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1 Johdanto 

 

Nykyisten kulutustapojen on jo pitkään tiedetty olevan ympäristön ja sosiaalisen 

kestävyyden kannalta ongelmallista. Länsimainen kulutuskulttuuri tunnistetaan 

ekologisesti kestämättömäksi. Vaikka ongelma tiedostetaan, ei tuotannon ja 

kulutuksen kasvu ole muuttanut suuntaa (ks. esim. Autio 2004, 103). Kansainvälistä 

ja kansallista työtä on tehty paljon, jotta kulutustavat muuttuisivat kestävämmiksi. 

Esimerkiksi tehokkuuden suhteen on saatu tehtyä huomattavia parannuksia. 

Kulutuksen määrä on kuitenkin jatkanut kasvuaan, jonka seurauksena se romuttaa 

tehokkuudesta syntyneet parannukset (Mont & Plepys 2008, 531; Lamberg 2009, 84). 

Tehokkuudesta saadut hyödyt korvautuvat kulutuksen kasvulla, eikä riittäviä 

ratkaisuja kestävyyden kannalta olla näin ollen saatu. Kulutuskulttuurin muuttaminen 

vaatisi pitkäjänteistä ja järjestelmällistä toimintaa muutoksen eteen, ja kuluttajille 

tulisi tarjota uskottavia vaihtoehtoja nykyisen kulutukseen keskittyvän kulttuurin 

tilalle (Jackson & Raivio 2011, 211). 

 

Kestämätön kulutus on Holtin (2012, 238) mukaan osaksi kuluttajien tekemien 

valintojen seurasta. He voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa kulutukseen, mutta 

kulutustapojen muutokseen vaaditaan myös globaaleja ja valtiotason muutoksia. 

Kuluttajien tekemät valinnat eivät yksinään pysty ratkaisemaan nykyisiä ongelmia. 

Kulutusvalinnoilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, joihin kuluttajat eivät 

todellisuudessa voi vaikuttaa (Holt 2012, 238). Vastuu muutoksesta onkin kuluttajien 

lisäksi myös tuotanto- ja jakelujärjestelmällä sekä poliitikoilla (Heinonen 2004, 187).  

 

Kestävää kehitystä ei voida saavuttaa ilman kestävää kulutusta (Fuchs & Lorek 2005, 

261; Akenji & Bengtsson 2014). Sen osa-alueet kuten kestävä kulutus ovat olleet jo 

pitkään esillä julkisessa keskustelussa. Helsingin Sanomien 5.8.2017 pääkirjoituksen 

otsikko kuvaa hyvin nykyistä tilannetta: ”Ympäristö kärsii, kun ihmisiä on liikaa – 

Ongelmasta kyllä puhutaan, mutta kestämätön kulutus jatkuu silti”. Vaikka ongelmat 

ovat yleisesti tiedossa, kestävään kulutukseen liittyvät tehokkaat poliittiset 

menettelytavat puuttuvat (Heiskanen, Mont & Power 2014). Kestävyyttä on pidetty 

tärkeänä jo Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestetystä ympäristö- ja kehitysaiheisesta 
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Yhdistyneiden kansakuntien (YK) konferenssista lähtien, mutta siitä huolimatta 

muutos kohti kestävää kulutusta on edennyt hitaasti (Thøgersen 2005, 143).  

 

Kestävän kulutuksen saavuttaminen on muun muassa edellä mainituista syistä 

ajankohtainen aihe. Koska kuluttajien toiminta ei yksin riitä sen saavuttamiseksi, 

halusin lähteä tarkastelemaan kestävää kulutusta poliittisten päättäjien, liike-elämän 

edustajien sekä kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Minkälaisena kestävä kulutus 

näyttäytyy niiden toimintaympäristössä ja minkälaisia teemoja kestävään kulutukseen 

liitetään. On mielestäni kiinnostavaa perehtyä siihen, minkälaisia strategioita ja 

ohjelmia kestävästä kulutuksesta ovat julkaisseet kansainväliset poliittiset toimijat, 

liike-elämää edustavat organisaatiot ja kansalaisjärjestöt viimeisten vuosikymmenten 

aikana. Maisterintutkielmassani tarkastelen, minkälaisia intressejä eturyhmien 

tuottamista dokumenteista on mahdollista tunnistaa käyttäen tutkimusmenetelmänä 

aihemallinnusta. Toiminnallaan ryhmät ilmentävät omia intressejään, tässä yhteydessä 

kestävään kulutukseen liittyviä intressejä (ks. Bentley 1949; Mathiowetz, 2008). 

Bentley (1949) määritteleekin intressien olevan ryhmän toimintaa. Erilaisten 

toimijoiden julkaisemat dokumentit kertovat niiden toiminnasta ja asenteista kestävää 

kulutusta kohtaan. 

 

Kestävän kulutuksen politiikkaa ja hallintoa on tutkittu 2000-luvulla, ja etenkin 

kansainvälisiä ohjelmia ja niiden vaikutuksia on tarkasteltu kriittisesti. Doris Fuchs ja 

Sylvia Lorek ovat tutkineet paljon kestävää kulutusta ja erityisesti sen hallintoa 

(sustainable consumption governance) kansainvälisellä tasolla. He ovat esimerkiksi 

tutkineet globaalin kestävän kulutuksen hallinnon kehittymistä vuoden 1992 Earth 

Summitista1 lähtien 2000-luvun alkupuolelle saakka (ks. Fuchs & Lorek, 2005). Lorek 

on väitellyt kuluttajaekonomian oppiaineesta. Lorekin (2009) väitöskirja käsitteleekin 

kestävää kulutusta politiikan ja hallinnon näkökulmasta. Kuluttajaekonomian 

oppiaineessa kestävää kulutusta on aikaisemmin tutkittu myös muista näkökulmista, 

mutta pääasiassa kuluttajan näkökulmasta. Esimerkiksi Näkki (2006) on 

maisterintutkielmassaan tutkinut vapaaehtoista vaatimattomuutta osana 

kuluttajaidentiteettiä ja Alakoskela (2004) on tutkinut muodin ja kestävän kulutuksen 

paradoksia. Myös kuluttajapolitiikkaa on kuluttajaekonomiassa tutkittu (esim. Rask 

                                                 
1 Earth Summit oli Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1992 järjestämä ympäristö- ja 

kehityskonferenssi.  
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2014). Suomalaisesta kuluttajapolitiikasta on julkaistu muun muassa Aution, Heinosen 

ja Huttusen (2008) artikkeli, jossa he ovat tarkastelleet Suomen kuluttajapoliittisia 

ohjelmia vuodesta 1983 lähtien. Autio ynnä muut (2008, 46; 60) ovat tutkineet viittä 

kuluttajapoliittista ohjelmaa, joista viimeisimmässä on heidän mukaan nähtävissä 

myös kestävän kehityksen retoriikkaa. Myös kestävä kulutus on ollut ohjelmissa 

yhtenä keskeisenä osana.  

 

Tutkielman eteneminen 

 

Luku kaksi käsittelee aiheen valintaa tarkemmin, jonka jälkeen esittelen 

tutkimustehtäväni ja sen pohjalta muodostamani tutkimuskysymykset.  Tarkastelen 

kestävän kulutuksen käsitettä ja esittelen, minkälaisia määritelmiä siitä on 

aikaisemmissa tutkimuksissa käytetty. Lisäksi kuvaan kestävän kulutuksen 

historiallista taustaa ja sen yhteyttä kestävään kehitykseen lyhyesti. Tutkimustehtävän 

ja -kysymysten jälkeen tarkastelen, millä tavoin kestävän kulutuksen politiikkaa ja sen 

toimenpiteitä on aikaisemmin tutkimuksissa käsitelty. Luvun kaksi lopuksi kuvaan 

myös rajoitteita, joita kuluttajat kohtaavat, kun he haluavat muuttaa kulutustaan 

kestävämmäksi.  

 

Luvussa kolme tarkastelen intressin käsitettä, josta siirryn tarkastelemaan eturyhmiä 

ja niiden intressejä. Luvun lopuksi esittelen eturyhmät, joiden julkaisemista 

dokumenteista tutkimuksen aineisto on koottu. Luvussa neljä kuvaan 

tutkimusmenetelmää ja -aineistoa sekä sitä, miten tutkimus on toteutettu. Viidennessä 

luvussa esittelen aihemallinnuksen tuloksia. Kuvaan lyhyesti jokaisen 

aihemallinuksen aiheen, jonka olen nimennyt ja analysoin tuloksia peilaten niitä 

luvussa kaksi esitettyyn tutkimuksen viitekehykseen. Luvussa kuusi käyn läpi 

tutkimukseni keskeisimmät tulokset ja esitän johtopäätökseni. Tämän jälkeen 

tarkastelen tutkimustani ja käyttämääni tutkimusmenetelmää kriittisesti ja luvun 

lopuksi esittelen vielä jatkotutkimusaiheita.   
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2 Kestävä kulutus 

 

Tässä luvussa perustelen aluksi tarkemmin aiheen valintaa ja kestävä kulutus -

käsitteen taustaa. Lisäksi luvussa on tutkimustehtäväni ja muodostamani 

tutkimuskysymykset. Sen jälkeen esittelen millä tavoin kestävää kulutusta on 

aikaisemmissa tutkimuksissa määritelty, jonka jälkeen kerron lyhyesti kestävän 

kulutuksen ja kestävän kehityksen yhteydestä. Tarkastelen myös, miten kestävän 

kulutuksen politiikkaa on aikaisemmin tutkittu ja minkälaisia rajoitteita kuluttajat 

kohtaavat kulutustapojaan muuttaessa.  

 

2.1 Tutkimustehtävä ja kestävän kulutuksen käsite 

 

Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara (2009, 66) mukaan tutkimuksen lopullinen aihe syntyy 

monien neuvottelu- ja harkintavaiheiden jälkeen. Aihe usein muotoutuu ja tarkentuu 

tutkimuksen edetessä. Eikä ole olemassa mitään tarkkaa ohjetta siitä, miten 

tarkkarajainen ja täsmällinen tutkimusaiheen tulisi olla. 

 

Tutkielmassani tarkastelen kestävän kulutuksen teemoja ja sitä, minkälaisia intressejä 

eturyhmien julkaisemissa dokumenteissa voi nähdä esiintyvän. Tutkin seitsemän 

erilaisen organisaation julkaisemia dokumentteja (yhteensä 14 dokumenttia) 

kestävään kulutukseen liittyen. Kestävän kulutuksen käsite otettiin virallisissa 

keskusteluissa ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1994 pidetyssä Oslon 

symposiumissa (ks. esim. Liu, Qu, Lei & Jia 2017). Toisaalta osa pitää kestävän 

kulutuksen keskustelun alkuna vuoden 1992 Riossa järjestettyä Earth Summitia, ja 

YK:n Agenda 21:stä, jossa yksi luku käsitteli juuri kulutustapojen muutosta (ks. 

Akenji 2014). Tutkielmassani aineistona olevat dokumentit on julkaistu vuosien 1999-

2015 välisenä aikana. Varhaisin mukana oleva julkaisu on kirjoitettu muutama vuosi 

kestävän kulutuksen käsitteen käyttöönoton jälkeen. Otin mukaan dokumentteja 

laajalta aikaväliltä, jotta intressien ajallisia muutoksia olisi mahdollista analysoida.  

 

Neljännesvuosisadan aikana kestävän kulutuksen politiikka on ottanut monia askeleita 

eteenpäin, kuten myös tutkimukset siihen liittyen. Aihetta käsittelevien artikkelien 

määrä on kasvanut huomattavasti 2010-luvulle siirryttäessä. Vielä 1990- ja 2000-
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lukujen alussa artikkelien määrä oli vähäistä verrattuna nykyiseen, ja 1990-luvulla 

kestävän kulutuksen tutkimus keskittyi muun muassa kotitalouksien energia 

tehokkuuteen (ks. Liu, Qu, Lei & Jia 2017). Kestävän kulutuksen kannalta merkittävät 

tapahtumat ovat tähän mennessä pitkälti liittyneet YK:n tapahtumiin. Tällä 

vuosikymmenellä merkittävä saavutus on ollut kestävän kulutuksen ja tuotannon 10-

vuotisohjelma. Se syntyi YK:n Rio de Janeirossa järjestämän kestävän kehityksen 

konferenssin seurauksena (ks. esim. Suomen YK-liitto, 2015.)  

 

Tarkastelen seuraavien organisaatioiden dokumentteja; Euroopan komissio, 

hallitusten välisiä organisaatioita kuten YK, Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD), Pohjoismaiden neuvosto ja ministerineuvosto. Näiden 

lisäksi tarkastelen myös eurooppalaisen kuluttajajärjestön BEUC:in, voittoa 

tavoittelemattoman organisaation BSR:n (Business for Social Responsibility) sekä 

Ellen MacArthur foundationin dokumentteja. Hallitusten väliset organisaatiot 

(Intergovernmental organization, IGO) ovat kansainvälisiä organisaatioita, joiden 

jäsenet ovat kansallisvaltioiden edustajia. Hallitusten välisten organisaatioiden 

toiminta voi keskittyä yhden aihepiirin ympärille, tai olla hyvin laaja kuten 

Yhdistyneiden kansakuntien toiminta. Monet toimijat, erityisesti hallitusten väliset 

organisaation (mm. YK ja OECD), ovat puhuneet kestävän kulutuksen aiheista ja 

kehittäneet monenlaisia toimenpiteitä, joilla edistää kestävyyttä (Fuchs & Lorek 2005, 

264).  

 

Aineistona käyttämäni dokumentit ovat muun muassa toimenpidesuunnitelmia, 

kannanottoja/linjauksia sekä ohjeistuksia/ehdotuksia jäsenorganisaatioille kestävän 

kulutuksen mahdollisuuksista. Osa julkaisuista käsittelee kiertotaloutta. Kuvaan 

aineistoa tarkemmin tutkimusmenetelmää ja -aineistoa käsittelevässä luvussa neljä. 

Tutkimuksessa tarkastelen edellä mainittujen, kestävän kulutuksen keskusteluun 

osallistuvien, organisaatioiden julkaisemia dokumentteja.  

 

Tutkielmani olen muodostanut pohjaksi kolme kysymystä, joita tutkimuksessa 

tarkastelen. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

- Voiko erilaisten eturyhmien tuottamista dokumenteista tunnistaa erilaisia intressejä 

kestävästä kulutuksesta? Jos voi, niin minkälaisia? 
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-  Onko eturyhmillä erilaisia intressejä? 

- Miten kestävään kulutukseen, kuluttajiin ja poliittisiin ohjauskeinoihin kohdentunut 

tutkimus näkyy dokumenteissa? 

 

Kestävän kulutuksen käsite  

 

Kestävää kulutusta (sustainable consumpiton) on määritelty monin eri tavoin. Se voi 

olla yläkäsite aiheille, jotka liittyvät muun muassa ihmisten tarpeisiin, tasa-arvoon, 

resurssien tehokkuuteen, jätteiden vähentämiseen, kuluttajien terveyteen ja 

turvallisuuteen sekä itsemääräämisoikeuteen (Mont & Plepys 2008, 532). 

Spangenbergin (2004, 36) mukaan käsitteessä yhdistyvät sosiaalinen, taloudellinen ja 

institutionaalinen sekä ympäristön näkökulma. Se onkin hyvin laaja ja moniselitteinen 

käsite, joka kattaa niin ympäristöön kuin sosiaaliseen vastuuseen liittyviä asioita. 

 

Yksi tunnetuimmista kestävän kulutuksen määritelmistä on vuodelta 1994 Oslon 

Symposiumista2, jossa se määriteltiin seuraavasti: Kestävä kulutus on palveluiden ja 

tuotteiden käyttöä, joka vastaa perustarpeisiin ja parantaa elämänlaatua. Samaan 

aikaan se kuitenkin minimoi luonnonvarojen ja myrkyllisten materiaalien käyttöä sekä 

jätteiden päästöjä ja saasteita tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana siten, etteivät 

tulevien sukupolvien tarpeet vaarannu (Ministry of Environment Norway, 1994).  

 

Vaikka kestävän kulutuksen käsitteen määritelmissä esillä ovat ympäristön lisäksi 

myös sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma, usein kansainvälisessä keskustelussa on 

esillä pääasiassa vain ympäristön näkökulma (esim. Spangenberg 2004, 36; Reisch 

2004, 175). Spangenbergin (2004, 36) mukaan 2000-luvun alkupuolella sosiaalisen 

kestävyyden kriteereitä vasta muotoiltiin ja taloudellinen ja institutionaalinen aspekti 

olivat vielä alustavia ja harvinaisia.  

 

Uudemmissa 2010-luvun puolella julkaistuissa dokumenteissa korostuu kiertotalous 

ja sen mahdollisuudet (ks. esim. Euroopan komissio 2015). Kiertotaloudessa 

                                                 
2 Norjan ympäristöministeriön järjestämän Oslon symposiumin tavoitteena oli valmistella kestävän 

tuotannon ja kulutuksen kansainvälistä työohjelmaa osana YK: n kestävän kehityksen toimikunnan 

toista istuntoa toukokuussa 1994. 
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ajatuksena on jo alun perin suunnitella ja valmistaa tuotteet niin, että ne pysyvät 

käytössä mahdollisimman pitkään. Vaikka tuotteen käyttöikä tulisi täyteen, tavoitteena 

on pitää siihen käytetyt resurssit kierrossa mahdollisimman pitkään. 

(Ympäristöministeriö 2018a.) Tuottajien ja kuluttajien tulisi kuitenkin olla 

aikaisempaa aktiivisempia muun muassa kierrättämisen ja tuotteiden uudelleen käytön 

suhteen. Kuluttajilla onkin tärkeä asema kiertotaloudessa, vaikka se usein näyttäytyy 

vain loppukäyttäjän roolina eikä kiertotalouden muissa vaiheissa. (Repo, Anttonen, 

Mykkänen, & Lammi 2018, 250.)  Kiertotalouden ajatellaan olevan mahdollinen 

korvaaja nykyiselle tuotannon ja kulutuksen mallille, joka perustuu jatkuvalle kasvulle 

ja resurssien kasvavaan käyttöön (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016). Kiertotalouden 

toteutuessa, se vastaisi kestävän kulutuksen määritelmässä oleviin kohtiin, kuten 

luonnonvarojen käytön minimointiin ja jätteistä syntyvien päästöjen ja saasteiden 

vähentämiseen.  

 

Kestävä kulutus ei ole irrallinen tavoite, joka tulisi saavuttaa, vaan se liittyy 

laajempaan kokonaisuuteen eli kestävään kehitykseen. Seuraavaksi kuvaan kestävää 

kehitystä ja sitä, miten kestävä kulutus kietoutuu yhteen sen tavoitteiden kanssa. 

 

Kestävän kulutus osana kestävää kehitystä 

 

Kestävä kulutus on yksi kestävän kehityksen (sustainable development) osa-alueista. 

Seuraavaksi käyn läpi lyhyesti kestävän kehityksen taustaa ja esittelen kestävän 

kulutuksen kannalta tärkeimpinä pidetyt tapahtumat.  

 

Kestävää kehitystä käsiteltiin varsinaisesti ensimmäistä kertaa YK:n Brundtlandin 

komissiossa vuonna 1987 (ks. esim. Valtioneuvoston kanslia 2018; Suomen YK-liitto 

2015). Samoja teemoja käsiteltiin kuitenkin jo muutama vuosikymmen aikaisemmin, 

kun 1970- luvun alkupuolella Rooman klubi julkaisi The Limits to growth-raportin, 

joka otti kantaa muun muassa talouden ja väestön kasvuun (ks. Meadows 1972). Osa 

pitää Rooman klubin julkaisemaa raporttia jo ensiaskel kestävän kehityksen suuntaan.  

 

Etenkin YK on jo pitkään toiminut kestävän kehityksen edistämiseksi. Myös Suomi 

on ollut jo varhaisessa vaiheessa mukana edistämässä kestävää kehitystä. Esimerkiksi 

kestävän kehityksen toimikunta perustettiin jo vuonna 1993 (Valtioneuvoston kanslia 
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2018) ja ensimmäinen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma, Vähemmästä 

enemmän ja paremmin, julkaistiin vuonna 2005 (Kestävän kulutuksen ja tuotannon 

toimikunta (KULTU) 2005). 

 

Johannesburgissa vuonna 2002 pidetyssä YK:n kestävän kehityksen 

huippukokouksessa päätettiin 10-vuotisesta ohjelmakehikosta, jonka tavoitteena oli 

edistää kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja. Vasta Johannesburgin huippukokouksen 

jälkeen kestävä kulutus sekä yksityisen kulutuksen ja elämäntapojen vaikutukset ovat 

tulleet aikaisempaa laajemmin poliittisten toimenpiteiden kohteiksi (ks. esim. 

Lamberg 2009, 83). Kulutuksesta on tullut keskeinen käsite kestävän kehityksen 

keskustelussa (Hobson 2002, 95). Johannesburgissa järjestetyn huippukokouksen 

jälkeen monet maat mukaan lukien Suomi innostuivat tekemään omat kestävän 

kulutuksen ja tuotannon ohjelmat (ks. esim. Berg 2008, 66).  

 

Kulutus on tullut merkittäväksi osa-alueeksi kestävän kehityksen keskustelussa ja 

monet tutkijat ovat sitä mieltä, että kestävää kehitystä ei voida saavuttaa ilman 

kestävää kulutusta (esim. Fuchs & Lorek 2005, 261; Akenji & Bengtsson 2014). 

Kulutus on merkittävässä roolissa, kun puhutaan esimerkiksi ympäristöongelmista. 

Seuraavassa kappaleessa tarkastelen kestävän kulutuksen politiikkaa aikaisempien 

tutkimusten valossa. 

 

2.2 Kestävän kulutuksen politiikka 

 

Heiskanen, Mont & Power (2014, 28) mukaan kestävän kulutuksen politiikka on 

poliittinen toimenpide, jonka tarkoituksena on vähentää ongelmia ympäristöön ja 

muihin pitkän aikavälin globaaleihin resursseihin liittyen, kohdentumalla nimenomaan 

kulutukseen sen sijaan, että se keskittyisi ainoastaan tuotannon näkökulmaan. 

Kestävän kulutuksen politiikan toimenpiteet tulisi siis suunnitella siten, että 

kulutukseen liittyvät ongelmat saataisiin poistetuksi tai ainakin vähennetyksi.   

 

Kestävä kulutus on edelleen suhteellisen uusi politiikan alueella (Reisch 2004a, 187; 

Lamberg 2009, 83). Sitä on käsitelty aluksi ympäristö- ja kehityspolitiikan ongelmana 

mutta ei niinkään kuluttajapolitiikan aiheena (Reisch 2004a, 175). Vaikka kestävä 
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kulutus ei ole ollut kuluttajapolitiikan kohteena pitkään, ympäristöasiat tulivat osaksi 

kuluttajapolitiikkaa 1980-luvulla (Reisch 2004a, 178). Se on herättänyt paljon 

keskustelua, ja monet tutkijat ovat tarkastelleet siihen liittyviä poliittisia toimenpiteitä 

kriittisesti (ks. Fuchs & Lorek 200; Mont & Plepys 2008). Toimenpiteet keskittyvät 

usein tehokkuuteen, eivät niinkään kulutuksen vähentämiseen, eikä tehokkuuden 

lisäämisestä automaattisesti seuraa kulutuksen vähenemistä.  

 

Kestävän kulutuksen politiikan keskustelussa päärooleissa toimivat hallinnolliset 

organisaatiot, liike-elämä, kuluttajat ja kansalaisjärjestöt (Mont & Plepys 2008, 534). 

Erityisesti hallitusten väliset organisaatiot, kuten YK ja OECD sekä kansalaisjärjestöt 

ovat olleet aktiivisia keskustelussa (ks. esim. Fuchs & Lorek 2005).  

 

Hallitusten väliset organisaatiot puhuvat kulutuksen määrän vähentämisen puolesta. 

Niiltä puuttuu kuitenkin Montin ja Plepysin (2008, 534) mukaan usein aloitekyky ja 

tuki, jotta ne voisivat saavuttaa todellisia tuloksia. Ongelma monelle hallitukselle on 

esimerkiksi se, että kulutuksen määrän vähentäminen vaikeuttaisi talouskasvun, 

teknologisten innovaatioiden ja kansainvälisen kilpailukyvyn tavoitteiden 

saavuttamista (mt.). Talouskasvun tavoitteet ja kestävän kulutuksen yhdistäminen ei 

olekaan helpoin tehtävä, ja se saattaa synnyttää haastavia tilanteita päätöksenteossa 

(Reisch 2004, 181). 

 

Kansalaisjärjestöt ovat Montin ja Plepysin (2008, 534) mukaan päinvastoin 

syvällisimpiä toimijoita keskustelussa, ja ne haastavat nykyisiä taloudellisia 

lähtökohtia ja vaativat riittäviä toimintatapoja. Useimmat kampanjat liittyvät juuri 

kulutuskäyttäytymisen muutokseen ja tietoisuuden kasvattamiseen (mt.). Vaikka 

kansalaisjärjestöt ovat aktiivisia toimijoita, ei niiden toiminta yksinään riitä. 

Muutoksen saavuttamiseen tarvitaan myös päätöksentekijöitä niin kansainvälisellä 

kuin kansallisella tasolla sekä liike-elämässä. 

 

Kansalaisjärjestöjen ongelma on kuitenkin se, ettei niillä ole kansainvälisen hallinnon 

tai liike-elämän valtaa ja resursseja vaikuttaa kehitykseen (Mont & Plepys 2008, 535). 

Niin hallitusten välisillä organisaatiolla kuin kansalaisjärjestöillä on toiminnassaan 

omat haasteensa, jotka vaikeuttavat konkreettisten tulosten saavuttamista. 

Thøgersenin (2005, 144) mukaan yksityiseen kulutukseen vaikuttavat kolme 
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päätoimijaa ovat kuluttajat, hallinto ja liike-elämä, ja ne voivat yhdessä vaikuttaa 

siihen, kuinka kestävää kulutus on.  

 

Kansalaisjärjestöjen, hallitusten välisten organisaatioiden ja liike-elämän toiminnan 

yhdistäminen olisikin tehokas strategia kestävämpään kulutukseen siirtymisessä 

(Mont & Plepys 2008, 535). Ilman liike-elämän ja hallinnon resursseja 

kansalaisjärjestöjen voi olla mahdotonta saada muutosta aikaan. Toisaalta toiminnan 

yhdistämisessä voi tulla haasteita sen suhteen, että kaikilla on omat tavoitteet ja 

intressit.  

 

Vahva ja heikko kestävä kulutus 

 

Fuchsin ja Lorekin (2005, 262) mukaan muutos kohti kestävää kulutusta vaatisi 

kahdenlaista kehitystä. Ensinnäkin tarvitaan tehokkuuden lisääntymistä, joka on 

mahdollista saavuttaa teknologisen kehityksen avulla. Toiseksi tarvitaan muutosta 

kulutustavoissa sekä kulutuksen määrän vähentämistä teollistuneissa maissa. Sanotun 

kaltainen kehitys vaatisi isompia uudistuksia muun muassa infrastruktuurissa. 

Tällainen uudistus olisi esimerkiksi infrastruktuurin muuttaminen julkista liikennettä 

ja pyöräilyä helpottavaksi yksityisautoilun helpottamisen sijaan. Fuchs ja Lorek 

(2005) kutsuvat tehokkuuden lisäämistä heikoksi kestäväksi kulutukseksi (weak 

sustainable consumption) ja jälkimmäistä vahvaksi kestäväksi kulutukseksi (strong 

sustainable consumption). Reischin (2004, 181) mukaan kuluttajapolitiikan tavoitteet 

voidaankin tiivistää taloudellisen tehokkuuden lisäämiseen ja kestävän kehityksen 

edistämiseen.  

 

Heikko versio kestävästä kulutuksesta on saanut poliittisessa keskustelussa paljon 

huomiota (Fuchs & Lorek 2005, 163). Vahva kestävä kulutus on sen sijaan jäänyt 

melkein kokonaan huomiotta poliittisessa keskustelussa. 2000-luvun alkupuolella 

vahva kestävä kulutus oli nähtävissä vain marginaalisesti tutkimuksessa ja 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Esimerkiksi hallitustenväliset organisaatiot ovat 

välttäneet vahvan kestävän kulutuksen aiheita. Yksi selitys tälle voisi olla se, ettei 

vahva kestävän kulutuksen politiikka ole linjassa muiden poliittisten tavoitteiden, 

kuten esimerkiksi talouskasvun tavoitteen kanssa.  
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Kansainvälisellä tasolla on keskitytty pääasiassa tehokkuuden kysymyksiin. Vain 

varhaisimmissa kansainvälisissä tapaamissa on keskusteltu laajasti kestävästä 

kulutuksesta (esim. Oslossa 1994) (Fuchs & Lorek 2005, 162–165). Todellisen 

poliittisen työn alkaessa, tavoitteita vähennettiin ja nykyistä kokonaisvaltaisempi 

käsitys kestävästä kulutuksesta hävisi poliittisesta keskustelusta ja tavoitteista. 

Fuchsin ja Lorekin (2005 162–165) mukaan tätä voidaan selittää hallitustenvälisten 

organisaatioiden heikkoudella sekä kuluttajien ja yritysten asettumisella sitä vastaan. 

Vahva kestävä kulutus vaatisi esimerkiksi kulutuksen vähentämistä, eivät liike-elämä 

ja kuluttajat ole olleet vielä valmiita siihen. Esimerkiksi Thøgersenin (2005, 144) 

mukaan syynä voisi olla se, ettei hallinnolla, liike-elämällä ja kuluttajilla ole tarpeeksi 

motivaatiota tai kykyjä tehdä vaadittuja muutoksia kestävän kulutuksen suhteen. 

 

Aikaisemmin on myös tutkittu sitä, minkälaisia ajattelutapoja toteutetun politiikan 

taustalla on. Holt (2012) esimerkiksi liittää kestävän kulutuksen politiikkaan vahvasti 

eettisten arvojen paradigman. Monet poliittiset aloitteet ovat ottaneet vaikutteita 

ainoastaan siitä. Paradigman perusoletuksia ovat muun muassa se, että kestämätön 

kulutus on osaksi kuluttajien tekemistä valinnoista johtuvaa. Kulutukseen liittyy 

kuitenkin tekijöitä, joihin emme voi itse suoraan vaikuttaa. Kestävän kulutuksen 

politiikalla pyritään usein vaikuttamaan kuluttajan valintoihin eikä rakenteisiin. 

Toisekseen valinnat kuluttajana muotoutuvat konsumerismin kautta, joka voidaan 

ymmärtää arvoina, jotka määrittävät elämää kulutuksen ympärillä. Kolmanneksi Holt 

(2012, 237) mainitsee yksilöiden omat arvot, jotka ilmentävät konsumerismia ja jotka 

hallitsevat kulutusvalintoja laajasti eri kategorioissa sekä johtavat kestämättömään 

kulutukseen.  

 

Kun kestävän kulutuksen sisältöä laajennetaan ekotehokuudesta kohti laajempia 

ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden merkityksiä, on 

mahdollista saada esille enemmän niitä ehtoja, joiden puitteissa esimerkiksi kuluttajat 

tekevät valintojaan (Lamberg 2009, 98), 

 

 

 

 

 



 12 

2.3 Toimenpiteet kohti kestävää kulutusta 

 

Kestävän kulutuksen politiikassa ei ole järkevää nojautua ainoastaan perinteisen 

kuluttajapolitiikan instrumentteihin (Thøgersen 2005, 153; Reisch 2004, 187), vaan 

kestävän kulutuksen ja tuotannon kysymyksiä pitäisi ratkaista entistä 

kokonaisvaltaisemmin (Lamberg 2009). Politiikassa tulisi harkita kuluttajien 

kohtaamille ulkoisille rajoitteille kaikkia mahdollisia toimenpiteitä, jotka 

helpottaisivat kuluttajan tekemää muutosta kohti nykyistä kestävämpiä kulutustapoja 

(Thøgersen 2005, 153).  

 

Politiikan työkalujen merkitystä pitäisi arvioida uudelleen suhteessa yksilöiden huoliin 

(Hobson 2002, 114). Ihmiset kuluttavat palveluita eivätkä niinkään energiaa tai 

luonnonvaroja, jonka takia poliittisia toimintatapoja suunniteltaessa tulisi ymmärtää, 

mistä tietyt kulutuskäytännöt johtuvat (Lamberg 2009, 97). Kestävästä kulutuksesta 

puhuttaessa on myös syytä pohtia syitä kestämättömälle kulutukselle. Muun muassa 

Holt (2012) on tutkinut aihetta keskittymällä syihin, joista kestämätön kulutus johtuu. 

Hän on tarkastellut, miksi pulloveden kulutus on niin suurta Amerikassa. Kuluttajat 

ostavat pullovettä, koska uskovat sen olevan hanavettä terveellisempää, ja he ovat 

kehittäneet tämän uskon ympärille rutiinin. Tämä uskomus on lähtöisin siitä, että 

yhden alueen hanavesi oli hetkellisesti saastunut (Holt 2012, 250). Ymmärryksen 

avulla voidaan tarkastella kestävää kulutusta aikaisempaa monipuolisemmin 

(Lamberg 2009, 97). Seuraavaksi tarkastelen niin perinteisenä pidettyjä toimenpiteitä 

kuin uudempia, aikaisemmin tutkimuksissa ehdotettuja toimenpiteitä. 

 

Standardit ja hinnat 

 

Kuluttajan edun mukaista olisi, että lakeihin perustuvaa rajoittamista ja standardeja 

hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti kestävän kulutuksen politiikassa 

(Thøgersen 2005, 154). Hän (2005, 154) perustelee väitettä seuraavasti: suurimmassa 

osassa tapauksia kuluttajat eivät edes huomaa, että heidän mahdollisuuttaan valita on 

pienennetty esimerkiksi standardeilla. Toisaalta usein edellä mainitun kaltaiset 

muutokset kohdistuvat enemmän tuotantoon kuin kuluttajiin (Mont & Plepys 2008, 

536). Tästä syystä poliittinen vastarinta tai tuottajien ja heidän järjestöjensä 
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pyrkimykset vaikuttaa politiikkaan saattavat hidastaa tai jopa estää rajoitusten ja 

standardien käyttöönottoa (Thøgersen 2005, 154).   

 

Kestäviä vaihtoehtoja hyödyttävä hintojen rakennemuutos voi johtaa myös siihen, että 

kuluttajalle aiheutuu vähemmän kuluja esimerkiksi ajan tai työn määrän suhteen, kun 

hän valitsee kestävämmän vaihtoehdon (Thøgersen 2005, 155). Hintojen muutos voi 

myös kannustaa kuluttajia valitsemaan helpommin kestävän vaihtoehdon. Thøgersen 

(2005, 155) mainitsee esimerkiksi luomutuotteet. Luomutuotteiden yleistyessä, ne 

eivät olleet vain rahallisesti edullisempia kuin aikaisemmin, vaan myös ajallisesti, 

enää tuotteita ei tarvinnut lähteä erikseen ostamaan (mt.). Kestävien vaihtoehtojen 

yleistyessä perinteisissä ruokakaupoissa saavuttivat ne myös suuremman näkyvyyden 

ja yleisön. 

 

Kuluttajille suunnattu viestintä 

 

Ympäristöön liittyvät kysymykset ovat medianäkyvyyden kannalta usein herkkiä 

aiheita (Thøgersen 2005, 156). Ne ovat mediassa esillä ja herättävät paljon 

keskustelua. Kuluttajapolitiikan kannalta se osoittaa Thøgersenin (2005, 156) mukaan 

kaksi tärkeää asiaa: ensinnäkin, kun ihmiset asettavat omia prioriteettejaan, heihin 

vaikuttaa se, miten asiaa arvostetaan yhteisössä, johon he kuuluvat. Toiseksi herkkyys 

medianäkyvyydelle osoittaa sen, että joukkoviestinnällä on mahdollista vaikuttaa 

kuluttajien huomioon ympäristöongelmia kohtaan (Thøgersen 2005, 156). Viestintää 

voi myös joiltain osin pitää perinteisenä toimenpiteenä, vaikka siinä on alettu 

hyödyntää vähitellen myös uudenlaisia ja monipuolisempia vaihtoehtoja. Kuluttajille 

suunnattua informaatiota edustavat muun muassa erilaiset tuotemerkinnät, joita 

hyödynnetään paljon. 

 

Kestävään kulutukseen liittyvän koulutuksen ei tulisi kuitenkaan keskittyä vain 

joukkoviestintään (Thøgersen 2005, 156; Lamberg 2009, 98). Bergin (2008, 84–85) 

haastattelemat Suomen kestävän kulutuksen ja tuotannon -ohjelman toimikunnan 

jäsenten mielestä informaatio-ohjauksessa on vielä käyttämätöntä potentiaalia. 

Mainontaa, markkinointia ja pedagogiikan oppeja voisi haastateltujen mukaan 

hyödyntää entistä paremmin. Myös kohdennetut ja uudenlaiset tiedotusratkaisut 

koettiin hyviksi. Bergin (2008, 85) mukaan haastateltavat kokivat, että lapsiin ja 
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nuoriin valistus ja tiedotus voisi vielä toimia. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt sekä 

hallinnolliset järjestöt tarjoavat koulutuksia, joissa käydään läpi ympäristöön ja 

kestävyyteen liittyviä teemoja (Thøgersen 2005, 156).  

 

Kuluttajille suunnatussa viestinnässä ja informaatiossa käytetään myös laajasti 

erilaisia merkintöjä (labels) tuotteiden laatuun liittyen (esim. Thøgersenin 2005, 158). 

Vaikka merkintöjä käytetään paljon, niihin liittyy myös ongelmia. Jotta merkinnöistä 

on hyötyä, kuluttajien tulee olla tietoisia siitä, mitä merkintä tuotteessa tarkoittaa 

(Thøgersen 2005, 158). Kaupoissa olevassa merkkimäärässä voi olla liikaa 

informaatiota kuluttajalle, ja se voi aiheuttaa hämmennystä kuluttajille esimerkiksi 

ristiriitaisuuden takia (Berg, 2008, 84). Ongelmistaan huolimatta, ne ovat Thøgersenin 

(2005, 158) mukaan tehokas tapa edistää kestävää kulutusta. Esimerkiksi seitsemän 

vuotta EU:n pakottavan energiamerkintä -järjestelmän käyttöönoton jälkeen, oli syytä 

laajentaa kategorioita vähän energiaa kuluttavien päässä, koska osalla markkinoista ja 

tuotealueilla 90 prosenttia myydyistä tuotteista sijoittui parhaaseen kategoriaan (mt.).  

 

Sillä, miten kuluttajat ottavat saamansa informaation vastaan, on merkitystä siihen, 

tuottaako informaation antaminen toivottuja tuloksia. Uuden informaation saamisen 

voi ajatella prosessiksi, jossa kuluttaja on oppinut uutta ja punninnut uutta tietoa 

nykyisiin tapoihin verraten ja sen jälkeen joko hylännyt tai hyväksynyt uuden tiedon 

(Hobson 2002, 109). Mainitun kaltainen prosessi ei välttämättä vastaa todellisuudessa 

uudesta tiedosta seuraavia tapahtumia. Tähän päätelmään Hobson (2002) tuli, kun hän 

haastatteli Englannissa tehtyyn Action Home -ohjelmaan osallistuneita henkilöitä. 

Ohjelmassa osallistujat saivat kotiinsa kuukausittain paketin, jossa oli muun muassa 

tietoa sekä ehdotuksia siitä, miten tehdä askel askeleelta pieniä muutoksia tapoihin. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että monet kyseenalaistivat paketeissa esitetyn tiedon ja 

esittivät argumentteja sitä vastaan (Hobson 2002, 109). Osan haastatelluista mielestä 

paketeissa esitellyt toimintatavat eivät vaikuttaisi ympäristöön millään tavalla. Osa 

taas koki, ettei heillä ole yksilöinä voimaa tehdä muutosta markkinoilla.  

 

Action Homen kaltaisissa hankkeissa käytetään usein kuluttajapainotteista 

informaatiota, joka esitetään persoonattomassa mediassa ja kysytään asiayhteyteen 

kuuluvia ja sosiaalisesti pinttyneitä kysymyksiä (Hobson 2002, 113). Sosiaalisesti 

pinttyneillä kysymyksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia kysymyksiä, joita 
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lähes jokaisessa asiaan liittyvässä hankkeessa esitetään. Hobsonin (2002, 113) mukaan 

hankkeet luovat tämän takia diskursiivisia ansoja yksilöiden elämässä. Action Home -

ohjelman osallistujat esimerkiksi pohtivat, minkä takia heille kerrotaan, mitä tehdä ja 

miten tulisi elää. Samaan aikaan hallinnolliset instituutiot tekevät vain vähän 

tarttuakseen kulutuksen ongelmiin (Hobson 2002, 112). Lamberg (2009, 98) ehdottaa 

artikkelissaan, että tiedottavasta informaatio-ohjauksesta siirryttäisiin oppimista 

tukeviin ja ohjaaviin toimintatapoihin. Laajojen tiedotuskampanjoiden tilalla olisi 

pienimuotoisia hankkeita. Ne olisivat asukas- tai kuluttajalähtöisiä ja toimisivat ikään 

kuin kokeina (Lamberg 2009, 98). Tämän kaltaisia hankkeita ja kokeiluja on nykyään 

tehty esimerkiksi Suomessa. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman tavoitteita 

edistettiin hankkeilla, joissa kokeiltiin ekotehokkaita vaihtoehtoja liikkumisen, 

asumisen ja ruokailun osalta (Suomen ympäristöministeriö 2018a). 

 

Työmäärän helpottaminen 

 

Kulutukseen liittyviä ulkoisia rajoitteita voidaan tehdä kestävän kulutuksen kannalta 

helpommaksi juuri työn määrää ja muiden ei-rahallisten kulujen määrää vähentämällä 

(Thøgersen 2005, 155). Näin kuluttaja ei joudu käyttämään niin paljon rajallisia 

resurssejaan kestävämmän vaihtoehdon valintaan. Poliittisia toimenpiteitä 

suunnitellessa pitäisi olettaa, että yksilöillä on rajalliset taidot toiminnan suhteen ja 

kestävyyden kanssa kilpailevia tavoitteita elämässä (Thøgersen 2014, 91). Kun 

toimenpiteitä suunniteltaessa otettaisiin huomioon yksilöiden muut tavoitteet, voisivat 

ne olla aikaisempaa tehokkaampia. Tämänkaltainen suunnittelu poikkeaa perinteisistä 

toimintatavoista, ja ottaa huomioon kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. 

 

Esimerkiksi ekotehokkaiden palvelujen käyttäjiä haastatellessa Halme ja Anttonen 

(2007, 55) huomasivat, että usein palveluiden käytölle tärkeintä oli elämänlaadun 

paraneminen eivätkä ympäristöulottuvuudet. Ihmiset ajattelevat kuluttavansa palvelua 

eivätkä luonnonvaroja (Lamberg, 2009, 97), joten on ymmärrettävää, että palveluiden 

käytön kannalta tärkeintä on elämänlaadun paraneminen eivätkä 

ympäristöulottuvuudet.  

 

Toisaalta kuluttajien toiminnan kestävyys voi vaihdella paljon eri tuotteiden tai 

palveluiden kohdalla. Esimerkiksi saatetaan ajaa erittäin vähäpäästöisellä autolla, 
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mutta samaan aikaan tehdään lentäen kaukomatkoja (Holt 2012, 240). Olisi myös 

syytä ottaa huomioon, että yksilöt elävät ympäristössä, joka ei välttämättä helpota 

ekologisten valintojen tekemistä (Thøgersen 2014, 91). Kuluttajien työmäärän 

helpottaminen ei ole yksinkertainen tehtävä, ja sen käyttäminen poliittisena 

toimenpiteenä vaatisi laajaa perehtymistä työmäärään vaikuttaviin asioihin. 

 

Kuluttajien voimannuttaminen 

 

Yksi kuluttajapolitiikan tavoitteista on voimaannuttaa kuluttajat niin, että he tekevät 

tietoisia valintoja koulutuksen sekä heille viestityn tiedon avulla (Thøgersenin 2005, 

153; Reisch 2004) Seuraavaksi kuvaan, mitä kuluttajien voimaannuttamisella voidaan 

tässä yhteydessä tarkoittaa. 

 

Thøgersen (2005) on tutkinut sitä, millä tavoin kuluttajien voimaannuttaminen 

(empowerment) voisi edistää muutosta kohti kestävää kulutusta. Kuluttajia 

voimaannuttavilla poliittisilla menettelytavoilla voi olla myönteisiä vaikutuksia 

kuluttajien motivaatioon muuttaa kulutustapojaan. Kuitenkaan yksittäisen kuluttajan 

toiminnalla ei ole niinkään vaikutusta yksityisen kulutuksen kestävyyteen. 

Thøgersenin (2005, 146) mukaan ainoastaan isot joukot kuluttajia voivat saada jotain 

aikaiseksi kestävyyden edistämiseksi. Menettelytapojen tulisi siis olla sellaisia, että ne 

vaikuttaisivat mahdollisimman moniin kuluttajiin (mt). Samalla tapaa kuin kuluttajien 

työmäärän helpottaminen myös voimaannuttaminen vaatii paljon perehtymistä ja 

ennakkotutkimuksia, ennen kuin sitä voi hyödyntää laajemmassa mittakaavassa. 

 

Kuluttajien voimaannuttaminen voidaan ymmärtää Thøgersenin (2005, 153–154) 

mukaan kahdella tapaa: joko kielteisessä tai myönteisessä merkityksessä. Kielteisellä 

merkityksellä hän tarkoittaa sitä, että kuluttajia voimaannutetaan poistamalla ja 

vähentämällä rajoitteita, jotka estävät kuluttajien mahdollisuuksia muuttaa 

elämäntyyliään kestävämpään suuntaan. Myönteisessä merkityksessä se tarkoittaa 

sitä, että vahvistetaan kuluttajien luontaisia taipumuksia ja kykyjä sekä lisätään 

kuluttajien alttiutta aloittaa itse muutos. Ero näiden kahden välillä on Thøgersenin 

(2005, 153) mukaan se, että jälkimmäisessä käyttäytymisen rajoitteilla voi olla 

motivoivia seuraamuksia ja kuluttajan motivaatio ja kapasiteetti eivät välttämättä ole 

asettuneet vapaasti, vaan voivat oikeastaan olla annettuja.  
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Kun kestävän kulutuksen sisältöä laajennetaan ekotehokkuudesta kohti laajempia 

ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden merkityksiä, on 

mahdollista saada esille enemmän niitä ehtoja, joiden puitteissa muutokset on tehtävä 

(Lamberg 2009, 98). Seuraavassa kappaleessa kuvaan rajoitteita ja ehtoja, joihin 

kuluttajat aikaisempien tutkimusten mukaan törmäävät muutoksessa kohti kestävää 

kulutusta. 

 

2.4 Kuluttajia rajoittavat tekijät 

 

Kestävän kulutuksen poliittisia päätöksiä tehdessä tärkeässä roolissa ovat kuluttajat ja 

se, minkälaiset asiat vaikuttavat heidän tekemiin päätöksiin. Seuraavaksi tarkastelen 

minkälaisia rajoitteita kuluttajat saattavat kohdata muuttaessaan kulutustapojaan. 

 

Kulutusta rajoittavat monet asiat, ja Thøgersenin (2005, 144) mukaan niitä yhdistävä 

tekijä on se, että kuluttajat eivät voi itse vaikuttaa niihin. Thøgersen (2005, 144) on 

artikkelissaan keskittynyt pääasiassa kuluttajien toiminnan ymmärtämiseen ja 

tarkastellut kulutusta rajoittavia tekijöitä. Artikkelissa hän on tarkastellut kestävää 

kulutusta rajoittavia tekijöitä erityisesti kuluttajien motivaation kannalta. Thøgersenin 

(2005, 144) mukaan on otettava huomioon myös hallinto ja liike-elämä, jos halutaan 

ymmärtää kuluttajien päätösten rajoitteita.  

 

Kulutus on pitkälti riippuvaista ympäröivistä käytännöistä (Lamberg 2009). 

Kuluttajien valinnan vaihtoehtoja rajoittavat muun muassa fysikaaliset olosuhteet, 

jotka määräytyvät luonnon mukaan (esimerkiksi ilmasto), yhteiskunnallinen 

infrastruktuuri, saatavilla olevien tuotteiden ja palveluiden vaihtoehdot sekä 

tieteellinen epävarmuus siitä, mikä todellisuudessa on kestävin valinta kaikista 

kilpailevista vaihtoehdoista (Thøgersen 2005, 147). Kuluttajan tehdessä valintaa, ovat 

vaihtoehtoihin vaikuttaneet jo edellä mainitut rajoitteet. Näiden lisäksi valinnan 

mahdollisuuksia rajoittaa myös tapa, jolla tärkeä informaatio erilaisista 

mahdollisuuksista viestitään tai ollaan viestimättä kuluttajille (Thøgersen 2005, 147).  
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Kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavat ulkoiset ehdot 

 

Kuluttajien on harvoin mahdollista tehdä kaikkia kulutusvalintojaan itsenäisesti. 

Kulutusmahdollisuuksia rajoittavat monet toimijat. Se, kuinka paljon rajoitteita on, 

riippuu pitkälti siitä mistä kulutuskohteesta on kyse. (Halme & Anttonen 2007, 59). 

Osa ulkoisista rajoitteista on sellaisia, joihin pystytään vaikuttamaan ainoastaan 

pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi infrastruktuuri, kaupungin ulkoasu ja kulttuuri ovat 

sellaisia, että niihin pystytään vaikuttamaan vain pitkällä aikavälillä. Näiden lisäksi on 

ulkoisia ehtoja, joihin hallinto pystyy vaikuttamaan lyhyellä aikavälillä (Thøgersen 

2005). Tällaisia ovat Thøgersenin (2005, 145) mukaan muun muassa julkinen liikenne 

sekä ympäristöystävällisten tuotteiden suhteelliset hinnat.  

 

Kulttuuriset normit ja merkitykset sekä yhteiskunnallinen infrastruktuuri ja 

ympäristöystävällisten tuotteiden hankkiminen ovat Thøgersenin (2005, 147) mukaan 

kaksi tärkeää kuluttajia rajoittavaa luokkaa. Kuluttajat tarkastelevat omaa 

toimintaansa sekä heille saatavilla olevia valintoja niin kutsuttujen kulttuurillisten 

linssien läpi (ks. Triandis 1994). Kestävän kulutuksen politiikasta puuttuvat strategiat, 

jotka toisivat esiin uusia tapoja muuttaa materiaaliin keskittyvää kulutuskulttuuria 

kohti yhteiskuntaa, jossa olisi vähemmän materiaalisia pyrkimyksiä ja haluja (Mont & 

Plepys 2008, 536). 

 

Tärkeä osa kulttuuria ovat myös normit, joiden mukaan ihmiset elävät. Sosiaalisia 

normeja on haastavaa muuttaa (Thøgersen 2005, 147), mutta niiden muuttaminen on 

kuitenkin mahdollista. Thøgersen (2005, 148–149) mainitsee suhtautumisen 

tupakointiin olevan hyvä esimerkki sosiaalisten normien muutoksesta ja siitä, että 

normien muuttaminen on mahdollista. Jos ei löydy hallinnollista sitoutumista 

muutokselle, on vaikea kuvitella muutosta sosiaalisissa normeissa, jotka tukevat 

kestämättömän kulutuksen käytäntöjä (esim. autolla ajaminen, lentämiseen perustuva 

lomailu). Kuluttajat haluavat julkishallinnon sitoutuvan myös kestävyyden 

tavoitteisiin ja toimivaan ikään kuin esimerkkinä vahvasta johtajasta kuluttajille (ks. 

Hobson 2002, 114). 

 

Kestämätöntä kulutusta tukeva sosiaalinen normi on esimerkiksi Holtin (2012) 

tutkima pulloveden kulutus Amerikassa. Hän on artikkelissaan tarkastellut Amerikan 
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pulloveden markkinoita ja kuvannut, kuinka tämä kestämätön kulutus on tahaton 

seuraus kulutusideologian rakenteesta. Hän kutsuu edellä mainitun kaltaisia rakenteita 

ideologisiksi lukoiksi. Tällainen kestämätön kulutus on vahingossa syntynyt seuraus 

tiettyjen tuotteiden markkinoiden kehittymisestä.  

 

Pulloveden kaltaista kestämätöntä kulutusta on Holtin (2012, 253) mukaan paljon, ja 

juuri pulloveden kaltaiseen kulutukseen politiikan ja aktivismin tulisi keskittyä. 

Amerikkalaiset ovat kehittäneet rutiinin pulloveden juonnin ympärille, ja sen 

leviäminen yhteiskunnassa vain vahvistaa tätä kestämätöntä kulutusta (Holt 2012, 

250). Rutiinien ja normien rikkominen voi kestää ja vaatia paljon työtä muutoksen 

eteen. Jotta muutos olisi mahdollinen, vaadittaisiin sekä kuluttajilta, että päättäjiltä 

sitoutumista kestämättömien rutiinien muuttamiseen. 

 

Toinen merkittävä kuluttajia rajoittava tekijä on Thøgersenin (2005, 149) mukaan 

yhteiskunnallinen infrastruktuuri ja ympäristöystävällisten tuotteiden hankkiminen. 

Kuluttajat eivät voi suoraan vaikuttaa siihen, millä tavoin infrastruktuuri on järjestetty 

ja minkälaisia tuotteita on helposti saatavilla. Instituutiot, infrastruktuuri sekä muut 

yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat kuluttajien rajalliseen kapasiteettiin tehdä 

kulutuskäyttäytymisessään muutoksia (Mont & Plepys 2008, 535). Esimerkiksi 

liikkumisjärjestelyistä ovat usein vastuussa paikallisviranomaiset ja palvelun tarjoajat, 

jotka päättävät tarvittavasta infrastruktuurista kuten pyöräteistä ja julkisesta 

liikenteestä (Halme & Anttonen 2007, 59–60).  

 

Kuluttajilla on rajoitetut vaihtoehdot valita ympäristöystävällisiä tuotteita 

arkipäiväisiä ostoksia tehdessään. Tavalliset ympäristölle enemmän haittaa tekevät 

vaihtoehdot ovat paremmin saatavilla kuin esimerkiksi luomu tai ekomerkityt tuotteet 

(Thøgersen 2005, 149). Nykyään tilanne on hieman toinen, sillä luomutuotteiden 

saatavuus on esimerkiksi Suomessa parantunut huomattavasti. Myös asumisen 

näkökulmasta kuluttajilla on usein rajoitettu mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi 

lämmitysratkaisuihin (Halme & Anttonen 2007, 59). Asumisen suhteen 

vaikuttamismahdollisuudet myös vaihtelevat asuntotyyppien välillä. Kerrostalossa 

asuvalla on vähemmän mahdollisuuksia muuttaa lämmitysratkaisua kuin 

omakotitalossa asuvalla. Toisaalta ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden 

käyttöä rajoittaa myös rajallinen tieto ja viestintä vaihtoehdoista. 
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Kuluttajien rajalliset resurssit elämäntyylin muutokselle 

 

Ulkoisten rajoitteiden lisäksi myös kuluttajien omat resurssit vaikuttavat 

mahdollisuuteen muuttaa kulutustapoja. Yksittäisillä kuluttajilla on jokaisella omat 

rajalliset resurssit niin taloudellisen, ajallisen kuin tiedollisenkin kapasiteetin osalta 

Thøgersen (2005, 145). Nämä rajalliset resurssit vaikuttavat siihen, kuinka paljon 

kuluttaja on valmis näkemään vaivaa saavuttaakseen yksittäisen tavoitteen, kuten 

esimerkiksi kestävän elämäntyylin. Toisaalta tähän vaikuttaa myös se, kuinka 

motivoitunut kuluttaja on tekemään muutoksen kohti kestävää elämäntyyliä. Kaikki 

kuluttajat eivät ole yhtä motivoituneita muuttamaan elämäntyyliään kestäväksi 

(Thøgersen 2005, 145–146). Kestävistä arvoista kiinnostunut kuluttaja on luultavasti 

valmis näkemään enemmän vaivaa kulutustapojen muutoksen eteen kuin kuluttaja, 

jota kestävyyden arvot eivät niin kiinnosta. 

 

Thøgersen (2005, 150–152) esittää viisi yksilöllisen tason rajoitetta, jotka rajoittavat 

elämäntyylin muutosta kestävämpään suuntaan. Ensimmäinen rajoite on aika ja 

taloudelliset resurssit. On laajalti tiedossa, että taloudellinen budjetti sekä aika 

rajoittavat sitä, kuinka paljon rahaa ja voimavaroja yksilö on valmis käyttämään 

ympäristönsuojeluun. Rajallinen kognitiivinen kapasiteetti taas asettaa rajoituksia 

keskivertokuluttajan tietoisuuteen ja huomioon ympäristöongelmia kohtaan. 

Rajallinen energia itsekontrolliin ja tahtoon: ihmiselle on usein haastavaa käsitellä 

enempää kuin yhtä uutta aihetta päätöksentekohetkellä. Tämä tarkoittaa sitä, että on 

realistisempaa odottaa ihmisen tekevän muutoksen kohti kestävää elämäntyyliä yksi 

askel kerrallaan kuin tekemällä täysmuutosta elämäntyyliin yhtäkkiä. Rajallinen tieto 

ongelmista ja ratkaisuista: jotta voi toimia ympäristötietoisesti, on oltava ennakkoon 

asiaankuuluvaa tietoa. Rajallinen osaaminen ja tehtävä-spesifi tieto tarkoittavat sitä, 

että usein muutos kestävään elämäntyyliin edellyttää tarkkaa tietoa siitä, miten joku 

uusi toiminto tehdään. Esimerkiksi Thøgersen (2005, 150–152) mainitsee 

kierrättämisen. Kierrättääkseen yksilön on ensin otettava selvää, millä tavoin ja mitä 

kierrätetään. Thøgersenin (2005, 150) mukaan näiden edellä esiteltyjen rajoitteiden 

tulisi olla kohteena pyrkimyksissä voimaannuttaa kuluttajaa.  
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Kestävä kulutus voidaan käsitteenä määritellä monin tavoin ja se usein toimii 

yläkäsitteenä. Se on tärkeä osa kestävää kehitystä, jonka tavoitteita muun muassa YK 

on esittänyt monissa kansainvälisissä konferensseissa (Fuchs & Lorek 2005, 261; 

Akenji & Bengtsson 2014). Kestävän kulutuksen politiikassa aktiivisia toimijoita ovat 

vuosien saatossa olleet etenkin hallitusten väliset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt. 

Kestävään kulutukseen liittyen on käytetty monenlaisia toimenpiteitä verotuksesta 

kuluttajien voimaannuttamiseen. Muutoksen kannalta toimenpiteistä päättävien olisi 

myös hyvä tunnistaa kuluttajien kohtaamat rajoitteet, jotka ovat sekä ulkoisia että 

yksilöllisiä. 
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3 Intressit – jaettuja asenteita ja ryhmän toimintaa 

 

Tässä luvussa kuvaan intressin ja eturyhmän käsitteitä sekä tutkimuksessa mukana 

olevia eturyhmiä. Luvun aluksi kuvaan intressejä yksilön näkökulmasta. Tämän 

jälkeen tarkastelen eturyhmiä ja intressejä Bentleyn (1949) sekä Trumanin (1971) 

tulkintojen pohjalta. Lopuksi kuvaan tutkimuksessa esiintyvät eturyhmät. 

 

3.1 Intressit 

 

Intressin käsitettä käytetään paljon politiikan tutkimuksessa. Käsitteestä on monia eri 

tulkintoja. Intressillä tarkoitetaan sitä, mitä haluaa itselleen tai jollekin ryhmälle. 

Intressi voi liittyä myös johonkin tiettyyn asiaan sekä muuttua ajan myötä. Intressin 

voi nähdä myös olevan ryhmän toimintaa (ks. Bentley 1949). Tutkielmassani 

tarkastelen intressejä, jotka liittyvät kestävään kulutukseen. Tutkimuskohteena eivät 

kuitenkaan ole intressit, vaan se minkälaisia intressejä aineistossa on kestävään 

kulutukseen liittyen tunnistettavissa. 

 

Intressin yhteyden hyvinvointiin voi ajatella seuraavasti: jokin asia x on henkilön 

intresseissä, joka tarkoittaa sitä, että x edistää henkilön hyvinvointia ajan kuluessa. X:n 

voi ajatella olevan jokin toiminta tai menettelytapa. Tämä kuvaus intressistä jää hyvin 

yleiselle tasolle, mutta se tuo esiin intressien luonnetta. On myös hyvä ottaa huomioon 

se, että asia voi olla henkilön intresseissä siitä syystä, että se on vaihtoehdoista vähiten 

huonoin. (Reeve & Ware 1983.) Vaikka asia olisi jonkun intresseissä, se ei 

automaattisesti tarkoita, että asia olisi henkilön tai organisaation mielestä paras 

ratkaisu, vaan ainoastaan vähiten huono.  

 

Reeve ja Ware (1983, 400) ovat pyrkineet artikkelissaan laajentamaan keskustelua 

intresseistä kahdella tapaa. Ensinnäkin intressien luonteen osalta ja toiseksi toimijan 

asemasta henkilön intressejä määriteltäessä. He (1983, 400) ovat päätyneet 

esimerkiksi siihen, että intressit liittyvät itsekkäisiin haluihin sekä institutionaaliset 

järjestelyt ja tietyissä tilanteissa normaalit tapahtumat, voivat perustua jonkun 

henkilön omiin intresseihin.  
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Vaikka muun muassa Benditt (1975) kuvaa yksilön intressejä, voi samaa tulkintaa 

soveltaa myös käsittämään ryhmien, kuten organisaatioiden intressejä. Esimerkiksi 

Bentleyn (1949, 215) mukaan eturyhmät (interest groups) eivät ole intresseistä 

puhuttaessa erilaisia kuin yksilöt yhteiskunnassa. Myöhemmin eturyhmiä 

käsittelevässä luvussa 3.2 kuvaan tarkemmin Bentleyn (1949) näkemystä intresseistä 

ja ryhmistä. Seuraavaksi kuvaan intressin käsitettä Bendittin (1975) tulkinnan 

mukaisesti. 

 

Bendittin (1975, 245) mukaan poliittisessa kirjallisuudessa on tunnistettavissa ainakin 

seitsemän erilaista tulkintaa intressistä.  Tunnistetuista intresseistä neljää voi pitää 

subjektiivisina. Edellä mainittuina voidaan pitää tunteita ja asenteita, ihmisryhmän 

jakamia yhteisiä asenteita, väitteitä sekä tarpeita ja haluja. Niissä keskeistä ovat 

ihmisten tunteet, asenteet, halut ja tarpeet.  

 

Loput kolme tunnistettua intressiä ovat Bendittin (1975, 245–246) mukaan 

objektiivisia. Ne eroavat subjektiivisista intresseistä siinä, että yksilön intressit eivät 

ole riippuvaisia hänen tunteistaan, asenteistaan tai tarpeistaan ja haluistaan. 

Objektiiviset intressit voidaan nähdä ensinnäkin ajatuksena edullisena tai 

epäedullisena muutoksena, toiseksi keinona tyydyttää haluja sekä kolmanneksi intressi 

voidaan nähdä onnellisuutta edistävänä asiana.  

 

Kysymystä, ”mitkä asiat ovat henkilön X intresseissä”, voidaan tulkita kahdella tapaa. 

Ensinnäkin kysymys voi olla tiedustelu, siitä minkälaiset asiat ovat henkilön X 

intresseissä. Toiseksi se voisi olla tiedustelu siitä, mitä on henkilön X intresseissä 

tietyllä hetkellä. Jos kysymykseen vastataan ensimmäisen tulkinnan mukaan 

vastauksena voisi olla esimerkiksi perheen hyvinvointi, oma taloudellinen ja 

sosiaalinen asema. Jälkimmäisen tulkinnan mukaisesti vastaus kysymykseen voisi olla 

tietty toiminta tai menettelytapa, joka tietyllä hetkellä edistäisi tai suojelisi intressejä, 

jotka on mainittu vastauksessa ensimmäiseen tulkintaan. (Benditt 1975, 246.) Intressit 

voivat tämän tulkinnan mukaan olla sekä pysyviä, että tilannesidonnaisia intressejä, 

jotka muuttuvat ajan kuluessa. 

 

Bendittin (1975, 246) mukaan kysymyksen tulkinnasta riippuva ero on tärkeä sen 

takia, että sillä pystytään selittämään sitä, että joskus henkilön intresseissä ei ole 
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tavoitella hänen omaa intressiään. Esimerkkinä tästä hän esittää tilanteen, jossa 

henkilön intressejä ovat niin varallisuus kuin hyvinvointi. Jos jokin toiminta lisäisi 

henkilön varallisuutta, mutta olisi vahingollinen hyvinvoinnille, olisi henkilön 

intresseissä sillä hetkellä luultavasti suojella omaa hyvinvointiaan eikä tavoitella 

varallisuuden lisääntymistä. Toinen intressi voi siis mennä toisen edelle, mikäli 

intressin tavoittelu uhkaa toista intressiä. Bendittin (1975, 246) esittämästä esimerkistä 

voisi päätellä, että henkilö arvostaa hyvinvointiaan eikä halua menettää sitä 

varallisuuden lisääntymisen seurauksena.  

 

3.2 Eturyhmät 

 

Tässä luvussa tarkastelen eturyhmiä ja intressejä Bentleyn (1949) sekä Trumanin 

(1971) ajatuksien pohjalta. Heidän näkemyksissään on muutamia näkemyseroja siitä 

mitä intressit ovat ja mikä määrittää eturyhmän. Esimerkiksi Mathiowetzin (2008, 

267) mukaan Bentley (1949) keskittyy ryhmien ja intressien tarkastelussa ryhmän 

toimintaan ja Truman (1971) sen sijaan ryhmän jäsenten väliseen vuorovaikutukseen.  

 

Eturyhmällä (interest group) tarkoitetaan Trumanin (1971, 33; 37) mukaan ryhmää, 

jolla on yksi tai useampi yhteinen kanta tai asenne. Eturyhmällä on väitteitä tai 

vaatimuksia muita yhteiskunnan ryhmiä kohtaan. Näillä vaatimuksilla ryhmä haluaa 

luoda, ylläpitää tai lisätä toiminnan muotoja, jotka liittyvät eturyhmän yhteisiin 

asenteisiin. Ryhmän tehdessä vaatimuksensa hallinnolliselle instituutiolle tai sellaisen 

kautta, on eturyhmä Trumanin (1971, 33; 37) mukaan poliittinen eturyhmä.  

 

Bentelyn (1949, 211) mukaan ryhmää ei ole olemassa ilman sen intressejä eikä näitä 

kahta voi erottaa toisistaan. Bentley (1949, 213) perustelee väitettä sillä, että ryhmä 

määrittyy sen toiminnan kautta ja intressi on perusteltu arviointi toiminnasta. Myös 

Mathiowetz (2008,625) on nostanut esiin Bentelyn määritelmän siitä, että ryhmä ja 

intressit vastaavat toisiaan. Toisena ehtona ryhmän määrittelylle on, että sen voi 

määrittää ainoastaan suhteessa muihin ryhmiin. Ryhmällä ei ole toisin sanoen 

merkitystä ilman sen suhdetta muihin ryhmiin (Bentley 1949, 217). Tutkielmassani 

mukana olevista eturyhmistä monet ovat yhteydessä toisiinsa ja niiden toiminnassa 
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näkyvät myös muiden ryhmien toimet. Esimerkiksi BEUC ottaa kantaa ja pyrkii 

vaikuttamaan Euroopan komission tekemiin päätöksiin. 

 

Ryhmissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta nousee usein esiin yhteisiä vastaustapoja, 

joita voidaan kutsua normeiksi tai jaetuiksi asenteiksi (Truman 1971, 33). Normit ja 

jaetut asenteet tarjoavat ryhmän jäsenille viitekehyksen, jonka avulla jäsenet voivat 

tulkita ja arvioida käyttäytymistä tai tapahtumia. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 

mitä tahansa ryhmää voi pitää eturyhmänä, koska kaikilla ryhmillä on yhteisiä jaettuja 

asenteita.  

 

Mikä tahansa ryhmä yhteiskunnassa voi siis toimia eturyhmänä tai poliittisena 

eturyhmänä. Esimerkiksi yrityksen intressinä voi olla tietynlaisen verotus. Tällöin 

yritys toimii poliittisena eturyhmänä halutessaan voimaan tietynlaisen verotuksen. 

(Truman 1971, 37.) Esimerkiksi Ellen MacArthur -säätiö toimii kiertotalouden 

suhteen poliittisena etujärjestönä. Sen tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä 

kiertotalouteen (Ellen MacArthur foundation 2018). Se ei ole perinteinen etujärjestö, 

mutta säätiöllä on selkeä tavoite, jota se ajaa. Tämän lisäksi säätiö tekee yhteistyötä 

poliittisen toimijoiden, kuten Euroopan komission sekä Saksan hallituksen kanssa (ks. 

Ellen MacArthur foundation, Sun & McKinsey 2015). 

 

Ryhmissä voi myös herätä toisenlaisia jaettuja asenteita. Nämä asenteet kohdistuvat 

siihen, mitä tarvitaan tai halutaan tietyssä tilanteessa. Jaetut asenteet muodostavat 

ryhmälle myös sen intressit. (Truman 1971, 33–34.) Samalla tapaa kuin intressit, myös 

ryhmien jaetut asenteet voivat olla pysyviä tai tilanne kohtaisia. Ne voidaan nähdä 

vaatimuksina tai väitteinä muita yhteiskunnassa toimivia ryhmiä kohtaan (mt.).  

 

Trumanin (1971, 33–34) määritelmän mukaan eturyhmällä tarkoitetaan ryhmää, jolla 

on molemmat edellä esitetyt jaettujen asenteiden osa-alueet. Eturyhmillä on sekä 

pysyviä, että tilanne tai aihe sidonnaisia jaettuja asenteita ja näin ollen myös intressejä. 

Trumanin (1971, 34) mukaan eturyhmän määrittelystä edellä mainitulla tavalla on 

hyötyä politiikan tutkimuksessa siksi, että se mahdollistaa intressien tutkimisen 

huolimatta siitä, onko se sillä hetkellä tietyn organisaation ominaispiirre.  
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Trumanin (1971, 33–34) määritellessä eturyhmät jaettujen asenteiden mukaan, 

Bentley sen sijaan korostaa ryhmien toimintaa ja sitä, miten intressit ovat oikeastaan 

vain toimintaa. Ryhmät tulevat tunnetuiksi toiminnastaan, jonka takia Bentleyn (1949) 

mukaan intressit ovat ryhmän toimintaa. Toisaalta intressi on samaan aikaan myös 

väite (Mathiowetz 2008, 626). Intressit tulevat näkyviksi ja todellisiksi toiminnassa, 

kun ryhmä kohtaa muiden ryhmien vastustuksen (Bentley 1949). 

 

Vaikka Trumanin (1971) ja Bentleyn (1949) ryhmien sekä intressien määritelmät 

eroavat toisistaan on niissä myös paljon samaa. Esimerkiksi molemmat korostavat 

ryhmien suhdetta muihin ryhmiin. Se, että eturyhmien suhde toisiin ryhmiin korostuu 

määritelmissä ei ole yllättävää. Eturyhmät ja niiden pyrkimys vaikuttaa poliittisiin 

päätöksiin kuuluu länsimaiseen politiikkaan (ks. esim. Coen 2007, 334). Esimerkiksi 

Euroopan komissio ja parlamentti kohtaavat eturyhmien ”lobbausta” eli 

edunvalvontaa päivittäin suuressa määrin (Euroopan komissio 2001). BEUC on yksi 

näistä eturyhmistä, jotka pyrkivät vaikuttamaan toiminnallaan Euroopan tason 

päätöksentekoon.  

 

Tutkielmassani tarkastelen eturyhmien intressejä kestävästä kulutuksesta. 

Tutkimukseen mukaan ottamani eturyhmät ovat julkaisseet dokumentteja kestävästä 

kulutuksesta tai kiertotaloudesta ja näin osallistuvat kestävästä kulutuksesta käytävään 

keskusteluun. Jos kirjoitetun tai sanotun kielen ajatellaan kuvaavan ryhmän intressejä, 

voi julkaistujen dokumenttien ajatella kuvaavan ryhmien intressejä kestävästä 

kulutuksesta. Mathiowetz (2008, 267) kuvaa Bentleyn (1949) ajatusten mukaisesti 

intressin olevan jotain, mitä kieltä käyttävät (esimerkiksi poliitikot) tekevät, ei 

niinkään yksittäinen asia.  

 

Intressit ja eturyhmät aikaisemmissa tutkimuksissa 

 

Intressejä on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Kestävyyteen liittyvässä 

tutkimuksessa on muun muassa tarkasteltu bioenergian tuotannon edistämistä ja sen 

sidosryhmien intressien vaikutusta bioenergian tutkimukselle (Johnson, Bielicki, 

Dodder, Hilliard, Kaplan, & Miller, 2013). Ali ja Rafigul Hoque (2009) ovat 

puolestaan tutkineet poliittisten intressien vaikutusta resurssien kestävyyteen. 
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Kuluttajapolitiikan tutkimuksessa intressejä ovat tarkastelleet esimerkiksi Annunziata, 

Vecchio ja Mariani (2016) kuluttajien intressejä käsittelevässä artikkelissa sekä 

Koopman, Mitchell, ja Thierer (2015) jakamistaloutta sekä kuluttajien suojeluun 

liittyvää sääntelyä käsittelevässä tutkimuksessaan. Tutkimuksen perusteella 

Koopman, Mitchell, ja Thierer (2015, 545) ovat sitä mieltä, että useat kuluttajien 

suojeluun perustuvat sääntelyt ovat kuluttajien intressien vastaisia, koska ne 

vahingoittavat kuluttajan hyvinvointia. Annunziata ynnä muut (2016) tarkastelivat 

tutkimuksessaan kuluttajien intressejä ja preferenssejä viinipullojen etiketeissä 

olevaan ravintoinformaatioon sekä terveysvaroituksiin liittyen. Tutkimukseen 

osallistuneet kuluttajat pitivät etiketteihin sisällytettyä informaatiota hyvänä asiana ja 

olivat siitä kiinnostuneita (Annunziata ym. 2016, 67). Kuluttajille suunnatussa 

informaatiossa hyödynnetään paljon edellä mainitun kaltaisia merkintöjä (esim. 

Thøgersen 2005, 158).  

 

Rask (2014) on maisterintutkielmassaan tarkastellut Euroopan parlamentin 

kuluttajapolitiikan kilpailevia intressejä, joita ovat Euroopan unionin yhteinen, 

puoluepoliittinen sekä kansallinen kuluttajapoliittinen intressi. Näiden kolmen 

kilpailevan intressin kanssa parlamentaarikot joutuvat tekemään päätöksiään. 

Intressien vastakkainasettelu näkyy Raskin (2014, 85) mukaan myös poliittisten 

asiantuntijoiden tuottamassa puheessa.  

 

3.3 Tutkielmassa esiintyvät eturyhmät 

 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin eturyhmät, joiden julkaisemista dokumenteista 

aineistoni tässä tutkielmassa on koottu. Pyrin kuvaamaan sitä, minkälaisia 

organisaatiot ovat toimijoina, minkälaisella kentällä ne toimivat sekä mitä ovat 

organisaatioiden tavoitteet yleisesti. Kerron myös lyhyesti, mitä eturyhmät ovat 

tehneet kestävään kulutukseen liittyen. Perustelen eturyhmien valinnan tarkemmin 

tutkimusmenetelmää ja aineistoa käsittelevässä luvussa. 
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Taulukko 1. Aineiston dokumenttien julkaisija organisaatiot 

 

Yllä olevassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty eturyhmät, joiden tuottamista 

dokumenteista aineisto koostuu. Taulukkoon olen kirjannut myös organisaation 

kuvauksen, tehtävän ja päätavoitteet, jotka löytyvät eturyhmien internet sivuilta. 

Seuraavaksi kuvaan tarkemmin organisaatioita ja niide tavoitteitaan.  

 

YK (Yhdistyneet kansakunnat)  

 

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on hallitusten välinen organisaatio. Se perustettiin 

toisen maailmansodan jälkeen kansallisvaltioiden yhteistyöjärjestöksi (YK 2018). 

YK:n jäsenmaita on tällä hetkellä 193. 2000-luvulla se on keskittynyt erityisesti 

inhimillisen turvallisuuden edistämiseen (YK 2016). YK:n pääelimet ovat 

yleiskokous, turvallisuusneuvosto, talous- ja sosiaalineuvosto, sihteeristö, 

kansainvälinen tuomioistuin ja huoltohallintoneuvosto. Sen toiminta perustuu 

jäsenvaltioiden foorumeihin, sihteeristöön sekä alaohjelmiin, rahastoihin ja 

erityisjärjestöihin, jotka toteuttavat toimintalinjauksia. (YK 2016).  

 

Organisaatiot Kuvaus ja tavoitteet 

YK (Yhdistyneet kansakunnat) • Edistää kansainvälistä yhteistyötä 

• Luoda ja ylläpitää kansainvälistä järjestystä 

OECD (The Organisation for Economic 

Co-operation and Development) 
• Tavoitteena edistää politiikkaa, joka parantaa 

taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia  

Euroopan komissio • Euroopan unionin toimeenpaneva elin  

• Edistää EU:n yleistä etua 

Pohjoismainen yhteistyö (pohjoismainen 

ministerineuvosto ja pohjoismaiden 

neuvosto) 

• Yhteistyötä virallisten organisaatioiden 

kautta ja esim. kansalaisjärjestötasolla 

• Tavoitteena luoda vahva pohjoismainen 

yhteisö vahvassa Euroopassa 

BEUC (The European Consumer 

organisation) 
• Edustaa jäseniään Euroopan tasolla 

• Ajaa eurooppalaisten kuluttajien etua 

 

Ellen MacArthur Foundation • Hyväntekeväisyyssäätiö, perustettu 2010 

• Tavoitteena nopeuttaa siirtymistä 

kiertotalouteen 

 

BSR (Business for Social Responsibility) • Globaali, voittoa tavoittelematon 

organisaatio 

• Tavoitteena rakentaa oikeudenmukainen ja 

kestävä maailma  
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YK:n vuonna 2012 Rio de Janeirossa järjestetyssä kestävän kehityksen konferenssin 

yksi saavutuksista oli kestävän kulutuksen ja tuotannon 10-vuotisohjelma. Ohjelman 

tavoitteena on edistää kestävään kulutukseen ja tuotantoon siirtymistä parantamalla 

resurssitehokkuutta sekä talouskasvua, joka ei kuormita ympäristöä. (Suomen YK-

liitto, 2015.) Kiertotalous on yksi keino parantaa resurssitehokkuutta. 

 

Toinen kestävän kulutuksen kannalta tärkeä ohjelma on Agenda 2030. YK:n 

huippukokouksessa hyväksytyt kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) 

ohjaavat kansainvälistä kestävää kehitystä vuoteen 2030 asti (YK 2016). YK:n 

hyväksymät tavoitteet ovat merkittävässä roolissa, koska muiden toimijoiden ohjelmat 

ja strategiat perustuvat usein niihin. Agenda 2030:nen tavoitteet ovat jatkoa YK:n 

edellisille tavoitteille. Uudet tavoitteet ovat voimassa vuodesta 2016 vuoteen 2030. 

Päätavoitteita ohjelmassa on 17 ja jokaiselle päätavoitteelle on useita alatavoitteita. 

Yksi ohjelman päätavoitteista on varmistaa kulutuksen ja tuotannon kestävyys (YK 

2017).  

 

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) 

 

OECD eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö on perustettu vuonna 1961. 

Sen tavoitteena on edistää toimintatapoja, jotka parantavat taloudellista ja sosiaalista 

hyvinvointia. Tällä hetkellä OECD:ssä on 35 jäsenmaata, joihin myös Suomi kuuluu. 

Se tarjoa omien sanojensa mukaan foorumin, jossa hallitukset voivat jakaa 

kokemuksia ja etsiä yhdessä ratkaisuja ongelmiin. (OECD 2018a.)  

 

OECD:n toiminta perustuu neuvoston, sihteeristön ja toimikuntien työhön. 

Neuvostossa jokaisella jäsenmaalla on oma edustaja. Myös Euroopan komissiolla on 

oma edustajansa. Päätöksenteko on OECD:ssa neuvoston vastuulla. Toimikunnat 

tekevät työtä omien vastuualueiden ympärillä ja ideoivat sekä seuraavat asioiden 

edistymistä tietyillä politiikan aloilla, kuten talous, työllisyys ja koulutus. 

Sihteeristössä on noin 2500 työntekijää, jotka tukevat komiteoiden toimintaa ja tekevät 

työtä päätettyjen painopisteiden mukaisesti. (OECD 2018c.) Oleellinen osa OECD:n 

toimintaa on sen tekemät analyysit ja ennusteet. Se julkaisee säännöllisesti ennusteita 

sekä vuosikatsauksia ja vertailevia tilastoja (OECD 2018b). 
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Hallitusten kanssa työskentelyn tavoitteena on ymmärtää taloudellisen, sosiaalisen ja 

ympäristön muutokseen vaikuttavia tekijöitä. OECD keskittyy tällä hetkellä seuraaviin 

asioihin:  

- Palauttamaan luottamusta markkinoihin ja instituutioihin, jotka tekevät 

markkinoista toimivia 

- Palauttamaan julkinen talous terveeksi pohjaksi tulevaisuuden kestävälle 

taloudelliselle kasvulle 

- Edistää ja tukee uusia kasvun lähteitä innovaatioiden, ympäristöystävällisten 

”vihreän kasvun” -strategioiden ja kehittyvien talouksien kehityksen kautta 

- Varmistaa, että jokainen voi kehittää taitojaan tulevaisuuden töitä varten 

työskennelläkseen tehokkaasti ja miellyttävästi (OECD 2018). 

 

Tällä hetkellä kestävään kulutukseen liittyvät asiat näyttäisivät pääasiassa kuuluvan 

vihreän kasvun ja kestävän kehityksen -teeman alle.  

 

Euroopan komissio 

 

Euroopan komissio on EU:n toimeenpaneva elin, jonka tarkoituksena on edistää EU:n 

yleistä etua. Se vastaa EU:n toimintapolitiikkojen ja talousarvion toimeenpanosta.  

Komission tehtävänä on myös luoda lainsäädäntöesityksiä ja valvoa lainsäädännön 

soveltamista. Komissio edustaa kansainvälisillä foorumeilla kaikkia EU-maita ja 

neuvottelee kansainvälisistä sopimuksista. (Euroopan unioni 2018.) Komissio 

muodostuu 28 jäsenen kollegiosta, jossa ovat mukana myös komission puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtajat. Jokaisesta EU-maasta on komissiossa yksi jäsen. He johtavat 

poliittisia linjauksia oman toimikautensa aikana ja jokaisella on oma vastuualansa. 

(Euroopan komissio 2018a.) Komissiossa on pääosastoja, joiden tehtävänä on vastata 

toimintapolitiikasta eri aloilla. Pääosastot suunnittelevat, toteuttavat sekä hallinnoivat 

EU:n politiikkaa, lainsäädäntöä ja rahoitusohjelmia (Euroopan komissio 2018b). 

 

Euroopan komissio käsittelee ympäristö ongelmia sekä kestävän kulutuksen ja 

tuotannon kysymyksiä useilla eri politiikan instrumenteilla.  Ne ovat osa kestävän 

kulutuksen ja tuotannon (Euroopan komissio 2008) sekä kiertotalouden (Euroopan 

komissio 2015) toimintasuunnitelmia.  Kestävän kulutuksen ja tuotannon halutaan 

edistävän talouskasvua ja sosiaalista yhtenäisyyttä, heikentämättä ympäristön laatua. 
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Komissio on vuonna 2015 julkaissut kiertotalouspaketin, jotta talouskasvu voitaisiin 

toteuttaa kestävästi. (EU science hub 2016) Euroopan komission tavoittelee siis 

kestävää kulutusta ja tuotantoa kiertotalouden avulla, jotta talouskasvu olisi samaan 

aikaan mahdollista. 

 

Pohjoismainen yhteistyö (Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden 

neuvosto) 

 

Pohjoismainen yhteistyö on laaja alueyhteistyön muoto, johon osallistuvat Suomi, 

Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Yhteistyötä 

tehdään politiikan, talouden ja kulttuurin aloilla. Yhteistyöllä on myös oma roolinsa 

eurooppalaisessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteistyön tavoitteena on luoda 

kansainvälisesti vahva Pohjola ja sillä halutaan vahvistaa pohjoismaisia ja alueellisia 

etuja sekä arvoja globaalissa ympäristössä. Yhteisten arvojen avulla Pohjoismaista 

halutaan luoda innovatiivinen ja kilpailukykyinen alue. (Pohjoismainen yhteistyö 

2018b) Pohjoismainen yhteistyö rahoitetaan pääasiassa suomalaisten, ruotsalaisten, 

norjalaisten, tanskalaisten ja islantilaisten verovaroilla (Pohjoismainen yhteistyö 

2018c). 

 

Pohjoismainen yhteistyö koostuu kahdesta neuvostosta, Pohjoismaiden 

ministerineuvostosta ja Pohjoismaiden neuvostosta (Pohjoismainen yhteistyö 2018a). 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on hallitusten yhteistyöelin ja Pohjoismaiden 

neuvosto taas on parlamentaarikkojen yhteistyöelin. Toimintaa johtavat 

yhteistyöministerit sekä valitut parlamentaarikot. 

 

Ministerineuvosto on perustettu vuonna 1971 ja se koostuu monesta neuvostosta. 

Päävastuu yhteistyöstä on pääministereillä, mutta käytännössä vastuu on jaettu 

yhteistyöministereille sekä yhteistyökomitealle, jonka vastuulla on yhteistyön 

koordinointi. Pohjoismaiden neuvoston on perustettu vuonna 1952. Neuvostossa on 

yhteensä 87 jäsentä, jotka ovat kansallisista parlamenteista ja joita puolueryhmät ovat 

ehdottaneet jäseniksi. Nykyään neuvoston jäsenet ovat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, 

Tanskasta, Islannista, Färsaarilta, Ahvenanmaalta, Grönlannista. Neuvoston 

poliittisesta toiminnasta vastaavat valiokunnat sekä puolueryhmät. (Pohjoismainen 
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yhteistyö 2018a.) Pohjoismaisella yhteistyöllä on jo pitkä perinne yhteistyöstä ja 

yhteisestä toiminnasta ja yksi osa toimintaa on kestävä kulutus. 

 

Kestävän kulutuksen keskusteluun Pohjoismainen yhteistyö ottaa osaa esimerkiksi 

julkaisemalla Sustainable growth the nordic way -verkkolehteä (Sustainable growth 

the nordic way 2018). Pohjoismainen ministerineuvosto hyväksyi Generation 2030 -

ohjelman vuonna 2017. Ohjelmassa keskitytään kestävään kehitykseen sitoutumiseen 

ja Agenda 2030:nen tavoitteisiin. Pohjoismainen yhteistyö on päättänyt painottaa 

Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteista juuri kestävää kulutusta ja tuotantoa, 

jonka tavoitteissa Pohjoismaat ovat jääneet jälkeen. (Finnsson 2018.) 

Ministerineuvosto aikoo ottaa kestävän kehityksen tavoitteet kunnolla osaksi omaa 

toimintaa esimerkiksi sisällyttämällä tavoitteet organisaation budjettiin 

(Pohjoismainen yhteistyö 2018d.) Tarkoituksena on, että jatkossa ministerineuvostot 

sisällyttävät tavoitteita oman neuvostonsa toimintaan. 

 

BEUC (The European Consumer organization) 

 

BEUC pitää organisaatiotaan kuluttajien äänenä Euroopassa. Se toimii 

eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kattojärjestönä Brysselissä. BEUC:illa on 43 

itsenäistä kansallista kuluttajajärjestöä 31 Euroopan maasta (BEUC 2018). 

 

Se edustaa jäseniään Euroopan tasolla ja puolustaa eurooppalaisten kuluttajien etuja. 

BEUC tarkastelee EU:n päätöksiä ja kehittämistä, jotka voivat vaikuttaa kuluttajiin. 

Erityisesti se keskittyy viiteen alueeseen, jotka ovat tärkeitä heidän jäsenilleen. Nämä 

alueet ovat finanssipalvelut, ruoka, digioikeudet, kuluttajien oikeudet ja niiden 

täytäntöönpano sekä kestävyys. (BEUC 2018.) BEUC:ia voi pitää Trumanin (1971, 

33; 37) kuvaamana poliittisena eturyhmänä, koska se kohdistaa vaatimuksiaan sekä 

ottaa kantaa hallinnollisen instituution eli EU:n toimiin. BEUC pyrkii suoraan 

vaikuttamaan Euroopan tason poliittiseen päätöksentekoon ja ottaa osaa sen 

keskusteluihin.  

 

BEUC haluaa varmistaa, että EU:n tasolla tehtävät kuluttajapoliittiset päätökset ovat 

kestäviä. BEUC:n (2018) mukaan kestävyys tarkoittaa muutakin kuin ympäristön 

suojelua ja arvostamista. Se tarkoittaa myös sosiaalista ja taloudellista puolta. Tällä 
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BEUC tarkoittaa, että päätöksenteossa otetaan huomioon haavoittuvimmat ryhmät 

kuten lapset ja vanhukset. Kestävyyden käsite tukee heidän kampanjoitaan ja se 

otetaan huomioon päivittäisessä työssä (BEUC 2018).  

 

Ellen MacArthur Foundation 

 

Ellen MacArthur -säätiö on perustettu vuonna 2010. Sen tarkoituksena on edistää 

muutosta kohti kiertotaloutta. Säätiö kertoo saavuttaneensa globaalin ajatusjohtajan 

aseman sekä onnistuneensa vakiinnuttamaan kiertotalouden asemaa eri sektoreilla 

toimivien päättäjien ohjelmissa. Se keskittyy toiminnassaan viiteen alueeseen, joita 

ovat koulutus, liike-elämä ja hallinto, ymmärrys ja analyysi, järjestelmää koskevat 

hankkeet sekä viestintä. (Ellen MacArthur foundation 2018a.)  

 

Säätiöllä on useita kansainvälisiä yrityksiä yhteistyökumppaneina. Kumppaneita ovat 

esimerkiksi Google, H&M, Nike ja Phillips (Ellen MacArthur foundation 2018a). Se 

tekee yritysten lisäksi myös yhteistyötä muun muassa Euroopan komission kanssa. 

Ellen MacArthur -säätiö julkaisi Euroopan komission järjestämää konferenssia varten 

Growth Within: A circular economy vision for a competitive Europe -raportin vuonna 

2015. Raportti oli osa Euroopan unionin uuden kiertotalouspaketin konsultaatiota. 

(Ellen MacArthur foundation 2018b.) Säätiö on siis ollut mukana vaikuttamassa 

Euroopan unionin kiertotalouspaketin sisältöön.  

 

Kierotalous onkin ollut paljon esillä viime vuosina. Esimerkiksi Suomessa nykyinen 

hallitus on ottanut tavoitteeksi tehdä Suomesta kiertotalouden kärkimaan vuoteen 

2025 mennessä (Ympäristöministeriö 2018b). Ellen MacArthur säätiöllä on selkeästi 

intressinä edistää kiertotaloutta. Se ei ole BEUC:in tavoin aivan perinteinen 

etujärjestö, mutta myös se täyttää Trumanin (1971, 33; 37) esittämät kaksi ehtoa 

etujärjestölle.  

 

BSR (Business for Social Responsibility) 

 

BSR eli Business for Social Responsibility on alun perin Yhdysvalloissa perustettu 

voittoa tavoittelematon organisaatio. Nykyään se toimii Pohjois-Amerikan lisäksi 
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myös Euroopassa ja Aasiassa. Sen verkostoon kuuluu nykyään noin 250 jäsenyritystä 

sekä muita kumppaneita. BSR:n tavoitteena on yhdessä verkostonsa kanssa rakentaa 

oikeudenmukainen ja kestävä maailma. BSR uskoo siihen, että heidän tavoitteet on 

mahdollista saavuttaa, jos kaikkien sektoreiden kuten hallinnon, yritysten ja 

kansalaisyhteiskunnan osaaminen ja resurssit ovat käytössä (BSR 2018). BSR on 

samoilla linjoilla tutkijoiden (esim. Thøgersen 2005) kanssa siitä, että kestävyyteen 

tarvitaan yhteistyötä toimijoiden välillä. 

 

BSR pitää omana roolinaan sitä, että se edistää yritysten muutosta kohti kestävyyttä 

yhdistämällä kestävyyden strategiaksi ja toiminnoiksi (BSR 2018). Tämän lisäksi he 

edistävät yritysten ja niiden sidosryhmien yhteistyötä systemaattiseksi prosessiksi, 

jonka tavoitteena on kestävä ja oikeudenmukainen maailma. Se kehittää kestäviä 

yritysstrategioita ja ratkaisuja konsultoimalla, tekemällä tutkimuksia ja yhteistyötä 

toimialarajojen yli. BSR tekee yhteistyötä monien kansainvälisten yritysten, hallinnon 

edustajien ja globaalien sekä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa tavoitteenaan 

saavuttaa todellisia tuloksia, joista saa arvoa yritykset sekä yhteiskunta.  

 

Tässä luvussa lähdin liikkeelle kuvaamalla intressin käsitettä ja sen pohjalta päädyin 

tarkastelemaan eturyhmien toimintaa intressin käsitteen näkökulmasta. Tämän jälkeen 

esittelin vielä tutkimukseen valitsemani eturyhmät. Olen pyrkinyt kuvaamaan jokaisen 

eturyhmän toimintaa ja tavoitteita mahdollisimman tarkasti, jotta lukijalle syntyisi 

ymmärrys siitä, minkälaisia toimijoita tässä tutkimuksessa tarkastelen.  
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4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto  

 

Tässä luvussa kuvaan tutkimusmenetelmää, aineistoa sekä sitä, miten olen toteuttanut 

tutkimuksessa aihemallinnuksen. Lisäksi kuvaan, minkälaisia valintoja olen tutkijana 

tehnyt eri vaiheissa tutkimusta aineiston esivalinnasta aihemallinnuksen tekemiseen 

saakka.   

 

4.1 Aihemallinnus  

 

Käytän maisterintutkielmassani laskennallisten menetelmien sovellusta eli 

aihemallinnusta (topic modeling). Aihemallinnus on ohjaamatonta koneoppimista 

(unsupervised machine learning). Se muistuttaa tekstin klusterianalayysia (vrt. 

Heinonen, Mykkänen, Pantzar ja Roponen 1996). Aihemallinnuksen tulokset ovat osin 

numeerisessa muodossa, mutta tulkitsen tutkimuksen tuloksia laadullisesti.  

 

Topic modeling -käsitteelle ei ole vielä suomenkielessä täysin vakiintunutta käännöstä 

ja siitä voi nähdä aihemallinnuksen lisäksi käytettävän ainakin muotoa 

aihepiirimallinnus. Käytän tutkielmassa aihemallinnus käännöstä, jota ovat käyttäneet 

esimerkiksi Purhonen ja Toikka (2016) artikkelissaan, jossa he esittelevät 

laskennallisten menetelmien haasteita ja mahdollisuuksia sosiologian tutkimuksessa. 

Myös Ylisiurua (2017) on käyttänyt aihemallinnus käännöstä artikkelissa, jossa hän 

on kuvannut mitä hyötyä aihemallinnuksesta on sosiaalisen media aineistojen 

jäsentämisessä. 

 

Tekstianalyysissa koneoppimista käytetään usein kategorisoimaan tekstiä ennalta 

määritettyihin kategorioihin, jolloin kyse on ohjatusta koneoppimisesta (supervised 

machine learning) (ks. Nelson 2017, 8). Toinen usein käytetty vaihtoehto on 

automaattinen tekstin luokittelu laskennallisesti tuotettuihin kategorioihin eli 

ohjaamaton koneoppiminen (unsupervised machine learning).  

 

Ohjaamattoman koneoppimisen algoritmeissa on eroja, mutta yleisesti voi sanoa osan 

algoritmeista luokittelevan tekstiä toisensa pois sulkeviin ryhmiin ja osa algoritmeista 

taas on tehty oletuksella, että yksittäinen dokumentti voi olla luokiteltu moneen eri 
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luokkaan (Nelson 2017, 8). Esimerkiksi käyttämäni aihemallinnuksen version LDA:n 

(Latent Dirichlet Allocation) tavoitteena on löytää yleiset aiheet aineistona olevista 

teksteistä eikä niinkään jakaa tekstejä eri luokkiin (Nelson 2015, 25). Myöhemmin 

tässä luvussa kuvaan LDA:ta hieman tarkemmin. 

 

Yhteiskuntatieteissä ja etenkin sosiologian kentällä aihemallinnus on viimeisten 

vuosien aikana tullut suosituksi (ks. esim. Nelson 2017; Purhonen & Toikka 2016). 

Suosiota voi selittää se, että ensinnäkin aihemallinnus on automaattinen, nopea tehdä 

ja sitä voidaan käyttää eri kokoisiin aineistoihin (korpuksiin). Toiseksi sen lopputulos 

on helposti tulkittavissa ja tunnistettavissa. Kolmanneksi, suosituimmat 

aihemallinnuksen algoritmit (mm. LDA) olettavat, että dokumentit muodostuvat 

monista eri aiheista ja sama sana voi esiintyä eri yhteyksissä. (Nelson 2017, 15.) 

 

Käytän tutkimuksessa aihemalleista ehkä yleisimmin käytettyä versiota LDA:ta 

(Latent Dirichlet Allocation), jossa dokumentteja mallinnetaan hidden dirichletin 

satunnaismuuttujan avulla. Se perustuu ajatukselle, että dokumentit muodostuvat eri 

aiheiden sekoituksista, jossa aihe on todennäköisyysjakauma sanoista (ks. Steyvers & 

Griffiths 2007; Blei, Ng & Jordan 2003). LDA:ssa oletetaan, että on ensinnäkin k 

(määrä) taustalla olevia piileviä aiheita, joiden mukaan dokumentit on tuotettu ja 

toiseksi jokainen aihe voidaan esittää monijäsenisenä jakaumana dokumenteissa 

olevista sanoista (Blei, Ng & Jordan 2003, 2). 

 

LDA-aihemallinuksen yksi ongelmista on, että se pyrkii luomaan tekstiaineistosta 

hyvin rajattuja kokonaisuuksia. Kun mallinnuksessa lauseet rikotaan yksittäisiksi 

sanoiksi, katoavat myös sanajärjestys ja sanamuodot. (Ylisiurua 2017, 45.) Toinen 

aihemallinnukseen liittyvä ongelma-alue liittyy tutkijan tekemiin laadullisiin 

päätöksiin (Nelson 2017, 16). Olen pyrkinyt tästä syystä kertomaan tutkimuksessa 

tekemäni päätökset yksityiskohtaisesta, jotta lukijalla on tiedossa, mitkä ovat olleet 

tutkijana tekemiäni valintoja. 

 

Aiheiden lukumäärän valintaan on olemassa matemaattisia menettelytapoja. Kuitenkin 

monet yhteiskuntatieteilijät ovat päätyneet ratkaisemaan aiheiden määrän testaamalla 

eri aihemääriä ja päätymällä lopputulokseen, joka on hyödyllisin (ks. esim. Nelson 

2017; Repo, Matschoss & Timonen 2017; Purhonen & Toikka 2016). Esimerkiksi 
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Repo ym. (2017, 250) pyrkivät löytämään aihemäärän, jolla pystyivät selittämään ja 

erottamaan aiheet toisistaan. Liian pieni määrä aiheita jätti pois oleellisia asioita 

aineistosta ja liian suurella aihemäärällä aiheita oli vaikea erottaa toisistaan. 

 

Tutkija vaikuttaa myös muilla tekemillään valinnoilla mallinnuksen lopputulokseen 

(Nelson 2017, 16). LDA:ta käyttäessä tutkija ei kuitenkaan voi etukäteen vaikuttaa 

mallinnuksen lopputulokseen esimerkiksi antamalla avainsanoja (Ylisiurua 2017, 46). 

Tämä on tärkeä tiedostaa, kun käyttää aihemallinnusta ja tehdyt valinnat on syytä 

kuvailla selkeästi, jotta lukija on tietoinen siitä, mitä valintoja on tehty. Esimerkiksi 

Ylisiurua (2017) on artikkelissaan kuvannut tarkasti aihemallinnuksen vaatimat 

vaiheet ja valinnat. Nelson (2017, 16) on määritellyt tällaisiksi valinnoiksi muun 

muassa sen, poistaako tutkija tekstistä niin sanotut turhat sanat (stopwords), kuten 

esimerkiksi the, a, and ja jättääkö mallinuksessa huomioimatta kaikista yleisimmät ja 

vähiten käytetyt sanat ja stemmaako sanat eli muuttaako sanat perusmuotoon. Nämä 

kaikki valinnat vaikuttavat siihen, että samasta korpuksesta voi saada monenlaisia 

tuloksi. Olen kuvaillut luvussa 4.3 aineiston ja aihemallinnuksen suhteen tekemiäni 

päätöksiä. 

 

Aihemallinnuksen hyödyntäminen tutkimuksessa ei sulje pois tutkimuksesta 

laadullista tulkintaa. Purhosen ja Toikan (2016, 6) mukaan aihemallit eivät korvaa 

laadullisen tutkimuksen luku- tai tulkintatapoja, vaan ne täydentävät niitä. 

Aihemallinnuksessa aihemäärän valinnan lisäksi tutkijan omaa tulkintaa ovat myös 

mallinnuksesta saatujen aiheiden kuvaileminen ja niiden nimeäminen (Ylisiurua 2017, 

46, 50). Jotta mallinnuksesta saadut aiheet voi nimetä, tutkijan täytyy myös tuntea 

alkuperäinen aineisto (Grimmer & Stewart 2013).  

 

Yhteiskuntatieteissä aihemallinnuksen käyttö edellyttää tutkimukselta teoriaa, joka 

selittää, minkälaista yhteiskunnallista keskustelua tai ilmiötä mallinnuksesta saadut 

aiheet kuvaavat. Aihemallit voivat tuoda aineistosta esiin sellaisia asioita, jotka 

saattaisivat jäädä ihmiseltä huomaamatta. (Purhonen & Toikka 2016, 15; 22.) 

Ylisiurua (2017) on tarkastellut LDA-aihemallinnusmenetelmän soveltamista 

sosiaalisen median aineistoon ja yhdistänyt menetelmään perinteistä lähilukua. Myös 

Nelsonin (2017) mukaan aihemallinuksen ja lähiluvun yhdistäminen on järkevä tapa 

analysoida aineistoa. Nelson (2017) on tarkastellut naisjärjestöjen kirjoituksia tällä 
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menetelmällä. Aihemallinnuksen ja lähiluvun yhdistäminen näyttäisi olevan luonteva 

yhdistelmä niin määrällisiä kuin laadullisia tutkimusmenetelmiä. Laadullinen ja 

määrällinen tutkimus täydentävätkin enemmän toisiaan kuin ovat vastakohtia ja monet 

tutkijat haluaisivat päästä eroon vastakkainasettelusta näiden kahden välillä (Hirsjärvi, 

Remes, & Sajavaara 2009, 131).  

 

Aihemallinnusta on käytetty esimerkiksi tutkimuksessa, jossa aineistona oli yritysten 

vastuullisuusraportteja vuodesta 1999 vuoteen 2015 saakka (ks. Szekely & von Brocke 

2017). Repo, Matschoss ja Timonen (2017) ovat kirjoittamassaan artikkelissa 

pohtineet aihemallinuksen hyötyjä menetelmänä vertaamalla sitä perinteisempään 

menetelmään. Repo, Anttonen, Mykkänen ja Lammi (2018) ovat tehneet 

aihemallinnusta, jossa korpuksena oli kansalaisten visioita houkuttelevasta ja 

kestävästä tulevaisuudesta. He vertasivat tutkimuksessaan aihemallinnuksen tuloksia 

Euroopassa vastikään hyväksyttyyn kiertotalouspolitiikkaan.  

 

Tutkimusaineistoni on aihemallinuksen aineistona verrattain pieni (vrt. Ylisiurua 

2017). Esimerkiksi Purhonen ja Toikka (2016, 8) ovat kuitenkin esittäneet, että 

aihemallinnusta voi hyödyntää myös pienempiin aineistoihin. On kuitenkin hyvä 

tiedostaa, että algoritmit toimivat paremmin mitä isompi aineisto on. Vaikka aineistoni 

ei ole kovin suuri, päädyin käyttämään aihemallinnusta tutkimusmenetelmänä muun 

muassa tutkimusekonomisista syistä. Toinen syy valinnalle oli, että sen avulla olisi 

mahdollista löytää piileviä aiheita, jotka voisivat jäädä muutoin huomaamatta. 

Esimerkiksi perinteisesti teemoittelulla olisin saattanut keskittyä enemmän omiin 

ennakko-oletuksiini aineistoa kohtaan ja osa aihemallinnuksen esiin tuomista asioista 

olisi saattanut jäädä huomiotta (ks. Purhonen & Toikka 2016, 15; 22). Seuraavassa 

luvussa esittelen tutkimusaineiston, miten olen valinnut aineiston sekä minkälaisia 

esivalmisteluja olen sille tehnyt ennen aihemallinnusta. 
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4.2 Tutkimusaineisto  

 

Ennen kuin aineistosta voi tehdä päätelmiä vaaditaan usein tutkimuksessa esitöitä 

aineiston suhteen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 221). Myös tämän tutkimuksen 

lopulliseen tekstiaineistoon päätyminen vaati monta välivaihetta tutkimusaiheeseen 

perehtymisestä, tekstiaineiston muokkaamisesta mallinnuksen vaatimaan muotoon. 

Seuraavaksi kuvaan valmistelut, joita olen tehnyt aineistolle ennen aihemallinnusta. 

 

Ensimmäiseksi tutustuin siihen, minkälaisia dokumentteja kestävästä kulutuksesta on 

julkaistu. Aineisto on valittu tarkoituksenmukaisesti, joka on tyypillistä laadulliselle 

tutkimukselle (Hirsjärvi ym. 2009, 164). Päädyin jo tässä vaiheessa tarkastelemaan 

ainoastaan dokumentteja, jotka ovat julkisia ja avoimesti saatavilla digitaalisessa 

muodossa. Tässä kohtaa päädyin myös siihen, että aineisto koostuu ainoastaan 

englanninkielisistä julkaisuista. Samalla kielellä kirjoitetusta tekstistä 

aihemallinnuksen tekeminen on yksinkertaisempaa. Valintani ottaa aineistoon 

ainoastaan englanninkielisiä dokumentteja rajasi aineiston ulkopuolelle monia 

suomalaisia dokumentteja, jotka olisivat voineet muussa tapauksessa olla 

mielenkiintoista ottaa mukaan tarkasteluun. Esimerkiksi Suomen kestävän kulutuksen 

ja tuotannon Vähemmästä viisaammin -ohjelma (Kestävän kulutuksen ja tuotannon 

toimikunta (KULTU) 2005) jäi rajauksen ulkopuolelle, koska se on saatavilla 

kokonaisuudessaan ainoastaan suomeksi. 

 

Etsiessäni kestävästä kulutuksesta julkaistuja dokumentteja löysin monia 

kiertotaloutta koskevia dokumentteja ja lopulta päädyin ottamaan myös kiertotalouden 

julkaisuja mukaan. Tämän valinnan tein, koska muun muassa Euroopan komission 

(2015) mukaan kiertotaloudella vastataan myös kestävän kulutuksen ja tuotannon 

kysymyksiin. Myös Suomen kiertotalouden toimenpideohjelmassa on esillä kestävän 

kehityksen teemat sekä se, että kotitalouksien ympäristövaikutuksia pienentäviä 

ratkaisuja kehitetään (Ympäristöministeriö 2017). Seuraavalla sivulla on esitetty 

taulukon muodossa (Taulukko 2) aineistona olevat dokumentit. 
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Taulukko 2. Aineiston dokumentit 

 

Yllä olevassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty tutkimuksessa aineistona olevat 

tekstidokumentit. Taulukossa on kerrottu, minkä eturyhmän dokumentti on, lyhyt 

kuvaus dokumentista sekä dokumentin sanamäärä aihemallinnusvaiheessa. Aineiston 

Julkaisija Julkaisu  Kuvaus ja sanamäärä 

YK (Yhdistyneet 

kansakunnat) 

Economic Commission for Europe: 

Future actions on sustainable 

consumption and production (1999) 

Tulevia toimenpiteitä kestävästä 

kulutuksesta ja tuotannosta (2 213 sanaa) 

 Policy options and actions for 

expediting progress in implementation: 

a 10-year framework of programmes 

on sustainable consumption and 

production patterns Report of the 

Secretary-General (2011) 

Tavoitteena selventää toimintavaihtoehtojen 

arvioinnissa esiin tulleita 

kysymyksiä/ongelmia.  (9 974 sanaa) 

 

 10-year framework of programmes on 

sustainable consumption patterns 

(2012) 

Kuvataan kestävän kulutuksen ja tuotannon 

edistämisen puiteohjelman sisältöä. (2 600 

sanaa) 

OECD  Policies to promote sustainable 

consumption: an overview 

(2002) 

Antaa yleiskuvan ehdotetuista 

toimintalinjoista, joilla pyritään edistämään 

kestävämpiä kulutustapoja. (10 750 sanaa) 

 Promoting Sustainable Consumption - 

Good practices in OECD countries 

(2008) 

Kuvataan valtion työkaluja, joita tulisi 

käyttää lisätäkseen kestävää kulutusta. (11 

881 sanaa) 

Euroopan 

komissio 

Sustainable Consumption and 

Production and Sustainable Industrial 

Policy Action Plan (2008) 

Strategia kestävän kulutuksen ja tuotannon 

sekä kestävän teollisuuspolitiikan 

edistämiseksi. (4 372 sanaa) 

 Closing the loop - An EU action plan 

for the Circular Economy (2015) 

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma. (8 

212 sanaa) 

Pohjoismainen 

yhteistyö 

Nordic Co-operation on 

Sustainable Consumption (2012) 

Kestävän kulutuksen ja tuotannon –

työryhmän raportti, jossa mm. tuloksia ja 

kokemuksia pohjoismaista. (3 589 sanaa) 

 Nordic Environmental Action Plan 

2005-2008 & 2009-2012 (kestävää 

kulutusta ja tuotantoa käsittelevät 

luvut) 

Ympäristötoimenpidesuunnitelmat vuosilta 

2005-2008 & 2009-2012 (2 416 sanaa) 

BEUC  ANEC/BEUC preliminary thoughts in 

view of the revision of the EU action 

plan on sustainable consumption and 

production (2011) 

Esitellään toimintaperiaatteet, joita tarvitaan 

kestävyyden tavoitteen saavuttamiseen. (9 

033 sanaa) 

 Sustainable consumption and 

production– What is our common 

ground? (2014) 

Ohjeet kestävyyden kysymysten parissa 

työskentelyyn BEUC:lle ja 

jäsenorganisaatioille.  (2 227 sanaa) 

 Durable goods: More sustainable 

products, better consumer rights 

(2015) 

Ehdotuksia, miten saada komission 

kiertotalouden tavoitteet käytäntöön. (7 279 

sanaa) 

Ellen 

MacArthur 

foundation 

Towards the Circular Economy vol.1 

(2013) 

Tarjoaa näkökulman, millainen voisi olla 

siirtymä globaaliin kiertotalouteen. (16 414 

sanaa) 

BSR The New Frontier in Sustainability - 

The Business Opportunity in Tackling 

Sustainable Consumption (2010) 

Julkaisun tarkoituksena on nostaa esiin 

yritysten kestävään kulutukseen liittyviä 

mahdollisuuksia. (6 756 sanaa) 
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dokumentit ovat julkisesti internetissä luettavissa ja jokaisen dokumentin tarkemmat 

lähdetiedot ovat tutkielman lähdeluettelossa. Seuraavaksi kuvaan esivalmisteluja sekä 

valintoja, joita olen aineiston suhteen tehnyt. 

 

4.3 Aihemallinnus ja sen esivalmistelut 

 

Kun olin löytänyt dokumentteja, jotka alustavasti näyttivät siltä, että sopisivat 

aineistoksi, esiluin julkaisuja. Tämän jälkeen valitsin dokumentit aineistoon. 

Aineiston valintaan vaikuttivat muun muassa se, että halusin aineistoon dokumentteja, 

jotka ovat strategisen tason julkaisuja, toimenpidesuunnitelmia, agendoja, 

kannanottoja tai suosituksia/ohjeistuksia jäsenille. Valitsin edellä mainitun kaltaisia 

julkaisuja aineistoon, koska ne kuvaavat organisaatioiden toimintaa ja konkreettisia 

toimenpiteitä sekä ovat julkisia kannanottoja ja sitoumuksia. Näin ollen edellä 

mainitun kaltaisista dokumenteista on mahdollista tarkastella intressejä kestävästä 

kulutuksesta, koska intressit ovat toimintaa ja jaettuja asenteita (Bentley 1949; Truman 

1971).  

 

Rajasin ulkopuolelle dokumentit, joissa käsiteltiin pääasiassa tapaustutkimuksista 

saatuja tutkimustuloksia tai joissa oli suurelta osin esitelty vain tilastoja. Pyrin 

löytämään aineistoon dokumentteja mahdollisimman laajalta ajanjaksolta ja erilaisia 

eturyhmiä, jotta voisin tarkastella voiko eturyhmien tuottamista dokumenteista 

tunnistaa erilaisia intressejä kestävään kulutukseen liittyen. Kun lopullinen valinta 

aineiston suhteen oli tehty, aloitin dokumenttien käsittelyn aihemallinnusta varten. 

Koska suuri osa, dokumenteista oli pdf. -muodossa, täytyi ne muuttaa tekstimuotoon. 

Tämän jälkeen poistin dokumenteista taulukot, lähdeviitteet ja muut leipätekstiin 

kuulumattomat tekstit pois. Lopuksi poistin kaikki erikoismerkit, numerot ja muutin 

kirjaimet pieniksi.  

 

Dokumentit ovat Pohjoismaisen yhteistyön ympäristöohjelmien kestävän kulutuksen 

tekstejä lukuun ottamatta korpuksessa omina tiedostoinaan. Tämä sen takia, että pääsin 

tarkastelemaan aihemallinnuksen tuloksia paremmin ja tarvittaessa palaamaan 

alkuperäiseen dokumenttiin aihemallinnuksen jälkeen. Kun jokainen dokumentti on 

omana tiedostonaan voi tarkastella aiheiden jakaumaa dokumenttien tasolla. Koska 
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Pohjoismaisen yhteistyön ympäristöohjelmien kestävän kulutuksen luvut olivat 

huomattavasti muita dokumentteja lyhyempiä, ei niitä ollut viisasta tarkastella 

yksittäisinä korpuksessa. 

 

Yleisen stopwords -listan lisäksi muodostin oman listan. Listassa on aineistolle 

tyypillisiä sanoja, jotka eivät olleet analyysin kannalta hyödyllisiä olla mukana 

aihemallinnuksessa. Tällä listalla ovat seuraavat sanat: sustainable, consumption, 

production, consumer, product ja environmental. Edellä mainittuja sanoja esiintyi 

aineistoissa huomattavasti muita sanoja suurempi määrä. Edellä mainitun perustelun 

lisäksi, ne eivät mielestäni tuo lisäarvoa analyysiin dokumenttien ollessa kestävään 

kulutukseen liittyviä. Myös stopwors -listan sanojen poiston tein tm-pakettia käyttäen 

R-Studio ohjelmointiympäristössä. 

 

Aihemallinnuksen tekeminen 

 

Kaikki tarvittavat esivalmistelut tehtyäni aineistona olevat dokumentit olivat valmiita 

aihemallinnukseen. Aihemallinnuksen tein R Studio ohjelmointiympäristössä, R -

ohjelmointikielellä topicmodels -pakettia käyttäen. Yksi tutkijan tekemistä valinnoista 

aihemallinnuksessa on aiheiden määrän (k) valinta. Tein aihemallinnuksen 

seitsemällä, kahdeksalla, kymmenellä sekä 12 aihemäärällä. Tavoitteeni oli useita 

aihemääriä kokeilemalla löytää sellainen lukumäärä, jolla aiheet erottuisivat toisistaan 

ja pystyisin selittämään ne sekä antamaan aiheille niitä kuvaavat nimet. Tässä 

vaiheessa tein saman huomion kuin Repo ym. (2017, 250), että pienempi määrä aiheita 

jätti oleellisia asioita pois ja liian suurella aihemäärällä aiheita oli vaikea erottaa 

toisistaan selkeästi omiksi kokonaisuuksiksi. Tarkastelin aihemallinnuksen 

avainsanoja kokeilemillani aihemäärillä ja päädyin valitsemaan lopulliseksi 

aihemääräksi seitsemän aihetta, koska suuremmilla aihemäärillä aiheet olivat toisensa 

kanssa samankaltaisia ja niitä olisi ollut vaikea tarkastella omina kokonaisuuksinaan 

suhteessa tutkimuksen viitekehykseen. Seitsemällä aiheella ei jäänyt pois oleellisia 

asioita, jotka tulivat esiin muilla aihemäärillä. Seuraavassa luvussa esittelen 

aihemallinnuksen tuloksia.   
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5 Eturyhmien intressit 

 

Tässä luvussa kerron aihemallinnuksen tuloksista sekä analysoin niitä. Kuten 

edellisessä luvussa mainitsin, päädyin lopulta tekemään aihemallinuksen seitsemällä 

aiheella. Aluksi esittelen aihemallinnuksen aiheet ja niiden avainsanat, jotka ovat 

esitetty Taulukossa 3. Tämän jälkeen olen kuvannut aiheiden prosentuaalista jakaumaa 

dokumenteittain ja tämä on esitetty Taulukossa 4. Olen kuvannut aiheet lyhyesti sekä 

analysoinut jokaista, peilaten niitä tutkimuksen viitekehykseen. Luvun lopussa olen 

tarkastellut aihemallinnuksen tuloksia kokonaisuutena ja pohtinut, mitkä asiat 

erityisesti korostuvat tuloksissa. 

 

5.1 Aihemallinnuksen aiheet 

 

Aihemallinnuksen tuloksena on, jokaisesta aiheesta avainsanalista, jossa ovat kunkin 

aiheen yleisimmät sanat. Avainsanat ovat tärkeässä roolissa aihemallinnuksessa, koska 

niiden perusteella tutkija tulkitsee tuloksia ja luo kuvan siitä, mikä on aiheen teema. 

Usein aihe myös nimetään avainsanojen perusteella. Taulukossa 3 on esitetty 

aihemallinuksen tuloksena syntyneen seitsemän aiheen avainsanat. Ne koostuvat 

kunkin aiheen 20 yleisimmästä sanasta. Taulukossa (Taulukko 3) sanoja ei ole esitetty 

yleisyyden kannalta missään järjestyksessä. Olen nimennyt jokaisen aiheen sen 

avainsanojen pohjalta ja pyrkinyt käyttämään nimissä pääasiassa aiheiden avainsan-

oja. Toki jo sanojen kääntämisessä olen käyttänyt omaa tulkintaani aiheiden 

nimeämisessä. Olen myös pyrkinyt siihen, että nimi kuvaisi mahdollisimman 

ytimekkäästi aihetta.  
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Taulukko 3. Seitsemän aihetta kestävästä kulutuksesta 

Aihe  Aiheen avainsanat 

1. Poliittiset ohjauskeinot Policy instruments economic governments environment policies 

transport services patterns information choices social business 

approach decisions organizations different impact means public 

2. Standardit ja verotus Countries energy united social sustainability taxes oecd development 

including promoting tax education kingdom household goods 

procurement labels france public standards 

3. Liiketoiminnan uudet 

mahdollisuudet  

Business circular system material energy companies value materials 

design economy resource costs opportunities cost economic process 

growth model demand models 

4. Tuotteiden laadulla 

kestävyyteen 

Years goods time information market repair durability high legal parts 

available many certain future lifetime long design quality 

manufacturers organizations 

5. Kansainväliset 

tavoitteet 

Programmes framework development countries year national goals 

global international initiatives support regional approach including 

united process nations resources implementation among 

6. Jätteet kiertoon Waste economy materials circular commission recycling food raw 

management practices economic including reuse action states support 

proposals member work key 

7. Eurooppalainen 

ekodesign ja 

ympäristömerkinnät 

energy nordic policy commission action directive european green 

labelling market eco-design public efficiency plan criteria 

procurement information level ecolabel measures 

 

 

Avainsanojen perusteella voi jo huomata, että aiheet eivät ole keskenään täysin eri 

teemoja käsitteleviä, vaan niissä on osin päällekkäisyyksiä ja avainsanoissa voi olla 

samoja sanoja. Esimerkiksi economy on sekä Jätteet kiertoon -aiheen avainsana että 

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet -aiheen avainsana. Seuraavaksi esittelen 

aihemallinnuksen tuloksia taulukossa (Taulukko 4), jossa on aiheiden prosentuaalinen 

jakauma korpuksen dokumenttien osalta. 
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Taulukko 4. Aiheiden prosentuaalinen jakauma dokumenteissa 

Eturyhmä ja dokumentti: 1. Poliittiset 

ohjauskei-

not 

2. 

Standar-

dit ja 

verotus 

3. Liiketoimin-

nan uudet 

mahdollisuudet  

4. Tuottei-

den laadulla 

kestävyy-

teen 

5. 

Kansainväli

set tavoit-

teet 

6. Jätteet 

kiertoon 

7. Eurooppalai-

nen ekodesign ja 

ympäristömerki

nnät 

BEUC: Durable goods: More 

sustainable products, better consumer 

rights (2015) 

0,068 0,018 0,034 0,609 0,017 0,064 0,19 

BEUC: Preliminary thoughts in 

view of the revision of the EU action 

plan on sustainable consumption and 

production (2011) 

0,136 0,031 0,017 0,049 0,044 0,023 0,7 

BEUC: Sustainable consumption 

and production– What is our 

common ground? (2014) 

0,325 0,065 0,061 0,208 0,158 0,049 0,134 

BSR: The New Frontier in 

Sustainability - The Business 

Opportunity in Tackling Sustainable 

Consumption (2010) 

0,228 0,046 0,458 0,088 0,063 0,069 0,046 

Ellen MacArthur 

Foundation: Towards the 

Circular Economy vol.1 (2013) 

0,071 0,012 0,637 0,11 0,032 0,126 0,013 

Euroopan komissio: Closing 

the loop - An EU action plan for the 

Circular Economy (2015) 

0,036 0,006 0,017 0,025 0,05 0,645 0,221 

Euroopan komissio: 
Sustainable Consumption and 

Production and Sustainable Industrial 

Policy Action Plan (2008) 

0,079 0,022 0,045 0,025 0,109 0,053 0,666 

Pohjoismainen yhteistyö: 
Nordic Co-operation on Sustainable 

Consumption (2012) 

0,148 0,038 0,081 0,025 0,133 0,04 0,535 

Pohjoismainen yhteistyö: 
Environmental action plan 2005-08 

& 2009-12 (kestävää kulutusta 

käsittelevät luvut) 

0,09 0,047 0,031 0,02 0,166 0,209 0,436 

OECD: Policies to promote 

sustainable consumption: an 

overview (2002) 

0,719 0,044 0,031 0,043 0,047 0,031 0,085 

OECD: Promoting Sustainable 

Consumption - Good practices in 

OECD countries (2008) 

0,127 0,627 0,008 0,022 0,067 0,031 0,118 

YK: 10-year framework of pro-

grammes on sustainable consumption 

patterns (2012) 

0,055 0,018 0,025 0,013 0,754 0,046 0,088 

YK: Economic Commission for 

Europe: Future actions on sustainable 

consumption and production (1999) 

0,506 0,065 0,023 0,011 0,202 0,089 0,105 

YK: Policy options and actions for 

expediting progress in 

implementation: a 10-year 

framework of programmes on 

sustainable consumption and 

production patterns (2011) 

0,108 0,012 0,017 0,012 0,727 0,044 0,08 

Dokumentin prosentuaalisesti suurin aihe Dokumentin prosentuaalisesti toiseksi suurin aihe 

 

Yllä olevassa taulukossa (Taulukko 4) on esitettynä aiheiden prosentuaalinen jakauma 

korpuksessa olevien dokumenttien tasolla. Olen korostanut tumman oranssilla 

jokaisen dokumentit prosentuaalisesti suurimman aiheen ja vaalean oranssilla toiseksi 

suurimman aiheen. Taulukosta on näiden perusteella nähtävissä, että osa aiheista on 

prosentuaalisesti todennäköisiä vain muutamassa dokumentissa, kun taas osa on 

todennäköisiä monessa eri dokumentissa. Esimerkiksi aiheet yksi, viisi ja seitsemän 
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ovat suurin tai toiseksi suurin aihe yli viidessä dokumentissa. Sen sijaan aiheet kaksi, 

kolme, neljä ja kuusi ovat suurimpia tai toiseksi suurimpia ainoastaan yhdessä tai 

kahdessa dokumentissa.  

 

5.2 Kestävän kulutuksen intressit 

 

Tässä luvussa käsittelen, jokaista aihetta yksitellen. Analysoinnissa olen keskittynyt 

erityisesti siihen, minkälaisena kestävä kulutus näyttäytyy aiheessa ja mitkä eturyhmät 

ovat puhuneet aiheesta dokumenteissaan. Pohdin myös, keskittyykö aihe heikkoon 

kestävään kulutukseen (tehokkuuden lisääminen) vai vahvaan kestävään kulutukseen 

eli kulutustapojen muuttamiseen ja kulutuksen vähentämiseen (ks. Fuchs & Lorek 

2005). Lisäksi tarkastelen, millä tavoin tutkimuksen viitekehyksessä esille tulleet 

toimenpiteet näkyvät aiheissa vai näkyvätkö ne ollenkaan. 

 

1. Poliittiset ohjauskeinot  

 

Ensimmäinen aihe kuvaa kestävän kulutuksen politiikkaa yleisellä tasolla ja yleistä 

keskustelua aiheesta. Kestävä kulutus on Poliittiset ohjauskeinot -aiheessa pitkälti 

poliittisten ja hallinnollisten ohjauskeinojen käyttämistä, erityisesti taloudelliset 

ohjauskeinot ovat aiheessa esillä.  Aiheen yleisimpien sanojen joukossa ovat 

ympäristön lisäksi myös sanat sosiaalinen ja talous. Sen perusteella voisi ajatella, että 

aiheessa kestävään kulutukseen liittyy ympäristönäkökulman lisäksi myös sosiaalinen 

ja taloudellinen näkökulma. Eturyhmät eivät näytä keskittyneen dokumenteissa 

kestävyyteen ainoastaan ympäristön kannalta. 

 

Aiheen yleisimpien sanojen joukossa on liikenne, joka on usein mukana kestävän 

kulutuksen politiikan kohteista puhuttaessa. Se muodostaa asumisen ja ruoan kanssa 

kulutuksen hiilijalanjäljestä valtaosan (ks. esim. Salo, Nissinen, Mäenpää & 

Heikkinen 2016). Liikenteen oleminen yleisten sanojen joukossa ei ole tästä syystä 

yllättävää. Liikenteen mahdollistava infrastruktuuri on usein paikallisten 

viranomaisten ja päättäjien vastuulla (ks. Halme & Anttonen 2007, 59–60) ja se, miten 

liikkumisjärjestelyt ja infrastruktuuri on toteutettu, vaikuttaa kuluttajien 

liikkumistavan valintaan. Tekemällä kestävämpiä ratkaisuja liikkumiseen voitaisiin 
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ohjauskeinoja hyödyntämällä tehdä kulutustapojen muutosta helpommaksi kuluttajille 

(ks. Mont & Plepys 2008, 535).  

 

Poliittiset ohjauskeinot -aihe on kolmessa dokumentissa prosentuaalisesti suurimpana 

aiheena ja viidessä dokumentissa toiseksi suurimpana. Sen perusteella voi sanoa, että 

monet eturyhmistä puhuvat poliittisista ohjauskeinoista. Koska aihe on yleisen tason 

keskustelua poliittisista ohjauskeinoista, ei ole yllättävää, että se on monessa 

dokumentissa prosentuaalisesti isossa osassa. Perinteisesti ohjauskeinolla on ollut 

merkittävä asema poliittisessa päätöksenteossa. Erityisesti aihe keskittyy kuitenkin 

OECD:n vuoden 2002 julkaisuun, YK:n 1999 julkaisemaan dokumenttiin sekä 

BEUC:in vuoden 2014 dokumenttiin.  

 

Poliittiset ohjauskeinot voivat parhaimmassa tapauksessa vaikuttaa kulutustapoihin ja 

mahdollisesti vähentää kulutusta. Kuluttajien liikkumiseen vaikuttavat ohjauskeinot 

voivat vaikuttaa siihen, että kuluttaja esimerkiksi siirtyy kulkemaan työmatkat 

pyörällä yksityisauton sijaan. Suomessa liikenne- ja viestintäministeriön (2018) 

ehdottama rahallinen tuki sähköpyörän ostavalle kuluttajalle, voisi vähentää autojen 

käyttöä työmatkoissa. 

 

2. Standardit ja verotus 

 

Standardit ja verotus -aihe keskittyy perinteisiin ohjauskeinoihin, jotka pohjautuvat 

lainsäädäntöön. Tällaisia ohjauskeinoja ovat standardit, pakottavat tuotemerkinnät ja 

verotus, jotka keskittyvät pääasiassa tavaroihin. Kotitalouksien energian käyttöön 

kohdistuvat toimet ovat myös nähtävissä aiheessa. Lainsäädäntöön perustuva 

rajoittaminen sekä standardit ovat kuluttajan näkökulmasta helppoja vaihtoehtoja, 

koska kuluttajat eivät välttämättä huomaa valinnan mahdollisuuksien heikentyneen 

(Thøgersen 2005, 154).  

 

Kuluttajien yksilöllisen tason rajoitteiden (ks. Thøgersen 2005, 150–152) kannalta 

standardit, pakottavat tuotemerkinnät ja verotus ovat myös hyvä keino edistää 

kestävää kulutusta. Niitä käyttäessä kuluttajien ei tarvitse itse käyttää aikaa, 

kognitiivista kapasiteettiaan tai osaamistaan valintaan, vaan edellä mainituilla 

keinoilla on jo rajoitettu valinnan mahdollisuuksia. Standardien ja verotuksen kaltaisia 
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lainsäädäntöön perustuvia toimia voidaan kohdistaa niin tuottajille kuin kuluttajille. 

Usein ne kuitenkin kohdistuvat enemmän tuottajiin kuin kuluttajiin Toisaalta usein 

edellä mainitut toimenpiteet kohdistuvat enemmän tuotantoon kuin kuluttajiin 

(Thøgersen 2005, 154; Mont & Plepys 2008, 536). Aiheen yksi sanoista on kotitalous, 

joten sen perusteella voisi sanoa aiheen keskittyvän myös kuluttajiin kohdistuviin 

toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi edellä mainitsemaani 

kotitalouksien energian kulutukseen. 

 

Aihe painottuu selvästi vain OECD:n vuoden 2008 julkaisemaan dokumenttiin eikä 

ole muissa dokumenteissa esimerkiksi toiseksi suurimpana aiheena. Taloudellisen 

puolen korostuminen OECD:n dokumentissa on ymmärrettävää, koska OECD on 

taloudellisen yhteistyön organisaatio. Sen intresseihin kuuluu taloudellisen 

hyvinvoinnin edistäminen. Toisaalta on yllättävää, että aihe ei ole muissa 

dokumenteissa niin merkittävä. Standardit ja verotus -aiheen olisi voinut ajatella 

olevan suosittu myös muiden eturyhmien keskuudessa sen edustaessa perinteisiä 

poliittisen päätöksenteon toimenpiteitä. 

 

Standardit voivat liittyä tehokkuuteen kuten energiatehokkuusstandardi. Toisaalta 

oikeanlaisella verotuksella voi olla mahdollista muuttaa kulutustapoja kestävimmiksi. 

Esimerkiksi verotuksen painottuessa kestämättömiin tuotteisiin, voi kulutustapojen 

muutos olla mahdollista. Mikäli standardien ja verotuksen hyödyntäminen johtaa 

kulutustapojen muutoksen ja vähentämiseen, voi aiheen ajatella keskittyvän myös 

vahvaan kestävään kulutukseen. On kuitenkin etukäteen haastavaa ennustaa 

yksittäisten standardien lopullisia vaikutuksia kulutuksen vähenemiselle. 

 

3. Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet 

 

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet -aiheessa kestävä kulutus on ennen kaikkea 

kiertotaloutta ja sen tuomia uusia mahdollisuuksia järjestää tuotantoa uudelleen. Aihe 

kuvastaa liike-elämän mahdollisuuksia kestävään kulutukseen ja erityisesti 

kiertotalouteen liittyen. Aiheessa keskitytään tuotantopuoleen ja siihen, miten tuotanto 

järjestetään kiertotaloudessa. Avainsanoissa on tuotannon prosesseja kuvaavia sanoja 

kuten systeemi, malli, prosessi. Kuluttajat näyttävät jäävän liike-elämässä vähemmälle 

huomiolle.  
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Aihe on keskittynyt Ellen MacArthur -säätiön julkaisuun kiertotaloudesta (2013) sekä 

BSR:n vuonna 2010 julkaistuun dokumenttiin, joka käsittelee kestävää kulutusta liike-

elämän mahdollisuuksien kannalta. On yllättävää, että BSR ja Ellen MacArthur -

säätiöllä on yhteinen aihe, koska BSR ei omassa dokumentissaan maininnut 

kiertotaloutta kertaakaan. Tämä voi kertoa siitä, että liike-elämän intressit ovat 

samankaltaisia, huolimatta siitä keskittyykö dokumentti kiertotalouden vai kestävän 

kulutuksen mahdollisuuksiin. Vaikka BSR:n (2010) dokumentissa ei puhuta 

kiertotaloudesta, mainitaan siinä, että nykyinen lineaarinen järjestelmä tulisi purkaa. 

Ajatus on siis pohjimmiltaan sama kuin kiertotaloudessa, muuttaa nykyisiä tuotanto ja 

kulutustapoja. Dokumentti on julkaistu muutamia vuosia ennen tunnetuimpia 

kiertotalouden julkaisuja (esim. Ellen MacArthur foundation 2013; Euroopan 

komissio 2015). Siinä on näkyvissä kiertotalouden kaltaista tulevaisuuden kuvaa. 

 

Aiheessa yleisimpien sanojen joukossa ovat arvo, kasvu ja mahdollisuus. Muun 

muassa edellä mainittujen sanojen perusteella voisi sanoa, että molempien eturyhmien 

BSR:n sekä Ellen MacArthur -säätiön toiminta näyttäisi keskittyvän luomaan kasvua 

ja arvoa liiketoiminnalle niin kestävyyden kuin kiertotalouden avulla.  

 

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet edustaa heikkoa kestävää kulutusta muun 

muassa sen yleisimpien sanojen perusteella. Kasvun ja arvon luominen eivät ole 

yhdistettävissä vahvan kestävän kulutuksen teemoihin kovinkaan helposti. Aiheessa 

keskitytään materiaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja uusiin innovaatioihin. 

Tavoitteena on hyödyntää uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan edistämiseen ja 

kasvuun, eikä niinkään kulutuksen vähentämiseen.  

 

4. Tuotteiden laadulla kestävyyteen 

 

Tuotteiden laadulla kestävyyteen -aiheessa kestävä kulutus on tuotteiden laatua ja 

mahdollisuutta korjata niitä. Aihe kuvastaa tuotteiden laatuun, kestävyyteen ja 

käyttöikään liittyvää keskustelua. Se on selkeästi ainoa aiheista, joka keskittyy 

tuotteiden kestävyyteen ja sitä kautta enemmän kuluttajan näkökulmaan esimerkiksi 

lainsäädännön kannalta. Keskustelussa BEUC korostaa kuluttajien valinnan 
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mahdollisuuksia. Kuluttajilla tulisi olla mahdollisuus valita laajasta valikoimasta 

kestäviä tuotteita (BEUC 2015). 

 

Korpuksessa tuotteiden kestävyys ja laatu -aihe on pääasiassa vain BEUC:n vuonna 

2015 julkaisemassa dokumentissa suosittu. Dokumentissa BEUC käsittelee omaa 

kantaansa EU:n resurssitehokkuuden ja kiertotalouden toimintaohjelmiin (BEUC 

2015). BEUC yhdistää tuotteiden kestävyyden vahvasti myös EU:n nykyiseen 

ekodesign direktiiviin3. Tuotteiden kestävyys ja mahdollisuus korjata niitä on BEUC:n 

intresseissä puhuttaessa kiertotaloudesta. Sen tuottama puhe kiertotaloudesta näyttäisi 

aihemallinnuksen perusteella eroavan selkeästi esimerkiksi Ellen MacArthur -säätiön 

puheesta.  

 

Tuotteiden ollessa kestäviä ja niiden käyttöiän ollessa pidempi, olisi mahdollista, että 

kuluttaminen vähentyisi, koska uusia tuotteita ei tarvitsisi ostaa rikki menneiden 

tilalle. Aiheen pyrkimyksenä on vahva kestävä kulutus, joka saavutettaisiin tuotteiden 

laadulla, käyttöiän pidentämisellä sekä mahdollisuudella korjata rikkinäiset tuotteet. 

 

5. Kansainväliset tavoitteet 

 

Kansainväliset tavoitteet -aihe liittyy kansainväliseen kestävän kulutuksen 

politiikkaan ja erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien ohjelmiin sekä niiden 

tavoitteisiin. Kestävä kulutus näyttäytyy tässä aiheessa kansainvälisinä tavoitteina ja 

paikallisten aloitteiden tukemisena. Alueellisten ja kansallisten aloitteiden tukeminen 

on YK:n mukaan välttämätön osa muutosta kohti kestävää kulutusta ja tuotantoa (YK 

2012, 2). 

 

YK:n toiminnan tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää ja 

ylläpitää kansainvälistä järjestystä. Tavoite huomioon ottaen ei ole yllättävää, että 

kansainväliset tavoitteet -aihe on aineiston osalta keskittynyt YK:n kahteen 

dokumenttiin. Ne käsittelevät YK:n kansainvälisen 10-vuotisen kestävän kulutuksen 

                                                 
3 EU:n ekodesign direktiivin tarkoituksena on muun muassa tuottaa EU:ssa yhdenmukaisia sääntöjä 

tuotteiden, kuten kodinkoneiden ympäristövaikutusten parantamiseksi (EUROOPAN 

PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/125/EY). 
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ja tuotannon puiteohjelmaa4. Kansainväliset tavoitteet -aiheessa nousee esiin myös 

yhteys kestävään kehitykseen kansallisiin aloitteisiin. Kestävä kulutus ja tuotanto ovat 

yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Aiheen yleisimpien sanojen joukossa on 

muun muassa sana kehitys. Koska aiheessa painottuvat kansainväliset ohjelmat ja 

niiden tavoitteet, ei ole yllättävää, että yhteys kestävään kehitykseen on. 

 

Aiheen osalta on haastavaa sanoa suoraan olisiko se heikkoa vai vahvaa kestävää 

kulutusta, koska aiheen sanasto keskittyy politiikan yleiseen tasoon. Siinä ei oteta 

kantaa niinkään toimenpiteisiin, joita tulisi tehdä kestävää kulutusta edistääkseen. 

Toisaalta kulutuksen vähentämisen kannalta kansainväliset tavoitteet ja ohjelmat ovat 

merkittäviä, jos niiden myötä syntyy sopimuksia, joilla edistettäisiin kulutuksen 

vähentämistä.  

 

6. Jätteet kiertoon 

 

Kuudes aihe Jätteet kiertoon keskittyy kiertotalouteen sekä sen tavoitteisiin jätteen 

syntymisen vähentämisestä ja hyödyntämisestä uudelleen sekä materiaalien 

kierrätyksestä. Aihe on Euroopan komission kiertotalouden toimintasuunnitelmassa 

prosentuaalisesti suurimpana aiheena ja Ellen MacArthur -säätiön dokumentissa 

toiseksi suurin. Molemmat dokumentit ovat kiertotalouteen liittyviä. Ellen MacArthur 

-säätiö on myös ollut konsultoimassa Euroopan unioni kiertotalouspakettia (Ellen 

MacArthur foundation 2018b), joten ei ole yllättävää, että näiden kahden eturyhmän 

kohdalla on yhteinen aihe. Muiden eturyhmien dokumenteissa Jätteet kiertoon ei ole 

suurimpien aiheiden joukossa. 

 

Siinä, missä Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet -aiheessa kiertotalous liittyi 

talouskasvuun ja liike-elämän mahdollisuuksiin hyötyä siitä, tässä aiheessa 

kiertotaloutta käsitellään jätteiden hallinnan ja materiaalien kierrätyksen kannalta. 

Kiertotalouden kannalta jätteiden hallinnalla on tärkeä rooli. Esimerkiksi Euroopan 

komission kiertotalous dokumentissa sanotaan sillä olevan, keskeinen asema 

kiertotaloudessa (Euroopan komissio 2015). Jätteiden osalta aiheessa yksittäisenä 

                                                 
4 Puiteohjelma (10YFP) käsittelee toimia joilla edistää kansainvälistä yhteistyötä, jotta siirtyminen 

kestävään kulutukseen ja tuotantoon olisi nopeampaa sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa 

(UNEP, 2018).  
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teeman nousee esiin ruoka. Se on aiheen yleisimpien sanojen joukossa eikä ruoka ole 

muissa aiheissa samalla tapaa esillä. Toisaalta puhuttaessa jätteistä, ei voida sivuuttaa 

ruokahävikkiä, sen ollessa maailman laajuisesti suuri kokonaisuus. Kuluttajat ovat 

aiheessa sivussa ja lähinnä kierrättäjän ja tuotteiden käyttäjän roolissa.  

 

Jätteet kiertoon -aihe keskittyy enemmän heikon kestävän kulutuksen teemoihin, kuin 

vahvan. Se keskittyy jätteiden ja materiaalien aikaisempaa tehokkaampaan käyttöön.  

Tehokkuudella saavutetut hyödyt voivat jäädä kuitenkin lisääntyvän kulutuksen 

jalkoihin (Mont & Plepys 2008, 531; Lamberg 2009, 84). Tällöin vahvan kestävän 

kulutuksen näkökulmasta tärkeä asia eli kulutuksen väheneminen jää saavuttamatta. 

Myös aiheen yhteys kulutustapojen muutokseen jää vähäiseksi, koska aihe keskittyy 

kuluttajien sijaan enemmän siihen, miten tuotannon puolella jätteitä ja materiaalia 

hallitaan. 

 

7. Eurooppalainen ekodesign ja ympäristömerkinnät 

 

Seitsemäs aihe eli Eurooppalainen ekodesign ja ympäristömerkinnät, on ensimmäisen 

aiheen tapaan keskustelua politiikan välineistä kestävän kulutuksen edistämiseksi. Se 

eroaa kuitenkin Poliittiset ohjauskeinot -aiheesta siinä, että se keskittyy tiettyihin 

toimenpiteisiin, kuten ympäristömerkintöihin. Aiheessa kestävä kulutus on 

mahdollista saavuttaa markkinoiden kautta kuluttajille suunnatulla informaatiolle, 

kuten  juuri ympäristömerkinnöillä. Se kuvaa eurooppalaista kestävää kulutusta ja 

Euroopan unionin sekä Pohjoismaisen yhteistyön toimia. Aihe on myös BEUC:in 

vuoden 2011 dokumentissa prosentuaalisesti suurin aihe, joka selittyy varmasti osin 

sillä, että dokumentissa otetaan kantaa Euroopan komission vuoden 2008 

dokumenttiin.  

 

Aihe keskittyy EU:n ekodesign direktiivin sisältöön, ympäristömerkintöihin sekä 

energiatehokkuuteen. Euroopan unionin ekodesign direktiiviä haluttiin laajentaa 

koskemaan kaikkia energiaan liittyviä tuotteita ja direktiivi uusittiinkin vuonna 2009 

(EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/125/EY). 

Toisaalta ympäristömerkintöjen osalta keskusteluun liittyy vahvasti joutsenmerkki 

(nordic ecolabel), joka on Pohjoismaisen yhteistyön (2012) dokumentissa esillä. 

Tuotteissa olevia merkintöjä käytetäänkin paljon (Thøgersen 2005, 158), mutta niiden 
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ongelmana on se, etteivät merkinnät vaikuta kulutukseen, jos kuluttajat eivät tunne 

merkintää. Merkintöjen suuri määrä voi myös hämmentää kuluttajia (Berg, 2008, 84). 

Toisaalta jo aikaisemmin tutkielmassa mainittu EU:n pakottava 

energiamerkintäjärjestelmä on ollut tehokas tapa kulutuksen kohdistamisessa 

energiatehokkaampiin tuotteisiin. 

 

Eurooppalainen ekodesign ja ympäristömerkinnät -aihe keskittyy ajatukseen, että 

kuluttajat ostaisivat markkinoilta kestävämpiä tuotteita ja palveluita informaation ja 

erilaisten ympäristömerkintöjen myötä. Vaikka merkintöjen ja muun informaation 

johdosta kulutettaisiin kestävämmin, kulutetaanko kuitenkaan aikaisempaa 

vähemmän. Jos kulutuksen määrä ja samalle tasolle kuin aikaisemmin, ei 

ympäristömerkinnöillä ja informaatiolla voida saavuttaa kulutuksen vähentämistä. 

Aihe keskittyykin vahvan kestävän kulutuksen toiseen puoleen eli kulutustapojen 

muuttamiseen.  

 

5.3 Intressit korpuksen ja dokumenttien tasolla 

 

Edellisessä kappaleessa keskityin tulosten analyysiin aihe tasolla. Tässä luvussa sen 

sijaan keskityn siihen, minkälaisia asioita aihemallinnuksen tuloksista on mahdollista 

nähdä korpuksen sekä dokumenttien tasolla.  

 

Aihemallinnuksen aiheista on esimerkiksi tunnistettavissa niiden jakautuminen 

kahteen ryhmään. Esimerkiksi Poliittiset ohjauskeinot ja Kansainväliset tavoitteet -

aiheet keskittyvät poliittiseen keskusteluun yleisellä tasolla, kun taas Jätteet kiertoon 

sekä Tuotteiden laadulla kestävyyteen -aiheissa keskitytään pienempiin 

kokonaisuuksiin. Aiheet eroavat myös sen suhteen, keskittyvätkö ne ainoastaan yhteen 

tai muutamaan eturyhmään tai dokumenttiin, vai onko aihe laajasti monessa 

dokumentissa esillä. Esimerkiksi Poliittiset ohjauskeinot ovat prosentuaalisesti 

monessa dokumentissa suurin tai toiseksi suurin aihe, kun taas Standardit ja verot -

aihe keskittyy lähes ainoastaan OECD:n 2008 vuoden dokumenttiin.  

 

Eturyhmien tasolla voi myös havaita, että esimerkiksi YK:n dokumentit keskittyvät 

selvästi muutamaan aiheeseen (Poliittiset ohjauskeinot ja Kansainväliset tavoitteet), 
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kun taas BEUC:in kohdalla aiheiden painotukset vaihtelevat eri dokumenttien välillä. 

YK:n ja BEUC:in toimintaympäristö sekä niiden tavoitteet ovat hyvin erilaisia. YK:n 

keskittyessä kansainvälisen tason poliittiseen työhön, BEUC edustaa 

kuluttajajärjestöjä Euroopan tasolla ja ottaa kantaa Euroopan komission ohjelmiin.  

 

Tuloksista on myös nähtävissä se, että BEUC ja Pohjoismainen yhteistyö ottavat 

kantaa Euroopan komission ohjelmiin ja toimintaan. Se on totta kai luonnollista niiden 

toiminnan keskittyessä samaan alueeseen ja Euroopan komission toiminnan 

vaikuttaessa BEUC:in ja Pohjoismaiden yhteistyön toimintaan. Tämä näkyy hyvin 

Eurooppalainen ekodesign ja ympäristömerkinnät -aiheessa, joka keskittyy pääasiassa 

edellä mainittuihin kolmeen eturyhmään. Toinen samankaltainen aihe on 

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet. Aihe on keskittynyt pääasiassa BSR:n ja Ellen 

MacArthur säätiön dokumentteihin, eikä se ole muiden eturyhmien dokumenteissa 

edes toiseksi suosituimpana aiheena. 

 

Kiertotaloutta käsittelevissä dokumenteissa on vaihtelua siinä, mikä on 

prosentuaalisesti suosituin aihe. Ellen MacArthur säätiöllä suosituin aihe on 

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet, Euroopan komissiolla Jätteet kiertoon ja 

BEUC:illa Tuotteiden laadulla kestävyyteen. Kaikki kolme eturyhmää ovat hyvin 

erilaisia toimijoina, joka voi olla syynä sille, että kiertotaloudesta puhuessaan ne 

keskittyvät eri asioihin. Ellen MacArthur -säätiö keskittyy kiertotaloudella 

saavutettaviin uusiin mahdollisuuksiin, Euroopan komissio keskittyy siihen, miten 

kiertotaloudessa hallitaan jätteitä ja materiaalit saadaan uudelleen käyttöön, kun taas 

BEUC käsittelee kiertotaloutta tuotteiden kestävyyden näkökulmasta. 

 

Kestävän kulutuksen keskustelu näyttäisi aiheiden sekä niiden yleisimpien sanojen 

perusteella keskittyvän paljon tuotannon näkökulmaan, jättäen kuluttajat sivuun. 

Aiheiden yleisimpien sanojen joukossa on ainoastaan sana kotitalous, joka viittaa 

suoraan kuluttajiin. On syytä muistaa, että sana kuluttaja on ennen aihemallinnuksen 

tekoa poistettu aineistosta. Vaikka sanaa ei olekaan aihemallinnuksessa mukana, 

voisivat kuluttajat tulla esiin muiden kuluttajuuteen ja kuluttajiin liittyvien sanojen 

kautta. Esimerkiksi sanoja asiakas tai käyttäjä ei ole 20 yleisimmän sanan joukossa 

missään aiheessa.   
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Tutkimuksissa on korostettu, että perinteisten politiikan keinojen lisäksi tulisi ottaa 

käyttöön uusia tapoja ja ratkaista kestävään kulutukseen liittyviä kysymyksiä nykyistä 

kokonaisvaltaisemmin (Thøgersen 2005, 153; Lamberg 2009). Lambergin (2009, 83) 

mukaan vuoden 2002 Johannesburgissa järjestetyn YK:n kestävän kehityksen 

huippukokouksen jälkeen elämäntapojen vaikutukset tulivat poliittisten 

toimenpiteiden kohteiksi. Kuitenkin Mont & Plepysin (2008, 536) mukaan kestävän 

kulutuksen politiikassa ei ole käytössä tapoja, joilla muuttaa materiaaliin keskittyvää 

kulutuskulttuuria.  

 

Tutkimuksissa esillä olleet kuluttajien voimaannuttaminen, elämäntyyliin 

vaikuttaminen sekä kuluttajien työmäärän helpottaminen tai kulutuskulttuuriin 

kohdistuva muutos eivät tule esiin selvästi missään aiheista. Toisaalta edellä 

mainittuihin teemoihin liittyvää keskustelua on vaikeampaa tunnistaa yksittäisten 

sanojen perusteella. Niissä ei välttämättä korostu tietyt sanat samalla tapaa kuin 

perinteisissä politiikan keinoissa, joissa sanat verot, merkinnät, ohjauskeinot, 

standardit ovat tyypillisiä. Voimaannuttamiseen ja muihin uusiin keinoihin liittyvää 

keskustelua tai aiheita voi olla haastavampi tunnistaa aihemallinuksella. 

 

Kotitalouksien päästöjen suurimpia aiheuttajia ovat asuminen, ruoka ja liikkuminen 

(Salo, Nissinen, Mäenpää & Heikkinen 2016). Näistä kolmesta selkeästi 

aihemallinnuksen aiheista on tunnistettavissa liikkuminen ja ruoka. Liikkuminen on 

Poliittiset ohjauskeinot -aiheen sanoissa ja ruoka taas Jätteet kiertoon -aiheessa. 

Asuminen sen sijaan ei ole edellä mainittujen tapaan niin selkeästi tunnistettavissa. Se 

on Standardit ja verotus -aiheessa mukana kotitalouksien energian kulutukseen 

liittyvän keskustelun muodossa. Kestävän kulutuksen kannalta keskeiset kolme 

kulutuksen kohdetta ovat siis esillä aihemallinnuksen aiheissa.  

Aiheet keskittyvät pääasiassa samoihin teemoihin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa 

on ollut kestävän kulutuksen politiikasta (vrt. esim. Fuchs & Lorek 2005; Berg 2008; 

Thøgersen 2005). Selkein ero aikaisempien tutkimusten ja aiheiden välillä on uusien 

tapojen, kuten voimaannuttamisen puuttuminen, mutta se voi johtua osaksi myös 

tutkimusmenetelmästä. Perinteiset politiikan keinot sen sijaan on hyvin 

tunnistettavissa aiheista. Parhaiten ne ovat tunnistettavissa aiheissa Poliittiset 

ohjauskeinot, Standardit ja verotus sekä Eurooppalainen ekodesign ja 
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ympäristömerkinnät.  

Heikon- ja vahvan kestävän kulutuksen näkökulmasta voi aiheista tunnistaa 

molempiin liittyviä elementtejä. Osa aiheista, kuten Liiketoiminnan uudet 

mahdollisuudet keskittyy selkeästi heikkoon kestävään kulutukseen, mutta monet 

aiheista voi liittää sekä heikkoon, että vahvaan kestävään kulutukseen. Vahvasta 

kestävästä kulutuksesta on tosin aiheissa pääasiassa tunnistettavissa kulutustapojen 

muutokseen kohdistuva puoli, ei vahva kestävä kulutus kokonaisuudessaan. 

Kulutuksen vähentämistä ei sen sijaan ole selkeästi havaittavissa aiheissa. Vahvan 

kestävän kulutuksen puuttuminen on linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, jossa 

on todettu sen jääneen lähes kokonaan sivuun poliittisessa keskustelussa (Fuchs & 

Lorek 2005). Heikko versio kestävästä kulutuksesta onkin helpommin saavutettavissa 

muiden poliittisten tavoitteiden, kuten talouskasvun kanssa.  
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6 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella seitsemän eturyhmän kestävästä 

kulutuksesta julkaisemia dokumentteja vuosien 1999–2015 välisenä aikana käyttäen 

tutkimusmenetelmänä aihemallinnusta. Tavoitteenani oli tutkia, voiko dokumenteista 

tunnistaa eturyhmien kestävään kulutukseen liittyviä intressejä ja jos voi, minkälaisia 

aiheita aineistosta voidaan aihemallinnuksella tunnistaa. Edellä mainitun lisäksi 

tutkimuskysymyksiäni olivat, onko eturyhmillä erilaisia intressejä sekä miten 

kestävään kulutukseen, kuluttajiin ja poliittisiin ohjauskeinoihin kohdentunut tutkimus 

näkyy dokumenteissa. 

 

Kestävä kulutuksen politiikkaa on kritisoitu aikaisemmissa tutkimuksissa muun 

muassa siitä, että vaikka tehokkuuden suhteen on saavutettu tuloksia, kestämätön 

kulutus jatkuu yhä ja aikaisemmin saavutetut tulokset jäävät kulutuksen kasvun alle 

(ks. Mont & Plepys 2008, 531; Lamberg 2009, 84). Kestävän kulutuksen merkitys 

kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta on myös tärkeä, eikä tavoitteita ole 

mahdollista saavuttaa ilman kestävää kulutusta (Akenji & Bengtsson 2014). Kestävän 

kulutuksen politiikassa hyödynnetään perinteisiä ohjauskeinoja ja toimenpiteitä, kuten 

standardeja ja muita lakeihin perustuvia pakottavia keinoja esimerkiksi verotusta. 

Näiden lisäksi perinteisiä ohjauskeinoja ovat myös kuluttajille suunnattu informaatio 

esimerkiksi erilaisten merkintöjen muodossa. Näiden lisäksi on tullut myös uusia 

tapoja edistää kestävää kulutusta. Yksi uusista keinoista on kuluttajien 

voimaannuttaminen (Thøgersen 2005). Kuluttajia pyritään voimaannuttamaan 

koulutuksen sekä heille viestityn tiedon avulla, jotta he tekisivät aikaisempaa 

kestävämpiä valintoja tietoisesti (Thøgersen 2005, 153; Reisch 2004). 

 

Aihemallinnusta tehdessäni valitsin aiheiden määräksi seitsemän ja nimesin jokaisen 

aiheen sen avainsanojen perusteella. Aihemallinnuksella saaduista aiheista on 

tunnistettavissa erilaisia intressejä kestävään kulutukseen liittyen.  Aiheet ovat 

Poliittiset ohjauskeinot, Standardit ja verotus, Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet, 

Tuotteiden laadulla kestävyyteen, Kansainväliset tavoitteet, Jätteet kiertoon sekä 

Eurooppalainen ekodesign ja ympäristömerkinnät.  
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Osa aiheista ovat enemmän yleisen tason aiheita ja esiintyvät monissa dokumenteissa 

prosentuaalisesti kahden suurimman aiheen joukossa. Tällaisia aiheita ovat Poliittiset 

ohjauskeinot, Kansainväliset tavoitteet sekä Eurooppalainen ekodesign ja 

ympäristömerkinnät. Loput aiheista ovat enintään vain kahdessa dokumentissa kahden 

suurimman aiheen joukossa. Standardit ja verotus, Liiketoiminnan uudet mahdolli-

suudet, Tuotteiden laadulla kestävyyteen sekä Jätteet kiertoon kuvaavat kestävän 

kulutuksen yksityiskohtaisempaa keskustelua ja intressejä, ensin mainittujen 

keskittyessä keskustelun yleiseen tasoon.  

 

Tutkimuksen perusteella voi huomata, että eturyhmien intressit kestävään kulutukseen 

liittyen eroavat toisistaan. Esimerkiksi YK:n dokumentit keskittyvät pääasiassa 

Kansainväliset tavoitteet sekä Poliittiset ohjauskeinot -aiheisiin, kun taas Ellen 

MacArthur -säätiön sekä BSR:n dokumentit keskittyvät Liiketoiminnan uudet 

mahdollisuudet -aiheeseen. Lisäksi tuloksista voi huomata Euroopan komissiolla, 

Pohjoismaisella yhteistyöllä sekä BEUC:illa olevan yhteinen intressi kestävästä 

kulutuksesta, joka toteutetaan Eurooppalaisella ekodesignilla ja 

ympäristömerkinnöillä. 

 

Tutkimusaineistossa oli mukana myös kolme kiertotalouteen keskittyvää dokumenttia. 

Aihemallinnuksen perusteella kaikki kolme dokumenttia keskittyvät kiertotalouteen 

eri aiheiden kautta. Ellen MacArthur säätiön dokumentti keskittyy Liiketoiminnan 

uudet mahdollisuudet -aiheeseen, Euroopan komissio Jätteet kiertoon ja BEUC taas 

Tuotteiden laadulla kestävyyteen -aiheeseen. Eturyhmien välillä on tunnistettavissa 

erilaisia intressejä kiertotalouteen liittyen. 

 

Pääasiassa aiheet keskittyvät heikkoon kestävään kulutukseen eli tehokkuuden 

lisäämiseen ja vahvasta kestävästä kulutuksesta on tunnistettavissa ainoastaan 

kulutustapojen muutokseen liittyviä toimenpiteitä, ei lähes ollenkaan kulutuksen 

vähentämiseen liittyviä. Esimerkiksi Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet, Jätteet 

kiertoon -aiheissa keskitytään tehokkuuteen. Ensimmäisessä halutaan luoda uusia 

tehokkaita toimintatapoja, joilla luoda liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia ja 

jälkimmäisessä pyritään siihen, että jätteet ja materiaalit saataisiin mahdollisimman 

tehokkaasti hyödynnettyä. Tehokkuuden lisäämisestä ei kuitenkaan automaattisesti 

seuraa kulutuksen vähenemistä (ks. Fuchs & Lorek 2005; Mont & Plepys 2008).  
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Tutkimuksen viitekehyksessä esiteltyjä toimenpiteitä kestävään kulutukseen liittyen 

on nähtävissä aihemallinuksen aiheista. Esimerkiksi Standardit ja verot, Poliittiset 

ohjauskeinot sekä Eurooppalainen ekodesign ja ympäristömerkinnät -aiheet liittyvät 

etenkin perinteisiin politiikan toimenpiteiseen, joilla pyritään muuttamaan 

kulutustapoja.  

 

Lakeihin perustuvien rajoitteiden ja standardien hyödyntäminen olisikin kuluttajien 

edunmukaista, koska he eivät välttämättä edes huomaa muutosta (Thøgersen 2005, 

154). Usein tämän kaltaiset muutokset kohdistuvat kuitenkin enemmän tuotantoon 

kuin kuluttajiin (Mont & Plepys 2008, 536). Tämä on tunnistettavissa aiheista, sillä 

niissä on esimerkiksi avainsanoissa vain vähän kuluttajiin selvästi liittyviä sanoja. 

Oikeastaan ainoa kuluttajiin, kuluttajuuteen liittyvä sana on kotitalous. Vaikka 

kuluttajat sinällään jäävät sivuun eturyhmien intresseissä, ei se välttämättä ole huono 

asia, koska kestävyys vaatii kansainvälisiä ja pakottavia toimintatapoja, jotta muutos 

on mahdollista saada aikaan. Tähän mennessä muutos kohti kestävää kulutusta on 

edennyt hitaasti (ks. esim. Thøgersen 2005, 143) ja tehokkaat poliittiset menettelytavat 

ovat puuttuneet (Heiskanen, Mont & Power 2014). Tutkimuksen tuloksista ei ole 

tunnistettavissa uusia toimintatapoja kuten kuluttajien voimaannuttamista. Tämä voi 

johtua ainakin osaksi aihemallinuksen käyttämisestä tutkimusmenetelmänä. 

Voimaannuttamista on vaikeampi tunnistaa yksittäisten sanojen perusteella, kuin 

esimerkiksi verotukseen tai standardeihin liittyvää puhetta. 

 

Aihemallinnus toimii tutkimuksessa olevien dokumenttien kaltaisten tekstien 

tarkasteluun hyvin, sillä mallinnus on mahdollista toistaa tai korpukseen voisi lisätä 

dokumentteja ja tarkastella, miten tulokset muuttuvat. Aihemallinnus 

tutkimusmenetelmänä ei poista tutkijan tekemää tulkintaa muun muassa aiheiden 

nimeämisessä tai aihemäärän valinnassa. Menetelmässä tutkija ei itse valitse aiheita ja 

dokumentit ovat kokonaisuudessaan mallinnuksessa mukana. Olen pyrkinyt 

kuvaamaan tutkimuksessa mahdollisimman tarkasti, minkälaisia valintoja olen tehnyt 

tutkimuksen eri vaiheissa, jotta lukijalle muodostuisi selkeä kuva siitä, mitkä ovat 

olleet tutkijana tekemiäni päätöksiä. Lisäksi olen kuvannut aihemallinnusta 

tutkimusmenetelmänä yksityiskohtaisesti, koska se on vielä vähän käytetty menetelmä 

kulutustutkimuksen saralla.  
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Mikäli korpuksessa olisi ollut kaikki kestävästä kulutuksesta julkaistut dokumentit 

mukana, voisi intressejä tarkastella tätä tutkimusta laajemmin. Tässä tutkimuksessa 

mukana on kuitenkin vain seitsemän eturyhmän dokumentteja ja eturyhmät sekä 

dokumentit olen valinnut tutkimukseen tarkoituksen mukaisesti. 

Tutkimusekonomisista syistä ei ollut tutkielman laajuus huomioon ottaen järkevää 

tehdä aihemallinnuksen korpuksesta nykyistä isompaa. Lisäksi tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole ollut tehdä kaiken kattavaa analyysia kestävän kulutuksen 

intresseistä, vaan tarkastella, voiko aihemallinnusta käyttämällä tunnistaa erilaisia 

intressejä. Tutkimuksessa on mukana vain englanninkielisiä dokumentteja, koska 

aihemallinnus on yksinkertaisempaa tehdä yhdellä kielellä kirjoitetulle korpukselle. 

Tutkimuksen tulokset voisivat olla erilaisia, jos mukana olisi myös muunkielisiä 

julkaisuja. 

 

Laajemmalla aineistolla esimerkiksi ajallisen muutoksen tutkiminen olisi myös 

mahdollista. Ajallista muutosta ei voinut tämän tutkimuksen aihemallinnuksen 

tulosten perusteella tarkastella. Jotta ajallista muutosta olisi ollut järkevää tutkia, olisi 

aineiston pitänyt olla nykyistä laajempi. Ainoa muutos, minkä voi tämän tutkimuksen 

perusteella todeta, on kiertotalouden tuleminen mukaan keskusteluun 2010-luvulla. 

Olisikin mielenkiintoista tutkia laajemmalla aineistolla ajallista muutosta kestävän 

kulutuksen intresseissä. 

 

Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia Euroopan komission ja Pohjoismaisen yhteistyön 

yhteisen intressin (Eurooppalainen ekodesign ja ympäristömerkinnät) taustalla olevia 

syitä. Onko Euroopassa otettu laajemmin mallia esimerkiksi Pohjoismaiden 

ministerineuvoston perustamasta joutsenmerkistä (nordic ecolabel), jonka avulla 

kulutustapoja pyritään muuttamaan markkinoiden kautta. Ajallisen muutoksen sekä 

Euroopan komission ja Pohjoismaisen yhteistyön yhteisen intressin taustalla olevien 

syiden lisäksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi aihemallinnuksen 

tekeminen laajalla kiertotalousteemaisella korpuksella. Tutkimuksessa voisi 

tarkastella jakautuvatko eturyhmien intressit myös laajemmalla aineistolla eri 

aiheisiin, kuten tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi tapahtuva. 
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Eturyhmien kestävän kulutuksen intressit näyttävät keskittyvän edelleen enemmän 

tehokkuuden lisäämiseen sekä poliittisiin ohjauskeinoihin, joilla pyritään muuttamaan 

kulutustapoja. Aiheista on myös nähtävissä ristiriita talouskasvun ja kulutuksen 

vähentämisen välillä. Reisch (2004, 181) onkin todennut, että talouskasvun ja kestävän 

kulutuksen yhdistäminen ei ole helppo tehtävä ja se voi luoda haastavia tilanteita 

päätöksentekoon. Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi, siltä etteivät eturyhmät ole 

valmiita ainakaan vielä luopumaan talouskasvusta, jonka takia kestävä kulutus 

halutaan saavuttaa tehokkuudella ja uusilla innovaatioilla. Onko tehokkuudella ja 

uusilla innovaatioilla saavutettava muutos lopulta kuitenkaan riittävä, kulutuksen 

määrän kasvaessa samaan aikaan jatkuvasti.  
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