sukupuolittuneeseen uusavuttomuuteen: 

Murrosikäisen oma kevyesti toteutettu nurkkaus pienessä kodissa antaa tilaa yksi-
tyisyydelle. Lähde: Mäenpää & Mäenpää 1953, 185.
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Mutta – – – tässäpä tulemmekin erääseen aikamme tyypilliseen il-
miöön: miehellä ei ole juuri mitään työkaluja! Kaikista vastalauseista 
huolimatta elämme kai todennäköisesti jonkinlaista naisväen val-
takautta: perheenemännällä on mitä moninaisemmat koneensa ja 
kojeensa ja propagandan voimalla yritetään saada mieskin hänen 
avukseen keittiöön, mutta – miehen työkalut kodeissamme supis-
tuvat useimmissa tapauksissa vasaraan ja hohtimiin. Kuitenkin saa 
höyläpenkin ja muutamat välttämättömimmät työkalut pölynimurin 
hinnalla, vähemmälläkin ehkä … (Mäenpää & Mäenpää 1953, 14)

Miehelle jäi jäljelle – ilman sukupuoliroolien sekoittamista tai vaihta-
mista – vain kodin ulkopuolinen työelämä, harrastukset, leikkiminen 
lasten kanssa ja tietysti suomalaisen miehen rakkain paikka, sohva (vrt. 
Kortteinen 1982, 149–155). Mäenpäät kysyvätkin (mt., 14): ”Mies, missä 
olet?” Samassa he nostavat esiin yhteiskunnallisen aikalaiskeskuste-
lun miehen osallistumisesta kotitalouden perusaskareisiin ja rohkaise-
vat pitämään yllä taitoja ”ettei miehinen mies sentään missään tapauk-
sessa saisi tuntea itseään avuttomaksi vasaraan ja hohtimiin tarttues-
saan”. Yleensä sisustusoppaat tukivat tätä miehisyyden tuntomerkkien 
ja taitojen ylläpitämistä korostamalla itsetekemisen merkitystä ja pal-
kitsevuutta. Toisaalta Mäenpäät (mt., 176) pohtivat myös sitä, että höy-
läpenkkiä ei tarvita, jos isällä yksinkertaisesti on peukalo keskellä käm-
mentä, kaikki lapset ovat tyttäriä ja jos kenelläkään ei ole innostusta tai 
aikaa puuhasteluun sen äärellä. Sukupuoliroolit ovat kuitenkin 1950-lu-
vun tyyliin vielä kovin perinteisiä: pojat ovat aktiivisia kädentaitojen to-
teuttajia, kun taas tytöt viihtyvät nukkeleikkien parissa (mt., 183).

Lasten ja nuorten asema oli kuitenkin muutoksessa. Realiteetit hy-
väksyen lapsen privatisoituminen ja oman huoneen korostaminen ra-
joittuu pitkälti puheeseen omasta sängystä, työpöydästä, kaapista ja kir-
jahyllystä. Jo Salme Setälä (1929, 121–123) esittää, että perheen tytöillä ja 
pojilla tulisi olla erilliset huoneet, ja vasta nuoruusiässä mahdollisuuk-
sien mukaan täysin omat huoneet. Oma huone tarjoaa työskentelyrau-
han ja pitää nuoret pois kadulta kuljeksimasta. Setälä korostaa samalla 
– ehkä hiukan yllättäen – sitä, että myös vanhemmilla tulisi olla erilli-
set makuuhuoneet ja oma rauha. Hän perustelee ratkaisua porvarisper-
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heen rouvan ja herran kodin ulkopuolisen ja kotitöiden eriytymisen vaa-
timalla levon tarpeella (mt., 119–120). 

Siirryttäessä 1950-luvulle oppaissa puhutaan jo murrosikäisistä ja 
heidän tarpeestaan omaan soppeen (Tikkanen 1957, 24–25, myös Kotiliesi 
20/1950, 684–685). Myös Visannin Sisustamme kerrostaloasunnon (1972, 
14) puhuu teini-ikäisistä. Hän ei erottele millään tavoin nuorten suku-
puolta, vaan korostaa sitä, että nuorten huoneet täytyy sijoittaa mah-
dollisimman lähelle ulko-ovea, että he voivat kulkea vapaasti ja tuoda 
kavereitaan kotiin muiden häiriintymättä. Vapautuminen vanhempien 
valvonnasta tunnustetaan siis 1970-luvulle tultaessa. Ydinperheen rikku-
maton yhteisyys alkoi murtua ja suuntaus kohti yksilön omia tarpeita ja 
haluja vahvistuu.

Privatisoituminen oli kaupungistumisen myötä luonnollista. Jo Se-
tälän 1920-luvulla pohtima kaupungin kiireisyys, houkutukset ja tie-
tysti työelämän vaativuus tekivät kodista rauhoittumisen ja levon pai-
kan. Julkiset, talonpoikaisen mallin mukaiset yhteisölliset toiminnot ja 
tilat muuntautuvat 1920-luvulta 1970-luvulle tultaessa yksilöllisyyden ja 
yksityisyyden läpäisemäksi kaupungistuneeksi, anonyymiksi (Edwards 
2005, 152) kulutusyhteiskunnaksi. Muutos ei ollut mutkaton – mies ei ol-
lut enää yksiselitteisesti perheenpää eikä naisen paikka ollut vain keit-
tiössä. Visanti tiivistää kodin muuttuneen merkityksen levon kautta: 

Jokaisella pitäisi häiriintymätöntä lepoa varten olla oma huoneensa. 
Tämä on tarkoituksenmukaisen perheasunnon tärkein tunnus-
merkki. Tästä yleisenä poikkeuksena on vanhempien nukkuminen 
samassa huoneessa. … Aikuisten makuuhuonetta käytetään usein 
miten vain iltaisin, joten sen sijoittaminen pohjoispuolelle käy hyvin 
päinsä. (Visanti 1972, 11–12)

Woolfilainen – tai ehkäpä setäläläinen – ajatus omasta huoneesta ker-
tautuu siis myös Visannin (1972) tekstiotteessa. Ajatus omasta huo-
neesta on 1970-luvun jälkeen tullut entistä realistisemmaksi, kun per-
heiden keskikoko on pienentynyt samanaikaisesti asuntojen keskikoon 
kasvaessa. Myös kodin tavaramaailman privatisoituminen on edennyt 
kiihtyvässä tahdissa: omassa huoneessa on oma televisio, taskussa oma 
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puhelin ja olohuoneen stereot ovat vaihtuneet iPodiksi, joka soittaa juuri 
sitä musiikkia, jota kukin on siihen itse valinnut. Myös tuo oma huone 
varustetaan ja sisustetaan täydellisesti yksilön omista tarpeista yksityi-
seksi, jopa perheen sisäisestä yhteisöstä erilliseksi tilaksi. 

Päätäntö

Olemme tarkastelleet artikkelissamme sisustusoppaiden kautta kulutus-
yhteiskunnan rakentumista ja muotoutumista 1920-luvulta 1970-luvun 
alkuun. Alkuvaiheessa muuttuva kaupunkikulttuuri tuntui herättävän 
kummastusta – niinhän uudella on tapana. Talonpoikainen – niukka, 
mutta henkisesti runsas – maalaiskulttuuri eli vahvana ensimmäisen 
sukupolven kaupunkilaisten mielessä. Kaupunkien houkutuksia ei kui-
tenkaan voinut, eikä tarvinnut vastustaa, sillä ne olivat osa kaupunki-
koneistoa. Modernit nautinnot näyttäytyivät julkisessa tilassa neonva-
loina, musiikkina, elokuvina, tanssipaikkoina, kahviloina ja ravintoloina. 
Kulutusyhteiskunnan alkuvaiheessa voidaankin nähdä julkisen tilan, 
siis lähinnä uudenlaisen, kaikille kansanosille suunnatun palvelutarjon-
nan lisääntymisen keskeisyys. Tavaramaailman houkutusten sijaan elo-
kuvat, ravintolat ja vaikkapa vain kaupungin valojen katseleminen oli-
vat elämyksen arvoisia nautintoja (esim. Onnela 1990). 

Sisustusoppaiden elitistinen, vähintäänkin keskiluokkainen tapa lä-
hestyä kotia alkoi kyseenalaistaa 1920-luvulla kodin julkista sfääriä. Ai-
kaisemmin kodilla oli selvästi enemmän julkisia merkityksiä, näyttöar-
voa. Perhe-elämän yksityisyyden sfääri näkyy jo 1920-luvun oppaissa, 
mutta niissä arvostetaan ja myös arvostellaan sitä, että koti on tapaa-
misen ja vieraidenkin paikka (esim. Setälä 1929, 11). Kaupunkikivitalossa 
yksityisyys kuitenkin korostui Setälän (1929, 19) sanoin: 

Mutta kun vetää oven kiinni ja sulkee varmuusketjun, on tämäkin koti 
kuin linna, ainakin linnan irvikuva: sinne ei kenelläkään ole tulemista 
eikä sekaantumista, niin kauan kuin ei sekaannu muiden edesotta-
muksiin, ja voihan pumpulilla tukkia korvansa, kun naapuri uudelleen 
aloittaa sen jazzin, jonka seitsemättä tahtia hän ei koskaan voi oppia.
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Sisustusoppaiden sanomaa ei voi kuvata yksiselitteisenä jatkumona, ke-
hityksenä jostakin vanhasta kohti jotakin uutta. Yhteistä tutkimusaineis-
tolle näyttää kuitenkin olevan se, että kodista tuli koti vasta, kun siihen 
liitettiin persoonallisia yksityiskohtia ja siellä elettiin, oltiin ja tehtiin 
työtä (esim. Setälä 1929, 11; Mäenpää & Mäenpää 1953, 21). Kodin tuli siis 
olla siellä asuvien ihmisten näköinen. Kulutusyhteiskunnan paineita ja 
täydellisyyttä vastaan viestitettiin kuitenkin korostamalla kodin sisus-
tuksen rakentamista vähitellen, ei sen pystyttämistä velkarahalla ja osa-
maksukaupalla (Kaunis koti 4/1956, 7, Perustamme kodin 1964, 16–18).

Nopea kaupungistuminen 1960-luvulla tuo esiin selvän siirtymän 
kodin merkityksessä niin semanttisesti kuin fyysisenä ympäristönäkin. 
Varsinaisia sisustusoppaita ei 1960-luvulla julkaistu juuri lainkaan, vaan 
perheet tarvitsivat ohjeita itse kodin hankintaan. Samalla koti vaihtui 
semanttisesti asunnoksi, markkinoilta hankittavaksi, ehkäpä persoonat-
tomaksikin hyödykkeeksi. Oppaiden kirjoittamisen suururakoitsijatkin, 
Mäenpäät, päätyivät kirjoittamaan oppaan Perhe etsii asuntoa, mistä 
voi halutessaan lukea siirtymän kodista kohti standardisoitua (kulutus)
yhteiskuntaa. Persoonattoman standardiasunnon muuttaminen kodiksi 
tapahtui heijastamalla perheen elämäntyyliä ja omaa identiteettiä si-
sustukseen ja infrastruktuuriin: asiaankuuluvat mukavuudet ja jopa 
ylimääräinen lyxikin (vrt. Mäenpää & Mäenpää 1962, 13) oli tarpeen ja 
sallittua. 

Myös itsetekemisen eetoksen murtuminen näyttäytyy perustarpei-
den siirtymisenä markkinavälitteiseen kulutukseen. Itsetekemisestä ir-
rottautuminen vapautti aikaa lepoon ja helpotti arjen rutiineja. Uuden-
laisesta tee-se-itse-ajattelusta tulikin osa yksilön harrastuksia (mm. Ed-
wards 2005, 224), siis toimintaa, joka liitettiin vapaa-aikaan. Aikaa har-
rastuksiin tuli myös rationaalisesti rakennetun kodin helppohoitoisuu-
desta: askeettinen hedonisti otti kaiken ilon irti toimivasta kodistaan. 
Näin oppaat meille puhuvat.

Kulutustutkimuksellinen hedonismin ymmärrys rakentuu yleensä 
kulutuksen julkisen sfäärin nautintoihin. Tutkijoiden onkin ollut vaikeaa 
nähdä, missä suomalainen – ehkä jopa pohjoismainen – nautinto on ja 
millaista se on. Hedonistista kulutusta on pidetty meillä jopa paheelli-
sena. Ehkäpä siksi olemmekin kätkeneet sen kodin seinien sisäpuolelle 
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tai muilla tavoin kanssaihmisiltämme näkymättömiin. Tätä heijastaa 
myös näkemyksemme suomalaisesta askeettisesta hedonismista (vrt. 
Garvey 2003), jossa nautinnon lähteiksi määrittyvät kodinrakentamisen 
ideaalit: kauneuden ja persoonallisuuden täyttämä oma tila sekä vapaus 
työstä ja ulkomaailmasta. 
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