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1 Johdanto 

 

#Stayhome #Kaikkikotona  

 

”Keväällä 2020 kaikki matkat peruuntuivat. Kauan odotettu Rukan reissu ja 

Kreikan matka peruttiin ihan viime hetkellä. Kulunut vuosi oli muutoinkin ollut 

raskas ja olin ladannut keväälle 2020 odotuksia, pieniä hengähdystaukoja reis-

sun muodossa. Yhtäkkiä mitään ei tapahtunutkaan. Kodista tuli etätoimisto, päi-

väkoti ja koti.”  (N15: 26-30v, nainen, yhdessä puolison ja lapsen tai lasten 

kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

”Muistan nauraneeni töissä sille, että ensimmäisestä koronavirustapauksesta 

Suomessa nousi niin kova uutisointi. En myöskään uskonut pitkään aikaan, että 

kasvomaskeja alettaisiin käyttää Suomessa. Ja nyt kaikki tuntuu niin arkiselta ja 

tavalliselta. Vaikka poikkeusaikaa eletäänkin. Muistan maaliskuussa, kun hain 

lasta päiväkodista ja päiväkodin täti sanoi ”Huomiseen” ja vastasin hänelle ”niin, 

jos ei puljut mene kiinni”, ja naurettiin molemmat. Se oli kuitenkin viimeinen 

päivä, jolloin vein lapsen päiväkotiin ennen kesää.” (N2: 26-30v, nainen, yh-

dessä puolison ja lapsen tai lasten kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

Yllä olevat sitaatit ovat tässä tutkielmassa kerätystä aineistosta, jossa pyydettiin 

kirjoittajia pohtimaan elämää kodissa vuoden 2020 koronapandemian ajassa. 

Puheenvuoroista kuvastuu ”äkkipysähdys” ja epäusko muutoksen nopeuteen, 

kun pandemia saavutti meidät. Koronavirus lähti leviämään Suomessa maalis-

kuusta 2020 alkaen, mutta kaikki alkoi siitä, kun Kiinassa todettiin joulukuussa 

2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi varmistui aiemmin tuntema-

ton uusi koronavirus, COVID-19 (SARS-CoV-2). Koronavirus leviää pisaratar-

tuntana tehokkaasti ihmisestä toiseen, tehokkaammin kuin aikaisemmat SARS-

virukset ja ihmisten matkustelun myötä se valtasi nopeasti kaikki maailman 

mantereet. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021.)  

 

Kun WHO totesi koronaepidemian pandemiaksi 11.3.2020, Suomen hallitus al-

koi suositella etätyön tekemistä, lähikontaktien välttämistä vapaa-aikana ja mat-

kojen siirtämistä. Valmiuslain käyttöönoton myötä 16.3.2020 Suomessa todettiin 
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poikkeusolot. Kaikki maan koulut suljettiin ja 1-3-luokkien oppilaiden lähiopetus 

järjestettiin ainoastaan silloin, jos vanhempien työ oli yhteiskunnallisesti oleel-

lista. Yleisillä pakoilla oleilua kehotettiin välttämään ja yli 70-vuotiaita suositeltiin 

pysymään erillään muista ihmisistä karanteenia vastaavissa oloissa. Kaikki mu-

seot, teatterit, kirjastot ja muut julkiset kulttuuri- ja palvelutilat suljettiin. Matkus-

tajaliikenne keskeytettiin ja maan sisäistä liikkumista kehotettiin välttämään. 

4.4.2020 alkaen ravintolat suljettiin niin, että ainoastaan ulosmyynti oli sallittua. 

Toisen ja korkea-asteen opetus siirtyi verkkoon. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

2020).  

 

Erilaiset rajoitustoimet purettiin asteittain kesäksi, mutta syksyllä koronatartunta-

tilanteen pahentuessa rajoituksia otettiin jälleen käyttöön ja Suomen osalta pää-

dyttiin tartuntataudin toiseen aaltoon. (Eduskunta, 2021). Keväällä 2021 ko-

ronapandemiaan liittyviä rajoituksia on alettu jälleen asteittain purkaa rokottami-

sen ja parantuvan tautitilanteen myötä, mutta koronapandemia on koskettanut 

jokaista suomalaista yli vuoden ajan. Maailmanlaajuisesti on sairastunut yli 170 

miljoonaa ihmistä ja se on aiheuttanut yli 3,5 miljoonaa kuolemaa 3.6.2021 

mennessä (WHO, 2021). 

 

Mitä meille tapahtui vuonna 2020 maaliskuusta lähtien? Tämän tutkielman tekijä 

kiinnostui pandemian vaikutuksesta arkeen kodin kokemisen näkökulmasta. 

Kiistatta kodin merkitys elämisen paikkana on koronapandemian aikana saanut 

enemmän painoarvoa. Vaikka isolle osalle suomalaisista koti on ollut aina vah-

valla sijalla arvomaailmassa, ennen koronapandemiaa kotoa poistuttiin harras-

tamaan, tapaamaan ystäviä, työskentelemään, kauppaan ja illanviettoihin. Ra-

janti (2010, s. 328) on kirjoittanut myös moderneista nomadeista, joille koti ei 

ole näyttäytynyt koskaan kiinteänä materiaalistumana, vaan ”henkisen kodin” on 

saanut kokea olevan missä vain. Joka tapauksessa pandemian myötä jokaisen 

suomalaisen on täytynyt joissain määrin eristäytyä kodiksi kutsumaansa tilaan 

yhteiskunnan rajoitusten vuoksi. 

 

Kun kotona on vietetty enemmän aikaa, on sillä ollut vaikutuksia myös kotiin liit-

tyviin hankintoihin. Wilska, Nyrhinen, Tuominen, Šilinskas ja Rantala. (2020, s. 
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32) totesivat keväällä 2020 tehdyssä tutkimuksessa, että koronapandemian 

vuoksi 52,6% vastaajista pyrkii säästämään päivittäisissä menoissa ja 32,10% 

pyrkii lykkäämään isoja ostoksia. Tämä suuntaus ei kuitenkaan näkynyt enää 

kesällä tai syksyllä 2020. Asuntokauppojen määrä pysähtyi keväällä, mutta pa-

lasi ennalleen kesäkuussa 2020 (Kokkonen, Korhonen, Rämö & Vuorio, 2020). 

Korjausrakentamisen yrityksistä neljännes raportoi työmäärän kasvaneen ko-

ronapandemian aikana (Urakkamaailma.fi, 2020) ja Kesko (2020) raportoi K-

Raudan tilastoihin nojaten koronan aiheuttaneen Suomessa remontti- ja pihara-

kentamisen buumin. Myös kodintekniikan myynti kasvoi vuonna 2020 7-10 pro-

senttia edellisvuoteen verrattuna (Järvinen, 2021).  

 

Koronapandemian ja sitä seuranneiden rajoitusten myötä koti näyttäytyy jokai-

selle suomalaiselle henkilökohtaisena ja oman arvomaailman värittämänä, 

mutta toisaalta se on myös yhteinen sosiaalisesti rakentunut kokemus. Yleisesti 

ajatellaan, että koti on ontologisen turvallisuuden ja hyvän olon tyyssija (Vilkko, 

2010, s. 16; Heidegger, 1951; Byrne, 2020). Nyt kun ihmiset on pakotettu ole-

maan kotona, voi koti aiheuttaa myös negatiivisia kokemuksia ja jopa todellisen 

vaaran.  

 

Koronapandemian aikaista kotia on tutkittu kansainvälisesti jo jonkin verran (mm. 

Tull, Edmonds, Scamaldo, Richmond, Rose & Gratz, 2020; Lee Chin & Sung, 

2020, Risi, Pronzato & Di Fraia, 2020; Yalçın & Düzen, 2021). Suomessa sen 

sijaan ei ole vielä julkaistu tutkimuksia siitä, millä tavoin koronapandemia on vai-

kuttanut kodin merkitykseen tai kokemuksiin kodista. Tämän tutkielman tarkoituk-

sena on valottaa laadullisin menetelmin sitä, millaisena suomalainen koti ko-

ronapandemian ajassa näyttäytyy. Tätä kautta tarkoituksena on ymmärtää, mitä 

kodin tunnulle on koronapandemian ajassa tapahtunut ja millä tavoin kotia nyt 

tehdään. Tutkielman aineistona hyödynnetään omaelämänkerrallisia tarinoita ko-

ronapandemian ajalta. 

 

Tutkielman aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä koronapandemian ajasta tehty 

kotitutkimus antaa uutta tietoa siitä, millä tavoin koti koetaan vakavan terveyttä 
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vaarantavan kriisin ja yhteiskunnallisten rajoitusten aikana, millaisia uusia merki-

tyksiä koti sen aikana saa ja miten ihmiset sopeutuvat uusiin olosuhteisiin. Vaka-

van yhteiskunnallisen kriisin vaikuttavuutta kotiin on Suomessa tutkittu aiemmin 

lähinnä sota-ajan näkökulmasta (esim. Loipponen, 2010). 

 

Kotitaloustieteessä kotitutkimus on pääosin keskittynyt kodin toimintojen, käytän-

töjen ja perheen vuorovaikutuksen tutkimiseen (mm. Korvela, 2003: Sekki, 2018; 

Torkkeli, 2018). Tässä tutkielmassa koti hahmottuu kokonaisvaltaisemmin kodin 

tilan kautta, johon toiminnot, kodin materia ja kodin vuorovaikutussuhteet sisälty-

vät. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja perhesuhteiden merkitystä ei siis nosteta 

tutkimuksen kohteeksi, vaan ne nähdään ennemminkin sisältyvän tilan eri ulottu-

vuuksiin. Koti nähdään tilana, kielikuvina, henkisenä kodin tunteena. Kodin mer-

kitykset ja ihmisten suhde kotiin on muutoksessa koronapandemian aikana. Ko-

dille annetaan uusia merkityksiä koronapandemian myötä ja sitä tehdään uudel-

leen kodiksi. Koti muovaantuu asujien toiminnan myötä. 

 

Tutkielman seuraavassa luvussa esitellään tämän tutkimuksen kannalta oleellisia 

käsitteitä kuten koti, kodin tila, kodin tuntu ja kodin tekeminen sekä pohditaan 

aiempia kotitutkimuksia suhteessa koronapandemian aikaan. Tutkimuksen toteu-

tus ja tarkemmat perustelut tutkimuksen tekemiseen avataan kolmannessa lu-

vussa. Neljännessä luvussa esitellään analyysin kautta muodostuneita tuloksia. 

Tutkielman päättää johtopäätökset -luku, jossa nivotaan yhteen tämän tutkimuk-

sen tärkeimmät tulokset suhteessa aiempiin tutkimuksiin.   
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2 Koti asuntona, tilana ja tekemisenä 

 

Tässä luvussa käsitellään ensimmäiseksi kotia asunnon ja asumisen käsitteiden 

kautta. Sen jälkeen esitellään tämän tutkimuksen kannalta oleellisia kodin tilan, 

kodin tunnun ja kodin tekemisen käsitteitä aiempiin tutkimuksiin pohjautuen. 

 

2.1 Asunnosta kodiksi 

 

Asunto on ympäristöön kuuluva fyysinen objekti ja paikka (Dovey, 1985, s. 1). 

Asunto on tavara tai tuote, jota ostetaan tai myydään. Se on sosiaalinen oikeus 

ja jokaisen perustarve (Juntto, 2001, s. 22-23). Tilastokeskus (2021) määrittelee 

asunnon ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetuksi tilaksi, jossa on keittotila, oma 

välitön sisäänkäyntinsä ja vähintään 7 neliömetriä. Asuinrakennusten lisäksi 

asunnoiksi voidaan luokitella esimerkiksi asuntolaivat, asuntoveneet ja asunto-

autot sekä historialliset, asuntokäytössä olevat monumentit. (Tilastokeskus, 

2021.) Asunnon käsitettä on käytetty osoittamaan asumisen fyysistä rakennetta 

ja se on ajatukseltaan hyvin länsimaalainen, sillä vain pieni osa maailman ihmi-

sistä asuu jossain pysyvässä osoitteessa ja länsimaisittain käsitteellistetyssä 

asunnossa. (Coolen & Meesters, 2012.)  

 

Kotimaisten kielten keskus (2020) määrittelee kodin ihmisten – perheen - vaki-

naiseksi asunnoksi. Virtakangas (2019) lisää kodin käsitteeseen asukkaat, kodin 

esineet, ilmapiirin ja ihmisten väliset suhteet. Koti ei ole aina fyysinen paikka, 

vaan voi olla myös ihmisten muodostama ryhmä, kuten perhe tai ilmapiiri, kult-

tuuri tai miljöö. (Virtakangas, 2019.) Oli asumus millainen tahansa, se ei aina 

muodostu kodiksi, vaan tila täytyy emotionaalisesti kokea omaksi ja merkityksel-

liseksi, ennen kuin se voi toimia kotina. Koti on asujien ja asunnon kokemukselli-

nen ja merkityksellinen suhde. (Dovey, 1985, s.1; Granfelt, 1998, s. 103; 

clapham, 2011, s. 364) Asunnottomaksi kirjattu henkilö ei välttämättä tunne itse-

ään kodittomaksi ja vastaavasti asunnoksi luokiteltava rakennelma ei aina tunnu 

asujalleen kodilta (Granfelt, 1998, s. 103; Douglas, 1991, s. 289). Rapoport 

(1995, 256-257) mukaan tila voi muodostua kodiksi, kun se on aktiivisesti valittu 

sellaiseksi, on tehty tietoinen päätös. Kodin käsite konkretisoituu suhteina, joita 
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asujalla on fyysiseen rakenteeseen ja siihen liittyviin merkityksiin (Coolen & 

Meesters, 2012).  

 

Kotia on yritetty luokitella, rajata ja lokeroida historian saatossa monella tapaa. 

Hayward (1976) luokitteli ensimmäisenä paikka -käsitteen kautta kodin yhdek-

sään ulottuvuuteen tärkeysjärjestyksessä seuraavasti: 

 

1) Paikka, jossa ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

2) Paikka, josta ollaan yhteydessä laajempiin sosiaalisiin ryhmiin ja yhteis-

kuntaan 

3) Paikka, joka kertoo asujansa identiteetistä ja omakuvasta. 

4) Paikka, johon voi paeta ja jossa voi olla yksin. 

5) Paikka, joka on pysyvässä suhteessa muihin. 

6) Paikka, joka on persoonallinen tila. 

7) Paikka aktiviteeteille. 

8) Paikka, jossa ollaan yhteydessä omiin vanhempiin 

9) Paikka, jossa ollaan yhteydessä tilan fyysisiin komponentteihin 

(Aaltojärvi, 2005, s.22; Rapoport, 1995, s. 34.) 

 

Hayward selkeästi painotti ihmisten välistä vuorovaikutusta, jolla onkin kodin 

määrittelyssä vahva jalansija. Kotitaloustieteessä koti käsitteellistetään perintei-

sesti arjen käytäntöjen, toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta (Korvela, 2003: 

Sekki, 2018; Torkkeli, 2018). Korvela (2003) määrittelee kodin toiminnan tilana, 

jossa koti tuotetaan perheenjäsenten keskinäisissä suhteissa. Koti toimintajärjes-

telmänä on useiden toimintojen ja yhteisen tekemisen verkosto, johon kuuluvat 

tekijät, välineet, säännöt, yhteisö, työnjako ja kohde. Näiden tuloksena syntyy koti 

fyysisenä, vuorovaikutuksellisena ja koettuna tilana. (Korvela, 2003, s. 22.) Sa-

moin ajattelee Werner (1987, ss. 169–179) ympäristöpsykologisessa tutkimuk-

sessaan, jossa koti nähdään erilaisista ihmissuhteista koostuvana toimintaympä-

ristönä. Myös Coolen ja Meesters (2012) ja Saegert (1985, ss. 287–309) muotoi-

levat asunnon toimintajärjestelmien kokonaisuudeksi, joka muodostuu asukkai-

den ensisijaiseksi ankkuriksi suhteessa muuhun ympäristöön. Termi ensisijainen 

ankkuri osoittaa asunnon olevan myös paikka, joka suojaa ja piilottaa sekä 
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paikka, josta ihmiset lähtevät, mutta aina palaavat takaisin (Coolen & Meesters, 

2012).  

 

Douglas (1991, ss. 288–289) on kirjoittanut, ettei kotia voida määritellä vain sen 

toimintojen kautta, vaan se on symbolinen paikka, joka sitoo yhteen useita arjen 

osa-alueita. Kuten Clapham (2011, s. 362) kirjoittaa Giddensiin (1984) perustuen, 

koti ei ole välttämättä sidoksissa tiettyyn paikkaan.  Silti koti muotoutuu siinä pro-

sessissa, jossa tilaa aletaan järjestämään. Koti on asujiensa kotiin liittyvien aja-

tusten realisoituma. (Douglas, 1991, ss. 288–289.) Vaikka kodin ei määriteltäisi 

olevan jokin tietty paikka, myös Vilkko (2010, s. 16) kirjoittaa, että kotoisuutta 

luodaan erilaisista aineksista ja erilaisiin ympäristöihin tavoitteena kiinnittyminen 

paikkaan. Myös Fuentes (2011) ajattelee kodin tapahtumien ja toimintojen muok-

kaamana paikkana. Koti koostuu ihmisten, asioiden ja symbolien järjestämisestä 

tavalla, joka saa ihmiset kuulumaan kyseiseen paikkaan.  

 

Kodin romanttista ideologiaa huokuvat monet sanonnat ja iskulauseet, kuten 

”Home sweet home”, ”Borta bra, hemma bäst”, ”oma koti kullan kallis”. Kylmässä 

pohjolassa kodin onnea ilmaistaan usein lämpöä ilmaiseville metaforilla. Vieraas-

sakin ympäristössä turvallisuutta pyritään luomaan sillä, että saa ”olla kuin koto-

naan”. Vastaavasti elämän kolhimia syrjäytyjiä ovat kodittomat ihmiset, jotka elä-

män hallinnan menettäneinä kaipaavat takaisin kotiin. (Niiniluoto, 2001, s. 13.) 

Kodin tärkeys on todettavissa kodittomuuden jättämistä traumoista ja siitä, että 

pakolaisena maahan tulleille on tärkeänä tavoitteena saada koti sekä aloittaa ko-

tiutuminen (mm. Granfelt, 1998; Huttunen, 2002).  

 

Kodin käsite on laajuutensa, monimerkityksellisyytensä ja kontekstuaalisuutensa 

vuoksi nähty aikojen saatossa tutkimuksen kannalta ongelmallisena. Rapoport 

(1995, s. 43-44) arvioi aikoinaan kotikäsitteen olevan jopa tarpeeton, liian moni-

mutkainen, kun taas asunnon käsite olisi neutraalimpi käsite kuvaamaan puit-

teita, jossa aktiviteetteja suoritetaan. Saegert (1985) taas arvioi kodin käsitettä 

käyttökelpoisemmaksi asumisen käsitteen, sillä siinä kodille ominainen ”tilan te-

keminen”, kodiksi muokkaaminen korostuu. Lisäksi asumisen käsite ei hänen 

mukaansa ota fyysistä tilaa lähtökohdaksi, vaan yksilön ja tilan suhde nähdään 
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moniulotteisena. Asujan muokatessa tilaa, hänen identiteettinsä muokkautuu 

asumisen prosessin kautta. (Saegert, 1985)  

 

Vilkko (2010, ss. 12–13) kirjoittaa, että kodin tutkimusta on pidetty tieteessä tois-

sijaisena tutkimuskysymyksenä ja ennemmin on tutkittu asumista ja perhettä. Ko-

tia on kohdeltu epämääräisenä, tunteisiin vetoavana ja latautuneena käsitteenä, 

jolloin sen tutkimus on sivuutettu. Tutkimuksessa on ollut tavallista romantisoida 

kotia antamalla sille normatiivisia, ideaalisia ja yksinkertaistettuja merkityksiä. Vä-

häinen tarkastelu on tukenut ihanteellista arvoasetelmaa kodista kaikkea hyvää 

hehkuvana ja turvallisena yksityisenä keskuksena yksilön elämässä. (Vilkko, 

2010, ss. 12–13.) Koti on tieteessä nähty myös usein yksilön paikaksi ja samalla 

kodin käsitteen rakentuminen kulttuurisesti on unohdettu (Clapham, 2011, s. 

362).  

 

Kuten on todettu, kodin piiriä ovat toisilleen läheiset ihmiset, heidän keskinäinen 

vuorovaikutuksensa ja heidän luomat sosiaalisen kanssakäymisen tilat mutta 

myös materiaalinen heidän itse muovaamansa paikka, jota eletään kodiksi. 

Vilkko kirjoittaa (2010, s. 36), että sosiaalitieteessä kotiin liittyvään tutkimukseen 

yhdistetään lähes aina perheen vuorovaikutus ja kotitalouden käsite. Myös koti-

taloustieteessä tutkimus on keskittynyt lähes poikkeuksetta perheen vuorovaiku-

tukseen. Mutta kuten Vilkko (2010, 36) kirjoittaa, se ei tarkoita, että koti fyysisenä 

tilana olisi merkitykseltään vähäinen vaan ennemminkin on kyse arvostushierar-

kiasta.  
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2.2 Kodin olemuksesta kodin tuntuun 

 

Judith Sixmith (1989, 281-298) tutki kodin olemusta tarkastelemalla ihmisten hen-

kilökohtaisia kotikäsityksiä monilajittelutehtävän kautta. Tutkimus paljasti useita 

asioita ihmisten tavoista havaita ja kategorisoida kotia. Sixsmith raportoi neljä 

pääasiaa tutkimuksestaan:  

 

1) kodiksi koettuja paikkoja voi olla ihmisellä useita yhtäaikaa 

2) paikka ei edellytä tilaa itsessään, vaan ihmisten ajatuksissa ilmeni eksistenti-

aalinen tilan käsite, eli toisin sanoen on yksilöstä riippuvaista, miten paikan mää-

rittelee 

3) paikka, joka on koti toiselle ei tarkoita, että se olisi kaikkien ajatus kodista 

4) koti ei ole vakio vaan ennemminkin jatkuvasti muuntuva. (mts., 286) 

 

Sixsmith löysi tutkimuksessaan 164 erilaista kodin kokemisesta kumpuavaa mer-

kitystä, jotka hän kategorisoi kolmeen ulottuvuuteen: henkilökohtainen ulottu-

vuus, sosiaalinen ulottuvuus ja fyysinen ulottuvuus. Henkilökohtaiselle ulottuvuu-

delle sisältyvät esimerkiksi onnellisuus, kuuluminen johonkin, itsensä toteuttami-

sen mahdollisuus, pysyvyys ja yksityisyys. Sosiaaliselle ulottuvuudelle kuuluvat 

ihmissuhteet ja niiden laatu, ystävät ja elämykset ja emotionaalinen ympäristö. 

Fyysinen ulottuvuus rakentuu esimerkiksi mukavuuksista kuten valaistuksesta, 

sähköstä, omasta puutarhasta tai lämmityksestä, tärkeistä tavaroista ja tilojen toi-

minnoista. (Sixsmith, 1989, s. 289.)  

 

Clapham (2011, s. 362) kritisoi Sixsmithin yksilön kokemuksia korostavan näkö-

kulman olevan sokea sille, kuinka kodin olemus lopulta rakentuukin vahvasti kult-

tuurisesti ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Koti onkin aina suh-

teessa ympäröivään maailmaan ja näennäisesti yksilöstä kumpuavat kokemuk-

set ovat aina joiltain osin sosiaalisesti rakentuneita. Joka tapauksessa Sixsmithin 

kodin ulottuvuudet ja niiden sisältämät kodin merkitykset ovat käsitteellisesti 

melko lähellä seuraavaksi käsiteltävää kodin tuntua. 
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Vilkko (2001, s. 53) nimittää kotiin liitettyä kokemusta ”kodin tunnuksi”. Tämän 

käsitteen kautta koti kytkeytyy kokemuksiin, tuntemuksiin, tunteisiin ja niiden ref-

lektointiin. Kodin tunnussa yhdistyvät konkreettinen paikka toimijoineen ja paik-

kaan liittyvät tunteet. Koti on ”mielen kodin” tyyssija ja sosiaalisen kanssakäymi-

sen tapahtumapaikka. Kodin tuntu eriytyy elämänkulullisesti alkaen lapsuuden 

yhdestä huoneesta ja laajentuen aikuisiällä koko kodin hallintaan ja supistuen 

ikääntyessä yhä enemmän vuoteen läheisyyteen. Kodin tuntu eriytyy myös suku-

puolittain. (Vilkko, 2001, ss. 53–54) 

 

Uimonen (2019) tutki teemahaastatteluiin kaksi kotia omistavia suomalaisia ja 

pyrki saamaan esiin kodin tunnun osatekijöitä ja niiden merkitystä haastatelta-

ville. Viihtyminen ja mukavuus toistuvat Uimosen (2019, s. 58) tutkimuksessa 

usein, kun ihmiset hänen aineistossaan kertovat kodistaan. Viihtymisestä muo-

dostuukin hänen tutkimuksessaan kodin tunnun osa-alueiden yläkäsite. 

Rybczynskin (1988, s. 231) mukaan viihtyminen muodostuu yksityisyydestä, 

perhe-elämästä, rentoutumisesta, nautinnollisesta mielihyvästä ja mukavuu-

desta. Yksityisyyden eetosta voidaan Uimosen (2019, s. 11) mukaan pitää koko 

kodin tunnun käsitteen alulle panijana, kun yksityinen tila aikoinaan tuli mahdol-

liseksi perheyhteisölle. Perinteisesti kodista onkin annettu kuva yksityisenä py-

hättönä sekä ontologisena turvasatamana (Heidegger, 1951; Byrne, 2020).  

 

Kodin viihtyisyys ja kodin tuntu eivät silti muodostu automaattisesti, vaan kodin 

tuntu on fyysinen, henkilökohtaisista tekijöistä ja ihmissuhteista johdettu tunte-

mus (Van Hoof, Verhagen, Wouters, Marsto, Rijnaard & Janssen, 2015, s. 7). 

Konkreettisen kodin tilan merkitys perustuu tilassa elettyihin kokemuksiin, joita 

yksilön eletty elämä ja mielikuvitus kuvittavat (Bachelard, 1964, s. 5). Koti ei tunnu 

kodilta ilman toisia ihmisiä: yhteydenpito perheenjäseniin, sukulaisiin ja ystäviin 

sekä heistä muistuttavat esineet ovat tärkeä osa kodin tunnun muodostumista 

(Falk ym, 2012, 1003). Uimonen kirjoittaakin Amsdeniin, Stedmaniin ja Krugeriin 

(2011, 34) perustuen, että tietty paikka voi muodostua henkilölle mieluisaksi pel-

kästään siitä, kun hän viehättyy ympäristöön, mutta erityisen vahva side paikkaan 

syntyy, kun siihen liittyy ihmissuhteista peräisin oleva yhteisöllisyyden tunne.  
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Mukavuus on ihmissuhteiden ja viihtymisen ohella kodin tunnun keskeisiä ele-

menttejä. Mukavuuteen yhdistetään rentous ja vapaa-aika, jotka ovat lisäänty-

neet teknisen kehityksen, kuten lämmityksen, valaistuksen ja ilmanvaihdon, eli 

kotona elämisen vaivattomuuden myötä. Tavaroista sohva on nykyisin mukavuu-

den ilmentymä, kun istumisasento aikojen saatossa muuntui yhä rennommaksi. 

(Uimonen, 2019, s. 62) 

 

Aiempiin tutkimuksiin perustuen tiedetään siis, että kodin tuntu koostuu ”merki-

tyksellisestä paikasta, merkityksellisistä esineistä ja muusta materiasta, ihmis-

suhteista, yksityisyydestä, viihtymisestä, mukavuudesta, oman identiteetin mu-

kaisesta elämisestä ja omanlaisten käytäntöjen harjoittamisesta. Kodin tunnun 

osatekijät kietoutuvat moninaisesti yhteen”. (Uimonen, 2019, s. 13) Uimosen mu-

kaan aiempien tutkimusten valossa ei ole kuitenkaan olemassa yhtenäistä käsi-

tystä kodin tunnun sisällöstä merkityskokonaisuutena. Uimonen pyrkikin omassa 

tutkimuksessa edistämään kodin tunnun käsitteellistä hahmottumista. (Uimonen, 

2019) 

 

Hän kysyi haastatteluaineistolta, voidaanko kodin tunnun osa-alueiden merkityk-

set jaotella konkreettiseen havaittuun tilaan, abstraktiin kuviteltuun tilaan vai elet-

tyyn tilaan. Tutkimusaineistosta tutkija kategorisoi useita erilaisia kodin tuntuun 

linkittyviä merkityskokonaisuuksia, joista jokaista kehystävät konkreettinen ha-

vaittu tila, abstrakti kuviteltu tila ja eletty tila:  

 

1) Toimiva tila -kodin tuntu linkittyi helppoon arkeen ja kotoisten käytäntöjen 

toiminnallisuuteen.  

2) Pesäkolomainen yksityinen tila linkittyi käpertymiseen ja kaikenlaisen mu-

kavuuden korostamiseen. Tilassa mielikuvituksen ja pienesineiden avulla 

eletty elämä ja läheiset ihmiset ovat läsnä. 

3) Mielenrauhan tyyssija on kodin tuntu, jota kuvaa vapaus elää omaa elä-

mää velvoitteista, aikatauluista tai painostuksista vapaana. 

4) Tunnelmointia ja yhdessäoloa -kodin tuntu merkitsee elämyksien koke-

mista kotitilassa ja kodin ympäristössä sekä näkyvää todellisuutta täyden-

tävää virtuaalimaailmaa.  
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5) Kodin tuntu saattoi olla pelkästään kuluttajan pään sisäinen olotila niin, 

ettei se ollut sidoksissa tiettyyn paikkaan. Elettynä tilana koti tuottaa mie-

lihyvää kuvittelun kautta. Tunne voi olla nyt koettu tai haaveiltu. Kodin 

tuntu voi olla mielen sisällä myös pako pois tilasta, jos nykyinen asumus 

ei tunnu kodilta. (Uimonen 2019) 

 

Eri kodin tunnut eivät ole toisiaan poissulkevia. Kodin materian merkitys näyttäy-

tyi Uimosen tutkimuksessa mielenkiintoisen kaksijakoisena. Koti sisustetaan ta-

varoilla, aineettomalla materialla ja virtuaalisesti, mutta materian tulee olla toimin-

nallista, helposti saatavissa olevaa ja siitä luopumisen tulee olla yksinkertaista. 

Sisustaminen järjestetään mieluummin palveluiden avulla, tärkeintä on mahdolli-

suus liikkua paikasta toiseen, mahdollisuus asua ja elää oman elämäntyylin mu-

kaan. (Uimonen, 2019, s. 191.) 

 

Manzo (2003, ss. 47–61) kritisoi kodin tuntua romanttiseksi ja metaforiseksi tul-

kinnaksi, jossa korostuu vain kodin positiivinen perspektiivi. Kotitutkimukselle 

ominainen positiivinen perspektiivi ei hänen mukaansa huomioi kokemuksia ko-

konaisvaltaisesti. Tässä kohtaa Manzon voisi olettaa puhuvan ennemminkin Vil-

kon (2001, s. 55) avaamasta kodin normista ja yleistystä kotikäsityksestä, johon 

liitetään usein mielessä romantisoitu kotikäsitys. Koti normittavana käsitteenä 

määrittelee itsestään ulos negatiiviset kokemukset ja kodin tunnun puuttumisen. 

(Vilkko, 2001, s. 55.)  

 

Kodin tunnun voisi Vilkon (2001, s. 55) mukaan sanoa muotoutuvan ennemmin-

kin vuorovaikutuksessa negatiivisen perspektiivin kanssa, jolloin niiden vastak-

kainasettelu on turhaa. Kodin tuntu ei lakkaa olemasta negatiivisista kokemuk-

sista huolimatta, vaan ennemminkin siihen liitetyt merkitykset tällöin korostuvat. 

Positiiviset merkitykset kutsuvat esiin puuttumisen, epävarmuuden ja vierauden 

ja kivun kokemukset. Kodin tuntu muodostuu näiden välissä neuvotellen ja tasa-

painoillen. (Vilkko, 2001, s. 55.) Niiniluodon (2001, s. 13) mukaan nykyisin tun-

nustetaan, että kodit ovat myös rikkinäisiä ja riiteleviä, mutta silti voidaan väittää, 

että koti on säilyttänyt vahvan sijan suomalaisten arvomaailmassa. 
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2.3 Koti tilana  

 

Massey (2008, ss. 145–146) ajattelee tilaa ja paikkaa koskevassa näkemykses-

sään, että kodin tilan identiteetti koostuu osaltaan keskinäissuhteista toisten paik-

kojen kanssa. Kodin tilan identiteetti on suurelta osin lähtöisin kodin tilan ulko-

puolen kanssa koetun vuorovaikutuksen erityislaadusta. Erityislaatuisuus raken-

tuu nimenomaan sen toisen, ulkopuolen läsnäolosta. (Massey, 2008, ss. 145–

146.) Vaikka tiedetään, että kodin ei tarvitse paikallistua johonkin tiettyyn tilaan, 

tässä tutkielmassa koti nähdään kiinteänä kotitilana, jollainen jokaisella tutkimuk-

seen osallistuneella tarinan kirjoittajalla on ja josta he tarinoissaan kertovat. Kun 

asunto on jonkun koti, se merkityksellistyy asujalleen monella tapaa. Asunnon 

merkitys muodostuu asumisen kautta (Clapham, 2011, s. 364.) 

 

Lefebvre (1991, s. 14) jaotteli tilat havaittuun eli konkreettiseen tilaan, kuviteltuun 

eli abstraktiin tilaan sekä näitä välittävään elettyyn tilaan, jossa konkreettinen ja 

abstrakti yhdistyvät. Havaitussa tilassa arkinen elämä on yhteydessä rakennet-

tuun ympäristöön ja yhteiskunnan käytäntöihin ja rakenteisiin. Kuviteltu tila sisäl-

tää käsityksen yhteiskunnan normeista, koodeista ja merkeistä. Näiden välittä-

jänä toimii eletty tila, jonka prosessit ilmenevät näkyvinä ruumiillisina käytäntöinä. 

Havaittu, kuviteltu ja eletty tila käyvät jatkuvaa dialogia, jossa kohtaavat aineelli-

nen ja sosiaalinen, kuvittelu ja todellisuus sekä tietoisuus muista ja itsestä. (Le-

febvre, 1991, s. 14, 40.) 

 

Ihmiset liittävät kokemuksia ja tunteita tilaan ja siellä oleviin esineisiin. Kokemuk-

sien kautta myös ihmissuhteet liittyvät tilan tunnelmaan, vaikka toisia ihmisiä ei 

olisikaan läsnä. Näin ollen tilan ja ihmisen välille muodostuu jokaiselle omanlai-

nen yhdistelmä sosiaalisia suhteita, kulttuurisia käytäntöjä ja aistihavaintoja. Ko-

din seinien sisällä oleva tila on vain yksi osa kuvitteellisten aineettomien ja meta-

foristen elementtien lisäksi. (Uimonen, 2019, ss.78–79.) 

 

Kotia on perinteisesti kuvattu yksityisenä ja vain perheelle kuuluvana tilana. Noin 

1700-luvulle asti asumukset toimivat myös ravintoloina ja kapakoina, niissä teh-

tiin ansiotöitä, käytiin neuvotteluja ja hierottiin kauppoja. Yksityisyyttä ei tuolloin 
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tunnettu. Mahdollisuus saada yksityinen tila pelkästään perheen käyttöön mah-

dollisti kodin syntymisen. (Uimonen, 2019, s. 59.) Suomessa funktionalismi 1930-

luvulla toi yksityisyyden ihanteen asuntojen suunnitteluun ja kodin tila määriteltiin 

ydinperheelle kuuluvaksi (Heinonen, 2007, s. 194). Rakennuslain mukaan asun-

non pitää olla itsenäinen ja erillinen, siinä tulee olla oma suljettava ulko-ovi 

(Juntto, 2001, s. 26). 

 

Yksityiseksi muotoutunut koti on nyttemmin alkanut sosiaalisen median, kotiblo-

gien, sohvasurffauksen ja Airbnb-matkailun myötä avautua uudelleen tuiki tunte-

mattomillekin ihmisille. Koti ei ole täysin ”oma paikka”, vaan sitä varustellaan 

muita varten, esimerkiksi sosiaalisen arvostuksen saamiseksi (Raijas, 2014, s. 

130). Myös Vilkon (2010, s. 14) mukaan kodin voi käsittää olevan muutoksessa 

ja sen asema sekä sitä kannattelevat merkitykset ovat monimuotoistuneet. Liik-

kuva elämänmeno rikkoo kodin asemaa kiinteänä materiaalistumana (Vilkko, 

2010, s. 14).  Tilojen merkitykset muotoutuvat käytössä ja ihmisten kohtaamisissa 

olemassa olevassa kulttuurisessa kontekstissa. Koronapandemian myötä kodin 

ulkopuolelle liikkuminen väheni ja yhteiskunta määritteli kodin paikaksi, jossa 

suojautua pandemialta. Näin ollen sen merkitys turvallisuuden ja yksityisyyden 

näkökulmasta ainakin väliaikaisesti on jälleen korostunut. Taylorin ja Browerin 

(1985, ss. 183–212) mukaan yksityinen ja kontrolloitu kotitila korostuu, kun ulko-

maailma ei ole hallittavissa. 

 

Kodin esineet, tekstiilit ja kalusteet sekä seinien värit ja materiaalit sekä huone-

kasvit ovat olennainen osa elettyä tilaa ja kodin muodostumista. Ne ovat lähtö-

kohta muistoille ja merkityksille (Huokuna, 2010, s. 105). Kodin tavarat tukevat 

kodin tunnun muodostumista tuottamalla asujalleen esimerkiksi tunteen tilan viih-

tyisyydestä, tilan hallinnan tunteesta ja mukavuudesta (Uimonen, 2019, ss. 139–

140). Huokuna (2010, s. 105) tutki omaelämänkerrallisen aineiston kautta ensim-

mäiseen omaan kotiin liittyviä muistoja. Muistoissa kodin esineillä tai niiden vä-

hyydellä oli tärkeä rooli. Vaikka esinettä ei enää olisi, ovat siitä jäljellä muistot ja 

kontekstuaalisuus, mikä esineisiin liittyy. (Huokuna, 2010, ss. 105–125.)  
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2.4 Kodin tekeminen 

 

Kuten Rapoport (1995, 256-257) kirjoittaa, koti on aina tehtävä kodiksi. Vilkko 

(2010, s. 16) ajattelee, että yksilön jokapäiväiset ponnistelut ja kotia koskevat teot 

ja niiden perustelut kertovat siitä, ettei kotia saa valmiina vaan se täytyy tehdä. 

Tekeminen on sekä konkreettinen prosessi että mielensisäistä ajattelua. Kodin 

tekeminen on jatkuvaa, mutta aaltomaista: hetkittäin koti jää huomamattomaksi 

itsestäänselvyydeksi, jokapäiväisten rutiinien kannateltavaksi ja hetkittäin se 

näyttäytyy vaativana ja toimintoihin pakottavana. (Vilkko, 2010, ss. 16–17.) 

 

Fuentes (2011, s. 72) kutsuu kodin tekemistä kodin luomisprosessiksi. Hän tar-

kastelee tutkimuksessaan kotia tilana ja sitä, miten tila tehdään asumisen ja si-

sustamisen kautta kodiksi. Näissä kodin luomisprosesseissa yhdistyvät aineelli-

sen ja aineettomat elementit. Kodiksi tekemisen rituaaleja ovat asunnon kunnos-

tus ja remontointi, sisustaminen sekä olemassa olevilla tavaroilla että uusilla han-

kinnoilla ja esimerkiksi kalusteiden uudelleen järjestely. (Fuentes, 2011, ss. 41–

44.)  

 

Jotta materia voi tuottaa asujalle kodin tuntua, on sen oltava asujalle merkityksel-

linen. Otettaessa uusia tavaroita käyttöön, ne saatetaan Uimosen (2019, s. 33) 

mukaan kotiuttaa asettamalla ne perheelle keskeiseen paikkaan, esimerkiksi olo-

huoneeseen. Merkitys pitää tietoisesti liittää tavaraan, jotta siitä tulee asujalle 

merkityksellinen ja osa kodin tuntua (Korosec-Serfaty, 1985, ss. 66–68; Uimo-

nen, 2019, s. 33) Miller (2010, s. 51) esittää, että uutuuden jälkeen esineet ja 

tavarat muuttuvat pääosin taustaksi, ikään kuin konkreettisesta materiasta abst-

raktiksi materiaksi. Pantzarin (2000, s. 134) mukaan tavarat eivät todellisuudessa 

häviä taustalle, vaan muuttuvat välttämättömiksi elämäntavan toimintakokonai-

suuksiksi. Tavarasta tai esineestä luopuessa saatetaan tarvita ”viilennystä”, en-

nen kuin siitä ollaan valmiita luopumaan kokonaan (Uimonen, 2019, s. 33). 

 

Kodin tekemiseen liittyvät konkreettisen tilan, kuvitellun tilan ja eletyn tilan ulottu-

vuudet. Jos mielikuva kodista on lepopaikka työn vastapainoksi, koti sisustetaan 
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tällä tavoin (Blunt & Dovling, 2006, s. 22). Kodin tekemiseen liittyy myös toimijuu-

den mahdollisuus ja mahdollisuus toteuttaa itseä. Toimijuus on mahdollisuutta 

hallita omaa ruumista ja omaa ympäristöä sekä tehdä mielekkääksi kokemiaan 

asioita (Huttunen, 2002, 328). 

 

2.5 Koti koronapandemian ajassa 

 

Koronapandemian ja sen myötä seuranneiden rajoitusten lyhytaikaisia vaikutuk-

sia ihmisiin on tutkittu kansainvälisesti monella tieteenalalla. Kotona pysyttelyyn 

ja fyysisten kontaktien välttelyyn liittyvien rajoitusten vaikutukset ihmisiin vaihte-

levat esimerkiksi sen mukaan, miten tiukkoja yhteiskunnan tasolla säädetyt rajoi-

tukset ovat, millaisessa kulttuurissa eletään ja millainen elämäntyyli yksilöillä on 

ollut ennen koronapandemiaa (mm. Tull, Edmonds, Scamaldo, Richmond, Rose 

& Gratz, 2020; Lee Chin & Sung, 2020, Risi, Pronzato & Di Fraia, 2020; Yalçın & 

Düzen, 2021).  

 

Lee, Chin ja Sung (2020) tutkivat koronapandemian vaikutuksia korealaisten 

perhe-elämään ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa havaittiin, että koronapandemia 

on muuttanut kodin merkitystä laajemmaksi. Koti ei enää ole vain nukkumapaikka 

vaan sisältää lukuisia toimintoja kuten työn tekoa, koulunkäyntiä, vanhemmuutta, 

kotitöitä, ostoksien tekoa, vapaa-aikaa ja uskonnon harjoittamista. (Lee, Chin & 

Sung, 2020.) Suomalaisessa kulttuurissa työn teko, koulunkäynti, vanhemmuus 

ja vapaa-aika ovat linkittyneet mahdollisesti vahvemmin kotiin myös ennen ko-

ronapandemiaa kuin Koreassa. Yalçın ja Düzen (2021) tutkivat kerronnallisessa 

tutkimuksessaan kodin muuttuneita merkityksiä koronapandemian aikana. Tutki-

musaineisto koostui 66 turkkilaisen henkilön kerronnallisista haastatteluista, jotka 

analysoitiin teemoittelun kautta. Tutkimustuloksissa kodin lisääntyneiden toimin-

tojen ja merkitysten myötä koti koettiin kaksijakoisesti ja siihen liitettiin metaforia, 

kuten vankila ja turvapaikka. Koti merkityksellistyi yhtäältä alati jatkuvina kotitöitä, 

mutta toisaalta parantuneina perhesuhteina. Kokemukset koronapandemian ajan 

kodista rakensivat entisestään uusia kerroksia kodin merkityksiin, mutta eivät 

merkittävissä määrin tutkijoiden mukaan horjuttaneet kodin ideologiaa. (Yalcin & 

Duzen, 2021.) 
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Risi, Pronzato ja Di Fraia (2020) tutkivat 60 italialaista haastattelemalla miten so-

siaalinen eristäytyminen ja kotirajoitukset on koettu Italiassa. Tutkimuksessa ha-

vaittiin, että kansallisen karanteenin aikana yksilöiden on muotoiltava arjen käy-

tännöt ja kodin kokemisen rajat uudelleen sekä kohdattava henkilökohtaisen tilan 

puutteesta koituva stressi ja työn ja yksityisen tilan rajojen romahtaminen, mikä 

vaati uusia keinoja toimia ja olla. (Risi, Pronzato & Di Fraia, 2020.)  

 

IKEA konserniin kuuluva IKEA Suomi tutki osana vuosittaista Life at home -tutki-

mustaan suomalaisten suhtautumista kotiin koronapandemian aikana. Monime-

netelmätutkimuksen tuloksissa korostuvat suomalaisten kotityytyväisyys. 1521 

vastaajasta 87 prosenttia on tyytyväisiä koteihinsa ja reilu kolmannes kokee ko-

ronapandemian vahvistaneen tyytyväisyyttä omaa kotia kohtaan. Kotona vietetyn 

ajan lisääntymisen myötä odotukset kodin eri tiloja ja toimintoja kohtaan ovat kas-

vamassa. Tarpeet uudistaa kotia kohdistuvat etenkin keittiöön ja säilytysratkai-

suihin. Toisaalta yli puolet vastaajista (53%) kokee olevansa koronapandemian 

jäljiltä aiempaa hintatietoisempia. (IKEA, 2021) Tieteellisesti kodin merkityksiä ja 

kodin kokemista koronapandemian ajassa ei ole vielä Suomessa tutkittu. Tämä 

tutkielma pyrkii vastaamaan tähän tutkimusaukkoon laadullisen tapaustutkimuk-

sen lähtökohdista. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä tutkielmassa lähestytään kodin merkityksiä ja tunnelmia koronapandemian 

ajassa kerronnallisen tutkimusotteen avulla. Ensimmäisessä alaluvussa esitel-

lään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset. Seuraavissa alaluvuissa pe-

rustellaan käytettyjä menetelmiä suhteessa tutkimuskysymyksiin ja pohditaan tut-

kimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. 

 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Kuten aiemmin on todettu, koti on käsitteenä moniulotteinen, tarkkoja määritelmiä 

pakeneva, mutta silti isolle osalle ihmisistä täysin itsestään selvä osa elämää. 

Koronapandemian ajassa kotona olemisen määrä on kansainvälisissä tutkimuk-

sissa kasvanut ja kotiin liitetään uusia merkityksiä (Lee, Chin & Sung, 2020; 

Yalçın ja Düzen, 2021). Koronapandemia on ilmiönä uusi, minkä vuoksi sitä on 

Suomessa kodin näkökulmasta tutkittu vielä vähän. Tämän takia on mielenkiin-

toista pyrkiä ymmärtämään sitä, millainen vaikutus koronapandemialla on ollut 

suomalaisten kokemuksiin kodista. Tutkielmassa tarkastellaan omaelämänker-

rallisten, vuoteen 2020 sijoittuvien tarinoiden kautta kodin olemusta koronapan-

demian ajassa. Tarkoituksena on selvittää, millaisena koti näyttäytyy tutkielmaan 

osallistuneiden tarinoissa sekä millä tavoin kotia tehdään koronapandemian ai-

kana. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Millaisena koti koronapandemian ajassa näyttäytyy? 

2. Millä tavoin kotia tehdään koronapandemian ajassa? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastataan aineiston analyysin, kuten teemoittelun ja meta-

fora-analyysin keinoin sekä pohtimalla saatuja tuloksia suhteessa kodin olemusta 

koskevaan kirjallisuuteen, etenkin korona-aikaa luotaaviin tutkimuksiin. Seuraa-

vaksi avataan tutkimusotetta, menetelmiä sekä aineistonhankintaa ja analysoin-

tia. 
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3.2 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmät 

 

Tässä tutkielmassa tutkimusaihe pyritään ymmärtämään ja kuvaamaan syvälli-

sesti, joten laadullinen tapaustutkimus on perusteltu menetelmä. Laadullisen tut-

kimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen niin, että tutkittavaa 

kohdetta lähestytään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lopullisena pyrkimyk-

senä on löytää tai paljastaa uusia tai piilossa olleita tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara, 2013, s. 161).  

 

Tutkimus toteutetaan kerronnallisen tutkimuksena, joka kuuluu laadullisen tutki-

muksen piiriin. Se on väljä metodinen viitekehys, joka kohdistaa huomion kerto-

muksiin ja kertomiseen tiedon välittäjänä ja rakentajana. Tutkimuskirjallisuudessa 

kerronnallisuus ja narratiivisuus ovat toistensa synonyymeja, joista käsite kerron-

nallisuus näyttää Heikkisen (2018, ss. 171–172) mukaan nyttemmin vakiintuneen 

narratiivisuuden suomennokseksi. Toisaalta analyysimenetelmistä puhuttaessa 

käytetään edelleen laajasti narratiivi -käsitettä. 

 

Bruner (1986) erotteli kaksi tietämisen tapaa, joita ovat narratiivinen ja paradig-

maattinen tietäminen. Perinteisessä paradigmaattisessa tietämisessä muodoste-

taan matemaattis-luonnontieteellistä tietoa, jonka avulla selitetään ja kuvataan 

tyhjentävästi maailman ilmiöitä. Paradigmaattinen tietäminen tähtää objektiivi-

seen totuuteen. Sen rinnalle hän näki nousseen narratiivisen tietämisen, sillä yk-

silöitä, kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä näin vuorovaikutusta ei voida kuvata vain 

paradigmaattisesti. Narratiivisella tietämisellä voidaan vastata kysymyksiin, joihin 

paradigmaattisella tietämisellä ei voida vastata. (Bruner, 1986, ss. 12–14.) Tutki-

musyhteisöissä kerronnallisuutta on vuoroin arvostettu ja vuoroin halveksittu riip-

puen aikakausien vallitsevista tutkimuskäytännöistä. Nykyään innostus elämän-

tarinoiden ja muiden kertomusten käyttöön eri tieteenalojen tutkimuksessa on 

voimistunut niin, että voidaan puhua jopa narratiivisesta käänteestä. (Syrjälä, 

2018, ss. 267–269.) 
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Kerronnallinen tutkimus on lähtökohdiltaan konstruktivistista. Konstruktivismia on 

käsitys, jonka mukaan ihmiset rakentavat tietonsa itsestään ja ympäröivästä to-

dellisuudesta aiempien tietojen ja kokemusten pohjalta. Konstruktivistisen käsi-

tyksen mukaan tietäminen on suhteellista ja riippuvaista ajasta, paikasta ja tar-

kastelijan asemasta: tieto on aina jonkun, joka elää tietyssä fyysisessä ja sosiaa-

lisessa ympäristössä. (Heikkinen, 2018, ss. 176–177.) Tähän tutkimukseen kon-

struktivistisuus sopii hyvin, sillä tutkimuksen kannalta oleellinen kodin käsite on 

toisaalta henkilökohtainen mutta silti eittämättä sosiaalisesti rakentunut, koke-

muksellinen ja monimerkityksellinen. Merkityksellistäminen eli todellisuuden jä-

sentäminen sitoutuu aikaan, paikkaan ja esittämistilanteeseen ja on altis muuttu-

maan (Löytönen, 2007). Tutkimuksessa koti jäsentyy koronapandemian ja sen 

myötä asetettujen sosiaaliseen eristäytymiseen tähtäävien rajoitusten kautta jo-

kaiselle omanlaisenaan, mutta silti vuorovaikutuksessa ajan ja paikan kanssa. 

 

Ihmisille on luonnollista jäsentää elämänsä tapahtumakulkuja kertomuksen ja ta-

rinan muotoon sekä omassa mielessään, että muille kertoessaan (Puusa, Hänni-

nen, Mönkkönen, 2020, s. 216; Heikkinen, 2018, s.176). Syrjälän mukaan (2001, 

s. 1) ihmisen koko elämän voidaan katsoa rakentuvan tarinoiden kertomisen 

kautta: hänen pohtiessa kokemuksiaan, hän kertoo tai kirjoittaa muille eri tilan-

teissa erilaisia tarinoita, jotka avaavat uusia näkökulmia tai kätkevät entisiä. Ih-

miset ovat myös alttiita muuntamaan maailmankuvaansa ja itsekäsitystään mui-

den kanssa käytyjen keskustelujen ja omaksuttujen uusien tietojen myötä (Löy-

tönen, 2007). Kertomiseen liittyy vahvasti muisti, joka toimii laajoja elämänvai-

heita ja ajanjaksoja tiivistäen ja jäsentäen. Merkittäviksi koetut tapahtumat jäävät 

paremmin mieleen, koska niihin liittyviä muistoja kertaillaan alitajuisesti tai tiedos-

tetusti. Tapahtumat muistetaan, jos ne koetaan yllättäviksi, emotionaalisesti vah-

vasti tai elämään keskeisellä tavalla vaikuttaviksi (Simula, 2008, ss. 23–24.) 

 

Kerronnallisuutta on käytetty kotiin kohdistuvissa tutkimuksissa aineistonhankin-

tamenetelmänä useassa eri tarkoituksessa, mutta lähinnä sosiologisessa tutki-

muksessa: Vilkko (2010) pyrki omaelämänkerrallisesta aineistosta hahmotta-

maan sitä, miten koti kokemuksellisesti hahmottuu etenkin tilallisuuden kautta. 
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Järvenpää (2019) tutki kerronnallista aineistoaan pro gradu -tutkielmassaan kult-

tuurihistoriallisesta näkökulmasta. Omaelämänkerrallista aineistoa on hyödyntä-

nyt myös Kietäväinen (2010) tutkiessaan yhden asutustilan syntyä ja elämää 

siellä sekä Väisänen (2016) tutkiessaan maatilan isännän kodin kokemusta elä-

män kulun varrella. 

 

3.3 Tarinat aineistona 

 

Kun tutkija haluaa saada selville, miten ihmiset kokevat jonkin asian, on aineisto 

hankittava tavalla, jolla tutkittava saa vapaasti siirtyä muistelemaan kokemustaan 

mahdollisimman aidosti ja reflektoimattomasti. (Moilanen & Räihä, 2018, ss. 58-

59.) Sopivia tapoja ovat esimerkiksi avoimet haastattelut ja kirjoitelmat (Hänni-

nen, 2018, ss. 192–193). Tässä tutkielmassa kerronnalliseksi aineistonhankinta-

menetelmäksi valittiin omaelämänkerralliset tarinat. Elämänkerrallisen lähesty-

mistavan taustalla on näkemys elämän rakentumisesti tarinoina, joissa kiinnos-

tuksen kohteena on yksittäisen ihmisen tapa kokea, ajatella ja toimia (Hänninen, 

2018, s. 192). Tässä tutkielmassa tarinat ovat väyliä tavoittaa se, millaisena koti 

kirjoittajien kokemuksissa näyttäytyy ja millä tavoin kotia tarinoissa tehdään ko-

toisammaksi. Oletettavaa on, että tarinoissa esiintyy ne asiat, mitkä kirjoittaja on 

kokenut merkityksellisiksi. Omaelämänkerrat voivat koskea koko elämää tai sit-

ten rakentua tiettyjen pienempien teemojen ympärille (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara, 2013, s. 219: Hänninen, 2018, s. 193). Tässä tutkielmassa omaelämän-

kerralliset tarinat sijoittuvat löyhästi vuoteen 2020 ja rakentuvat maailmanlaajui-

sen koronapandemian ja kotiin eristäytymisen ympärille sekä sitä edeltäneeseen 

aikaan.  

 

Tarinoiden keräämiseen alustaksi valittiin Google Forms, jossa oli mahdollista 

luoda samaan lomakkeeseen vastausalusta pitkälle kirjoitelmalle ja kyselylomake 

taustatiedoille. Kyseisen alustan avulla pystyttiin takaamaan myös tiedonantajan 

anonymiteetin säilyminen ja se oli helppokäyttöinen sekä kaikilla tietoteknisillä 

välineillä avattava. Kirjoitelmien aiheeksi päädyttiin asettamaan Kotielämää 

2020. Tutkimusalustan saatetekstissä (Liite 1) ohjattiin kirjoittamaan omasta elä-

mästä kertova tarina tai päiväkirjamainen teksti, jossa muistellaan vuotta 2020. 



22 

 

Lisäksi sanoitettiin se, että vaikka koronapandemia on leimannut vuotta 2020, on 

kirjoittaja vapaa kirjoittamaan henkilökohtaisesti merkittävämmistäkin tapahtu-

mista, jos ne olivat hänelle merkityksellisiä kotielämän kannalta. Tiedonantajaa 

ohjattiin rakentamaan kirjoitelma omanlaiseksi tai halutessaan hyödyntämään 

saatetekstissä esitettyjä apukysymyksiä. Näitä apukysymyksiä olivat seuraavat:  

 

• Millaista elämäsi kodissasi oli vuonna 2020?      

• Millä tavoin korona vaikutti elämääsi kodissasi?     

• Mitkä asiat olet tuntenut tärkeiksi kodissasi ja kotona olemisessa?  

• Muuttuivatko tarpeesi kodista? Millä tavoin kotisi muotoutui vastaamaan 

tarpeitasi?                

• Aiheuttiko koti sinussa negatiivisia tunteita? Millä tavoin?                                                                        

• Aiheuttiko koti sinussa positiivisia tunteita? Millä tavoin?                                                                                  

• Millä tavoin koet vuoden 2020 vaikuttaneen tunteisiisi kodista ja kodin mer-

kityksestä? 

 

Kaikkien tutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin 20 euron arvoinen lahja-

kortti, jonka tarkoitus oli toimia yhtenä motivaattorina tutkimukseen osallistu-

miseksi.  

 

Aluksi oli tarkoitus hankkia tarinoita tarkemmin rajatulta yhteisöltä ja ihmisryh-

mältä, kuten vain opiskelijoilta tai ainoastaan yksin asuvilta. Lopulta todettiin, että 

on kiinnostavampaa saada kokemuksia erilaisissa tilanteissa eläviltä ihmisiltä, 

sillä tavoitteena ei ollut tehdä yleistyksiä vaan tavoittaa ilmiön monikirjoisuus ko-

ronapandemian aikana. Ensimmäisenä sovellettiin eliittiotantaa, jolloin tiedonan-

tajiksi etsitään henkilöitä, joilta uskotaan saatavan parhaiten tietoa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, s. 88). Tutkimuksen tiedonantajia etsittiin Facebookissa työkseen tai 

harrastuksenaan kirjoittavien henkilöiden suljetuissa ryhmissä, sillä heillä uskot-

tiin olevan kiinnostusta ilmaista itseään kirjoittamalla. Näihin ryhmiin julkaistiin 

saateteksti, linkki tutkimusalustalle sekä Canva -ohjelmalla luotu tutkimuskutsu 

(Liite 2). Lisäksi tutkimuskutsua julkaistiin muissa itselle tutuissa Facebook-ryh-

missä. Lopuksi hyödynnettiin lumipallo-otantaa. 
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Tarina aineistonhankintamenetelmänä rajasi todennäköisesti vastaajat niihin, 

joilla oli motivaatiota sekä aikaa kirjoittaa ja taidot tuottaa tekstiä (mm. Huttunen 

& Autio 2010, Kylkilahti & Autio 2018). Tutkija sai myöhemmin kuulla, että useat 

vastaajat epäröivät vastata, jos eivät olisikaan saaneet riittävän pitkää tekstiä ai-

kaiseksi. Tutkimuskutsussa sanoitettiin, että myös lyhyemmät tekstit ovat arvok-

kaita, mutta silti kynnys kirjoittamiselle oli oletettavasti melko suuri. 

 

Tutkimuksen aineisto koostui lopulta 23 kirjoittajan omiin kokemuksiin perustu-

vista tarinoista. Taulukosta 1 on nähtävissä, että kirjoittajien joukossa oli kaksi 

miestä ja 21 naista, jotka ovat iältään 20–48-vuotiaita. Kirjoittajien kotitalouksien 

rakenteet olivat vaihtelevia: osa asui sinkkutaloudessa(N=5), osa yhdessä puoli-

son kanssa(N=10), osa asui yksin lapsen tai lasten kanssa (N=2) ja loput kirjoit-

tajista asuivat yhdessä puolison ja lapsen tai lasten kanssa (N=6). Myös kirjoitta-

jien elämäntilanteiden kirjo oli moninainen: Pääosin vastaajat olivat päätoimisia 

opiskelijoita (N=14), koko-aikaisesti työssäkäyviä (N=5) tai osa-aikaisesti työssä 

käyviä (N=2). Vastaajien joukossa oli myös työtön (N=1) ja vanhempainvapaalla 

oleva henkilö (N=1). Kirjoitelmien pituudet olivat noin ½-3 sivua, jolloin analysoi-

tavaa tekstiä on yhteensä 24 sivua (times new roman, fonttikoko 11, riviväli 1,5).  
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Taulukko 1. tarinoiden kirjoittajien ikä, asumismuoto ja elämäntilanne. 

 

  Suku-
puoli 

Ikä Miten asuu? Elämäntilanne 

N1 Mies 43-49 yksin lapsen/lasten kanssa opiskelija 

N2 Nainen 26-30 puolison ja lapsen/lasten kanssa opiskelija 

N3 Nainen 26-30 puolison ja lapsen/lasten kanssa vanhempainvapaalla 

N4 Nainen 31-36 puolison kanssa opiskelija 

N5 Nainen 31-36 yksin  Palkkatyössä kokoaikaisena 

N6 Nainen 20-25 puolison kanssa opiskelija 

N7 Nainen 31-36 puolison ja lapsen/lasten kanssa Palkkatyössä kokoaikaisena 

N8 Nainen 20-25 puolison kanssa opiskelija 

N9 Nainen 20-25 puolison ja lapsen/lasten kanssa opiskelija 

N10 Nainen 20-25 yksin opiskelija 

N11 Nainen 20-25 puolison kanssa opiskelija 

N12 Nainen 26-30 puolison kanssa opiskelija 

N13 Nainen 43-48 yksin lapsen/lasten kanssa palkkatyössä kokoaikaisena 

N14 Nainen 26-30 puolison kanssa opiskelija 

N15 Nainen 26-30 puolison ja lapsen/lasten kanssa opiskelija 

N16 Nainen 26-30 puolison kanssa opiskelija 

N17 Nainen 20-25 puolison kanssa opiskelija 

N18 Nainen 37-42 yksin työtön 

N19 Nainen 20-25 yksin opiskelija 

N20 Nainen 37-42 puolison ja lapsen/lasten kanssa Palkkatyössä kokoaikaisena 

N21 Nainen 26-30 puolison kanssa palkkatyössä osa-aikaisena 

N22 Nainen 37-42 puolison kanssa palkkatyössä kokoaikaisena 

N23 Mies 26-30 yksin palkkatyössä osa-aikaisena 

 

 

Kuten tässä tutkielmassa oli tavoitteena, kaikki tarinat olivat määriteltävissä tiuk-

kojenkin kriteerien kautta kertomuksiksi, sillä niissä kertojat muistelivat merkityk-
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sellisimpiä asioita vuodesta 2020, tarinoiden rakenteet olivat ajallisesti rakentu-

neita ja ne sisälsivät muutoksen (Prince, 1982, s. 144–148; Ryan, 2006, s.193–

194). Tarinoiden yhdistävänä tekijänä on muutos ”normaalista ajasta” ”ko-

ronapandemian” aikaan. Voidaankin puhua ihmisten kodissa elämisen muutok-

sesta. Elämänmuutokset tarjoavat mahdollisuuden tarkastella ihmisen tapaa 

merkityksellistää elämäänsä, sillä muutostilanteet ovat hetkiä, jolloin näkymättö-

mäksi muuntuneet rutiininomaiset suhtautumistavat murtuvat ja uusien merkitys-

ten muotoutuminen tekee ne jälleen näkyviksi (Hänninen, 1999, s. 72).  

 

Tarinat olivat kertomisen tavoiltaan erilaisia, eikä mikään tarina rakentunut tutki-

muskutsussa olevien apukysymysten avulla. Kertominen keskittyi kirjoittajan 

omiin kokemuksiin ja oli useimmiten minä -muodossa (yksikön ensimmäinen per-

soona). Välillä tarinoissa kirjoittajasta tuli objekti, jolle asiat tapahtuvat ja välillä 

kirjoittajan tekemät asiat kirjoitettiin passiivissa. 

 

Aaltojärvi (2005, s. 49-50) hankki pro gradu -tutkielmassaan aineiston haastatte-

luin ja havaitsi, että onnellisen kodin ideologian takia kodista ei välttämättä haluta 

puhua kuin positiiviseen sävyyn vieraan ihmisen kanssa. Tämän tutkimuksen ai-

neiston tarinoissa on esillä myös negatiivinen sävy, joten tarina aineistonhankin-

tamuotona oli tässä tutkielmassa perusteltu ratkaisu tuomaan tarinoihin sävyjä ja 

aitoutta. Tarinat todennäköisesti kirjoitettiin omissa kodeissa, joten se ympäris-

tönä mahdollisesti kirvoitti mielessä autenttisia kertomuksia.   

 

3.4 Aineiston analyysi 

Kerronnallisen aineiston analyysi on mahdollista toteuttaa monella tapaa riippuen 

siitä, ollaanko kiinnostuneita kertomuksen sisällöstä vai kertomisen tavasta: ero-

tetaan toisistaan narratiivien analyysi ja narratiivinen analyysi. Narratiivien ana-

lyysissa kertomukset luokitellaan erillisiin luokkiin tapaustyyppien ja kategorioi-

den avulla. Narratiivisessa analyysissa konkreettisena lopputuloksena on usein 

kuvaus kertomuksista ja aineistoa määrittävät mallitarinat. (Heikkinen, 2018, s. 

181; Hänninen, 2018, s. 196.) Narratiivista analyysia voi luonnehtia rakenteel-

liseksi analyysiksi, sillä tavoitteena on löytää aineistosta yhteisiä nimittäjiä. Me-

netelmänä se lähentelee kvantitatiivista tutkimusperinnettä. Narratiivien analyysi 
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taas on temaattinen: keskitytään löytämään aineistosta teemoja, jotka kuvaavat 

ilmiölle annettuja merkityksiä (Bold, 2012, 128-131.)  

 

Tässä tutkielmassa keskityttiin tutkimuskysymyksien ohjaamana siihen, millai-

sena koti näyttäytyy tarinoissa ja millä tavoin kotia tarinoissa tehdään, jolloin kyse 

on narratiivien analyysimenetelmiin kuuluvasta teemoittelusta. Tällöin on mah-

dollista ryhmitellä yhdestä tai useammasta kertomuksesta havaintoja määriteltyi-

hin kategorioihin tarkoituksena selvittää ilmiötä, joka kertomuksissa toistuu (Lieb-

lich, 1998, s. 11; Moilanen & Räihä, 2018, s. 60). Teemoittelun avulla voidaan 

vastata kysymykseen, millaisena koti kertomuksissa näyttäytyy. Aineiston ana-

lyysi eteni tässä tutkielmassa seuraavasti: 

 

1 Aineistoon tutustuminen 

2 Syvälukeminen ja lausumien koodaus 

3 Koodien ryhmittely  

4 Teemojen muodostaminen koodiryhmistä 

5 Yläteemojen muodostaminen  

6 Tulosten raportointi 

   

Tässä tutkielmassa aineiston analyysi keskittyi Lefebvreä (1991) ja Uimosta 

(2019) mukaillen ymmärtämään kotia koronapandemian ajassa konkreettisen ti-

lan, abstraktin eli kuvitellun tilan ja eletyn tilan kautta. Vilkkoa (2010, s. 37) ja 

Douglasia (1991, s. 290) mukaillen lähtökohtana oli ajatella koti paikkaan sidot-

tuna ideana, jota tuotetaan todeksi. Sosiaalinen vuorovaikutus ja toiminnot sisäl-

tyvät kodin tilaan. 

 

Aineiston analyysi alkoi melko aineistolähtöisesti. Tällöin analyysiyksiköt eivät ole 

ennalta määrättyjä ja teoria rakennetaan aineisto lähtökohtana (Eskola & Suo-

ranta, 1998, s. 83). Tuomi ja Sarajärvi (2002, s. 98) kuitenkin kirjoittavat, että 

puhdas aineistolähtöinen analyysi ei ole mahdollista, koska yleisesti hyväksytyn 

ajatuksen mukaan kaikki päätelmät ovat enemmän tai vähemmän teorialähtöisiä. 

Myös tässä tutkielmassa tutkijalle tuli analyysin edetessä tarve ymmärtää aineis-

toaan syvemmin tutustumalla aiempiin teoretisointeihin ja tutkimuksiin kodista. 
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Lopulta analyysi muodostui osin aineistolähtöisesti ja osin teoriaohjaavasti, eli 

abduktiivisesti (kts. Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 99). 

 

Tutkielmassa aineiston analyysi oli monipolvinen ja vaiherikas, kun jo päätetyt ja 

osin analysoidut koodiryhmät purettiin ja muodostettiin aineistolähtöisesti uudet. 

Aineiston analyysi aloitettiin siirtämällä aineisto kokonaisuudessaan ATLAS -oh-

jelmistoon, jossa aineistoa lähdettiin syvälukemaan ja hahmottelemaan koodeja. 

Jokainen tarina lisättiin omana dokumenttina, jotta koodin ja tarinan yhdistäminen 

helpottui. Koodi on tulkinta lausuman tai tekstin osan merkityssisällöstä (Uimo-

nen, 2019, s. 50). Koodaamisen kautta tekstistä karsiutui pois tutkimukselle epä-

olennainen informaatio. Koodauksessa tutkimusyksikkönä oli lauseen osa, lause 

tai useamman lauseen kappale. Tarkoituksena oli löytää kodin kokemista ja mer-

kityksenantoja avaavia lausumia ja näin pyrkiä pitämään alkuperäinen tutkimus-

kysymys mielessä eli se millaisena koti koronapandemian ajassa näyttäytyy. 

Koodeja muodostui lopulta 68 kappaletta. 

 

Näihin jo muodostettuihin koodeihin perehtyessä tutkijalle valkeni koko aineiston 

tärkeimmät aiheet, josta tulosluku oli mahdollista lähteä rakentamaan: kodin me-

taforat ja kodin tekeminen. Tutkija oli huomaamattaan koodannut useita lausumia 

tarinoissa ilmenneiden kielikuvien eli metaforien kautta. Lopulta tarinoissa ilme-

nevistä kielikuvista muodostui pääteemat, joiden alle ryhmiteltiin niihin sopivat 

lausumat tarinoista. Näiden pääteemojen avulla tässä tutkielmassa vastataan en-

simmäiseen tutkimuskysymykseen, millaisena koti tarinoissa näyttäytyy ko-

ronapandemian ajassa?    

 

Metaforien analysoimiseksi tässä tutkielmassa hyödynnettiin myös metafora-

analyysin aineksia. Metafora on kielikuva, jonka avulla tuntematonta selitetään 

tutulla (Fiske, 1992, s. 122; Aro, 1999, s. 40). Se on merkityksen siirtoa, jossa 

sana siirretään tavanomaisesti merkitysyhteydestään ja asetetaan uuden koh-

teen paikalle (Tieteen termipankki, 2021). Metaforien käyttö helpottaa asian op-

pimista ja ymmärtämään, millainen maailma on. Ne ovat tärkeä työväline silloin, 

kun yritetään ymmärtää ilmiötä, jota ei täysin voida käsittää. Toisaalta niiden 
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avulla voidaan tehdä myös tuttu tuntemattomaksi, jolloin tunnettua ilmiötä kuva-

taan ennen käyttämättömällä metaforalla, joka muuttaa ilmiön luonteen. (Hauta-

mäki, 2002, s. 111-112: Aro, 1999, s. 45). Tämän tutkimuksen aineistossa kodille 

annetaan metaforien kautta uusia merkityksiä ja näin koti näyttäytyy tarinoissa 

uusilla tavoilla.  

 

Kerronnalliselle tutkimukselle ominaista on kertomusten sosiaalisesti rakentu-

neen luonteen huomioiminen. Koronapandemia on koko yhteiskuntaa koskettava 

vaara, ja vaikka jokainen ihminen kokee kotinsa koronapandemian aikana omalla 

yksilöllisellä tavallaan, on mielenkiintoista pyrkiä avaamaan tarinoiden kautta sitä, 

millaisena yhteisenä kokemuksena koti näyttäytyy ja suhteuttaa kodin kokemista 

yleiseen ajatukseen kodin ideologiasta. Näin ollen sosiaalisesti rakentunut koti -

teema vastaa metaforat -teemojen ohella siihen, ”millaisena koti koronapande-

mian ajassa näyttäytyy?”   

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaavat seuraavat pääteemat: 

• Koti vankilana 

• Koti turvallisena pesänä 

• Koti työn ja vapaa-ajan tapahtuma-areenana 

• Koti suorittamisena 

• Koti levähdyspaikkana 

• Sosiaalisesti rakentunut koti 

 

Edellä mainittujen teemojen lisäksi tärkeänä ilmiönä aineistosta nousi esiin poh-

dinnat kodin tiloista ja materiasta kodin toimivuuden kannalta. Tyytymättömyys 

kodin tiloihin johti pyrkimykseen sopeutua uudelleen kotiin sekä kodin tilojen 

muuntamiseen ja kodin materian hankintaan. Nämä kodin tekemisen keinot eivät 

asettuneet mihinkään aiemmin luotuun teemaan suoraan, sillä niissä tekojen 

kautta tavoiteltiin ikään kuin toisella ulottuvuudella tapahtuvia merkityksenantoja. 

Aiempi teoria on korostanut useissa lähteissä kodin merkitysten muodostumisen 

monikerroksisuutta ja sitä, että kodin konkreettinen tila ja materia sekä abstrakti 

tila ja asujan mielikuvat sulautuvat yhteen asumisen kautta muodostaen sen ko-
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din tunnun, johon koti -käsitteen voisi sanoa kulminoituvan. Kodin tuntu ei muo-

dostu itsestään, vaan se vaatii päätöksen ja tekoja sen eteen. Konkreettisilla te-

oilla tavoitellaan kodin tuntua. Nämä aineistossa esiintyvät lausumat ryhmiteltiin 

kodin tekeminen -teeman alle. Tämän teeman avulla vastataan toiseen tutkimus-

kysymykseen: millä tavoin kotia tehdään tarinoissa?  

 

Tässä tutkielmassa tutkijaa haastoivat lyhyiden lausumien koodaamisen kautta 

tapahtuva merkitysten irtaantuminen tarinan kontekstista. Muun muassa Riess-

man (2008, s. 12) näkee kategorisoivassa analyysitavassa haasteena sen, että 

aineiston peräkkäiset rakenteelliset piirteet helposti katoavat, vaikka se olisi ana-

lyysin kannalta tärkeää. Kontekstin tavoittamiseksi tutkijan oli luettava aineisto-

tekstiä useaan otteeseen, sillä merkitysten tulkintaan vaikuttaa se, missä yhtey-

dessä sitaatti esiintyy (Uimonen, 2019, s. 47). Koodauksessa sama lausuma oli 

tulkittavissa hieman eri tavoin sen mukaan, millaisen tarinan sisällä se oli.  

 

Tulosten tarkastelussa tarinan kontekstia avataan joissain kohtaa sanallisesti. Si-

taattien perässä on aina kirjoittajan ikä, perhetilanne ja elämäntilanne seuraavan 

esimerkin kuvaamalla tavalla: ”(N1: mies, yksin, palkkatyössä kokoaikaisena)” . 

Tämän avulla tavoitellaan sitä, että lukijalle täsmentyy paremmin, millaisesta vii-

tekehyksestä sitaatti on peräisin. Lukijalle on syytä myös täsmentää, että tulosten 

tarkastelussa tarinalla tarkoitetaan kirjoittajan koko tarinaa ja kertomuksella tari-

nan sisällä olevaa tietystä aihepiiristä, kokemuksesta, ilmiöstä tai tunnetilasta 

kertovaa tekstipätkää.  
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3.5 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Kerronnallinen tutkimus perustuu tulkinnalliseen ja konstruktivistiseen lähesty-

mistapaan, jolloin luotettavuutta tulee pohtia näistä näkökulmista. Heikkinen 

(2018, s. 184-185) tähdentää, että validiteetin ja realibiliteetin käsitteet eivät suo-

raan sovi tulkinnallisuuteen pohjautuviin tutkimusotteisiin. Kertomukselta ei odo-

teta todellisuuden kopiointia sellaisenaan, vaan sen tehtävänä on maailman pal-

jastaminen omalla tavallaan sekä uuden ymmärryksen ja näkemisen avaaminen. 

(Heikkinen, 2018, s. 184-185.) Tässä tutkielmassa luotettavuuden pohdinta nojaa 

väljästi Heikkisen (2018, s. 185) ehdottamiin validointiperiaatteisiin, joita ovat 1) 

historiallisen jatkuvuuden periaate, 2) refleksiivisyyden periaate, 3) dialektisuu-

den periaate ,4) toimivuuden periaate ja 5) havahduttavuuden periaate.  

 

Historiallisen jatkuvuuden periaate tarkoittaa, että kertomuksen ajalliset ja paikal-

liset yhteydet tuodaan lukijalle tiettäväksi (Heikkinen, 2018, s. 185). Tässä tutkiel-

massa on pyritty havainnollistamaan monissa eri kohdissa, millaiseen kontekstiin 

tarinat sijoittuvat. Aineistonhankintavaiheessa tutkimuskutsussa pyydettiin muis-

telemaan vuotta 2020 kodin näkökulmasta. Aineistona olevien tarinoiden ajalli-

nen ja paikallinen yhteys tiivistyy koronapandemiaan ja yhteiskunnan tasolla ase-

tettuihin suosituksiin fyysisten kontaktien välttämisestä. Tutkimuskutsussa annet-

tiin myös vapaus kirjoittaa muistakin merkityksellisistä elämäntapahtumista, jos 

ne vaikuttivat kodin kokemiseen, mutta loppujen lopuksi kaikki tarinat keskittyivät 

koronapandemian aikaan, vaikka siihen ei vahvasti tutkimuskutsussa ohjattu.   

 

Lisäksi kertomuksen ajallinen ja paikallinen yhteys otetaan huomioon analyysi-

vaiheessa pureutumalla yksilön kokemuksien lisäksi myös siihen, millaisena koti 

näyttäytyy sosiaalisesti rakentuneena. On tärkeää huomioida, että koronapande-

mia vaikuttaa eri tavoin ympäri maailmaa ja kansainvälisesti tarkasteltuna Suo-

men tilanne yleisen tautitilanteen osalta on yksi parhaista. Tutkimus ei siis ole 

täysin yleistettävissä kansainvälisesti, mutta se on tuloksiltaan monilta osin sa-

massa linjassa muun muassa Yalçın ja Düzen (2021) toteuttaman tutkimuksen 

kanssa.  
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Tämä tutkielma on pieni 23 tapauskohtaisesta tarinasta koostuva kurkistus kotiin 

koronapandemian aikana. On tärkeää huomioida, että tämän tutkimuksen ai-

neisto koostui tarinoiden sisällön perusteella melko homogeenisestä ryhmästä 

suomalaisia keskiluokkaisia ihmisiä. Tarinoiden kirjoittajista suurin osa on nais-

oletettuja (88,5%), joten miesoletettujen kokemukset kodista ovat tässä tutkiel-

massa aliedustettuna. Sosioekonominen asema ja sukupuoli vaikuttavat kodin 

kokemiseen (Vilkko, 2001). Lisäksi tämä tutkielma ei tavoittanut kaikista eriarvoi-

simmassa asemassa olevia kansalaisia, joiden elämään ja kokemuksiin kodista 

koronapandemia on saattanut vaikuttaa eri tavoin. Aineistonhankinnassa kon-

tekstin ymmärtämiseksi olisi voinut olla perusteita kerätä taustatietoja myös esi-

merkiksi kirjoittajan työnkuvasta ja etätyön määrästä sekä siitä, millä tavoin lasten 

hoito on järjestetty. Tämän tutkielman tavoite on ymmärtää kodille annettuja kult-

tuurisia merkityksiä, jotka tavoittavat suomalaisen kokemuksia korona-arjestaan. 

 

Heikkisen (2018, s. 185) mukaan tutkijan tulisi myös tarkastella omia ymmärtä-

misyhteyksiään suhteessa tutkittavaan kohteeseen. On selvää, että tämän tut-

kielman tutkimusaihe on tutkijalle läheinen, sillä myös hänen kodissa olemisen 

aika on moninkertaistunut. Tutkimusprosessin edetessä tutkija on lähes jatku-

vasti reflektoinut suhdettaan vallitsevaan tilanteeseen ja eritoten määritellyt mil-

laisia tunteita on itse kokenut, millaisena itse on kokenut suhteensa kotiin ja mistä 

tuntemukset ja kokemukset mahdollisesti ovat johtuneet. Ymmärtämisyhteyksiin 

voidaan katsoa liitettävän myös ajatus siitä, että kerronnallisen tutkimuksen kan-

nalta oleelliset tulkinnat nojaavat aina tutkijan esiymmärrykseen ja olettamuksiin. 

Moilanen ja Räihä (2018, ss. 52–58) kirjoittavat, että tulkitsija saattaa ymmärtää 

väärin tutkimansa viestin. Eri tutkijat tekevät erilaisia oletuksia tutkimuskohtees-

taan ja merkitykset syntyvät suhteessa toisiinsa. Siksi tutkijan tulee pystyä näke-

mään omat lähtökohtansa sekä tiedostaa esiymmärryksensä.  

 

Toisaalta on yleisesti hyväksyttyä, ettei tutkijan tarvitse vapautua ennakkoluulois-

taan, sillä ne ovat välttämättömiä tulkinnan prosessin käynnistymiselle. (Moilanen 

& Räihä, 2018, ss. 52–58.) Tässä tutkielmassa tutkija tiedostaa, että hänen luke-
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millaan ja omaksumillaan taustatiedoilla sekä hänen kokemuksillaan ja käsityk-

sillään koronapandemiasta on vaikutusta siihen, miten hän omaa aineistoaan tut-

kimuksessa tulkitsee.  

 

Toimivuuden periaatteen ydinajatus on, että tutkimus tuottaa jotain hyödyllistä ja 

käyttökelpoista (Heikkinen, 2018, s. 185). Tämä tutkielma tuottaa uutta tietoa 

siitä, millaisena koti asujiensa kokemuksissa näyttäytyy koronapandemian ajassa 

ja millä tavoin uuteen tilanteeseen pyritään sopeutumaan. Kuten aiemminkin on 

mainittu, on tämä tutkielma kuitenkin vain pieni valotus koronapandemian ajan 

kotiin. Lisäksi kun tutkimuskohteena on kokemukset, niiden tutkimiseen liittyy 

haasteita. Moilanen ja Räihä (2018, s. 58) tähdentävät, että kokemukset ovat 

usein ei-kielellisiä, jolloin kokemuksen jäsentyminen ei edellytä sen kielellistä il-

maisua. Ihmisen arjen kokemukset kumpuavat jatkuvista tapahtumien ja toimin-

tojen virrasta, joissa tietoisuus on läsnä. Tapahtumat ja toiminnot muuntuvat jat-

kuvasti, jolloin tietoisuuden sisällötkin elävät mukana. Joskus kokemus särkyy, 

kun huomio keskittyy siihen ja sitä pyritään kielellisesti tavoittamaan. Siksi koke-

mukset voidaan tavoittaa kielen avulla vain osittain. (Moilanen & Räihä, 2018, s. 

58–59.) Kokijalleen täysin ehjää ja todellista kokemusta ei ole mahdollista tallen-

taa millään tieteellisellä menetelmällä.  

 

Tarinat aineistonhankintamenetelmänä aiheuttivat sekä huolta, että onnistumisia. 

Ensimmäiseksi valmis kirjallinen tuotos ei antanut tutkijalle mahdollisuutta kysyä 

tarkentavia kysymyksiä kirjoittajalta, jos sellaisia tarinasta olisi herännyt. Tavoit-

teena oli säilyttää kirjoittajien täysi anonymiteetti, joten jälkikäteen tarinoiden kir-

joittajia ei ollut mahdollista tavoittaa. Toisaalta myös asioiden kirjoittamatta jättä-

minen voidaan nähdä yhtenä tuloksena. Toiseksi, kuten jo aineistoa esiteltäessä 

mainittiin, tutkija sai kuulla ainestonhankintavaiheen päätyttyä, että muutaman 

henkilö ei halunnut vastata, koska tarinan kirjoittaminen tuntui vaikealta. Tätä tut-

kija aavisteli ennen aineistonhankinnan aloittamista. Tutkimuskutsussa kynnystä 

vastata pyrittiin madaltamaan lisäämällä apukysymykset ja ehdottamalla päivä-

kirjamuotoista lähestymistapaa sekä tuomalla facebook -julkaisuissa esiin sen, 

että myös lyhyet tekstipätkät ovat arvokkaita. On totta, että tarinat aineistonhan-

kintamenetelmänä voi olla rajaava ja jopa syrjivä menetelmän, sillä ihmisen kyky 
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lukea ja kirjoittaa tekstiä on yksilöllinen. Toisaalta tekstistä on tulkittavissa paljon 

asioita, vaikka sen rakenne ei muotoutuisikaan äidinkielen kieliopin mukaan.  

 

Kolmas aineistoon liittyvä asia on, että ei voida tietää, ovatko kirjoitetut tarinat 

tosia. On mahdollista, että kirjoittaja muisti myös jotain väärin. Toisaalta tarinat 

silti fiktiivisinäkin piirtäisivät kuvaa siitä, millaisena koti koronapandemian ajassa 

näyttäytyy. Fiktiivisetkin tarinat ammentavat kerrontaa todellisuudesta. Tarinoi-

den faktapohjaisuuteen liittyy myös ajatus kertomuksen kerrottavuuden kritee-

reistä. Ollakseen kerrottava, kertomuksen on oltava kertojalleen riittävän mielen-

kiintoinen ja merkityksellinen, muttei silti liian kiusallinen, ahdistava tai arkaluon-

teinen. Tämä kerrottavuuden vaatimus saattaa pakottaa kertojan jättämään mer-

kityksellisiä asioita kertomatta tai ohjata muovaamaan kertomusta kerrottavam-

maksi. (Hänninen, 2018, s. 192.) Tutkimuskutsu ohjasi tarinoita muodostumaan 

juuri kodin ympärille, jolloin koti saattaa näyttäytyä tutkijalle tarinoissa merkityk-

sellisempänä kuin se oikeasti kirjoittajalle onkaan. Toisaalta koronapandemia on 

ilmiönä jokaiselle suomalaiselle niin merkittävä, että se saattaa olla täysin totuu-

denmukaisestikin kerrottuna riittävän kerrottava. 

 

Havahduttavuuden periaatteen takana on ajatus siitä, että tutkimus saa lukijan 

havahtumaan ja katselemaan maailmaa uudella tavalla (Heikkinen, 2018, s. 185). 

Tämä periaate on melko vaativa, sillä nyt kyseessä on maisterintutkielma, jonka 

on tarkoitus toimia tutkimusharjoituksena. Aiempiin tutkimuksiin peilattuna tämä 

tutkielma kuitenkin näyttää lukijalleen uudenlaisen kodin: koronapandemian ai-

kana eletyn maailman, jossa kotiin liitetään aivan uusia merkityksiä, kuten ajatus 

vankilasta tai suorittamisesta. Aiempiin tutkimuksiin ja teoriaan suhteutettuna koti 

voidaan nähdä entistäkin moniulotteisempana ja kerrostuneempana.  

 

Tässä tutkielmassa hankittu aineisto olisi ollut hedelmällistä analysoida myös 

muiden kerronnallisten analyysitapojen kautta. Kertomuksissa esiintyi useita kie-

lellisiä piirteitä, joita analysoimalla olisi saatu mahdollisesti uutta tietoa. Olisi ollut 

kiinnostavaa kiinnittää huomio kertomuksissa ilmeneviin odotuksen osoittimiin, 
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arvioinnin kielellisiin keinoihin, korjaaviin kielenilmaisuihin ja esimerkiksi kielto-

lauseisiin ja suhteuttaa näitä henkilöihin, heidän tekoihinsa ja kokemuksiinsa. 

Tämä analyysi olisi mahdollinen jatkotutkimuksen aihe.  
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4 Kodin merkityksiä koronapandemian ajassa 

 

Tässä luvussa analysoidaan ensimmäisen tutkimuskysymyksen ohjamana, mil-

laisena koti koronapandemian ajassa tarinoissa näyttäytyy ja toisen tutkimusky-

symyksen ohjaamana sitä, millä tavoin kotia tehdään. Tämän luvun otsikon sana 

”merkitykset” ilmentää tutkielman kokonaisuuden kannalta olennaista seikkaa, eli 

sitä, että koti näyttäytyi tarinoissa etenkin uusien merkitystenantojen kautta, joita 

esitellään tässä luvussa metaforien kautta.  

 

Ensimmäisten alalukujen (4.1, 4.2, 4.3) otsikot on luotu käyttäen aineistosta 

nousseita metaforia eli kielikuvia, kuten koti vankilana, koti turvallisena pesänä, 

koti tapahtuma-areena ja monitoimitilana sekä koti suorittamisena. Metaforat il-

mentävät sitä kokemusta, jollaisena koti elettynä tilana näyttäytyy. Niissä sulau-

tuvat yhteen konkreettinen ja abstrakti tila. Yksilön kokemuksiin keskittyvien me-

taforien lisäksi alaluku 4.4 syventyy sosiaalisesti rakentuneeseen tarinaan ko-

dista koronapandemian aikana.  

 

Viimeinen alaluku (4.5) vastaa toiseen tutkimuskysymykseen eli millä tavoin kotia 

tehdään koronapandemian ajassa. Sen lisäksi, että tässä luvussa vastataan sii-

hen, mitä kotiutumisen ja kodiksi tekemisen keinoja tarinoissa esiintyi, pyritään 

pohtimaan myös syitä sille, miksi kodin tekeminen näyttäytyi tarinoissa vahvasti. 

 

4.1 Koti vankilana ja turvallisena pesänä 

 

Merkittävä osa aikuisista ihmisistä oli voinut itse määrittää koronapandemian al-

kamiseen saakka sen, millaisen painoarvon kodille elämässään antaa ja kuinka 

paljon siellä viettää aikaa. Yhteiskunnan asettamat suositukset ja säädökset vält-

tää fyysistä kontaktia loivat kodista fyysisesti ja henkisesti elämisen keskipisteen 

ja elämisen tilan pieneneminen sekä kodin muuttuminen vain perhepiirille kuulu-

vaksi yksityiseksi tilaksi koettiin tarinoissa hyvin monella tapaa. Tarinoissa koti 

koettiin etenkin rajoitusten alkaessa ahdistavaksi paikaksi.  
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”Keväällä 2020 kaikki matkat peruuntuivat. - - Yhtäkkiä mitään ei 

tapahtunutkaan. Kodista tuli etätoimisto, päiväkoti ja koti. Seinät alkoivat 

ahdistaa - -” (N15: 26-30v, nainen, yhdessä puolison ja lasten kanssa, 

päätoiminen opiskelija) 

 

Vaikka kodista on Suomessa saanut korona-aikanakin poistua ulkoilemaan ja 

esimerkiksi ruokakauppaan, on kokemus liikkumisen rajoittamisesta niin vahva, 

että koti koettiin monissa tarinoissa vankilana.  

 

”Kun nyt jälkeen päin mietin millaista kotielämäni oli ennen pandemiaa, 

sen aikana ja sen jälkeen, sanoisin että ainoa mikä kodin käsitteessä it-

selle muuttui, oli se, että kotia ei ole ellei ole elämää sen ulkopuolella. Ko-

din lämpö ja arvo syntyy siitä että sieltä pääsee pois ja sinne voi palata. 

Ellei näin voi tehdä, verhot muuttuvat kaltereiksi.” (N1: 43-49v, mies, asuu 

yksin lapsen kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

”Myös välillä tuntui tavallaan, että on ansassa kodissa, vaikka kuitenkin 

jouduin työni puolesta poistumaan kotoa arkipäivisin.” (N19: 20-25v, nai-

nen, yksin, päätoiminen opiskelija)¨ 

 

Vankila määritellään laitokseksi, jossa pannaan täytäntöön vankeusrangaistuksia 

ja jossa säilytetään vangittuja henkilöitä (Kielitoimiston sanakirja, 2020). Koti van-

kila metaforan kautta rakentuu samankaltaiseksi paikaksi siltä osin, että ihmisten 

arkea ja liikkumista rajoittaa ulkoinen tekijä, tässä tapauksessa pandemia ja tar-

tuntariski. Verhojen muuttuminen kaltereiksi kuvastaa sitä, että terveysturvalli-

suus pakotti ihmiset pysymään kotona. Näin ihmiset kokevat, että vapautta elää 

ja toimia rajoitetaan ”vankien” tavoin, vaikka kysymys on lähtökohtaisesti erilai-

sesta tilanteesta, kukaan ei ole täysin pakotettuna olemaan kotonaan.   

 

Kodin tilan kokeminen vankilana näyttäytyi myös kertomuksina yksinäisyydestä. 

Sosiaaliset suhteet ja niiden puute yhdistyvät näin konkreettisen tilan, abstraktin 

tilan ja eletyn tilan kokemisen yhteyteen. Kun kodin ulkopuolella ei ollut kokemuk-
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sia tai elämyksiä mahdollista saada, kodin sisäiset sosiaaliset suhteet korostui-

vat. Yksin asuvalle ihmiselle koti näyttäytyi paikkana, joka sulki tärkeät perheen 

ulkopuoliset sosiaaliset kontaktit pois ja korosti kokemusta siitä, ettei kodin ti-

loissa asu muita.  

 

”Kävin päivät töissä ja illat vietin kotona. Kaikki menot, kulttuuri ja harras-

tukset loistavat poissaolollaan. - - Somesisällöt välittivät omalle sohvalle 

perheellisten ystävien arkea, mikä alkoi korostaa turhan paljon sitä, että 

siinä missä heillä on tässä poikkeustilassa toisensa, minä olen aivan yksin.” 

(N5: 31-36v, nainen, yksin, palkkatyössä kokoaikaisena) 

 

Yksinolo kuvastaa juuri eristetyn ”vangin” asemaa, joka ei voi tuntea yhteyttä ys-

täviin, vaan on ”eristyksissä” pakon sanelemana. Toisaalta koti näyttäytyy yh-

dessä tarinassa myös juuri sellaisena Heideggerin (1951) kuvaamana ontologi-

sena turvasatamana, joka on ja pysyy vaikka kodin ulkopuolinen ympäristö olisi 

jollain tapaa epävakaa ja jopa vaarallinen.  

 

”Koti on tuntunut korona-aikana tietynlaiselta turvapaikalta. Kotona ollessa 

ei ole tarvinnut pelätä tartuntaa. Toisaalta on ollut tieto, että mahdollisen 

tartunnan saadessa kotona on varmasti hyvä olla ja sairastaa, sillä apua on 

lähellä.” (N21: 26-30v, nainen, kahdestaan puolison kansa, palkkatyössä 

osa-aikaisena) 

 

Taylorin ja Browerin (1985, ss. 183–212) mukaan yksityinen ja kontrolloitu kotitila 

korostuu, kun ulkomaailma ei ole hallittavissa. Kodin lisääntynyt yksityisyys näyt-

täytyikin tarinassa kodin tuntua lisäävänä elementtinä. 

 

”Kotona on saanut olla omassa kuplassaan ilman ulkomaailman paineita 

niin halutessaan.” (N21: 26-30v, nainen, kahdestaan puolison kansa, palk-

katyössä osa-aikaisena) 
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Useissa tarinoissa kodin merkitys turvapaikkana toisaalta muodostui hitaammin. 

Ensiahdistuksen jälkeen kodista muotoutui pikkuhiljaa turvallinen pesä, kun ko-

ronapandemia pakotti pysähtymään ja pohtimaan kodin merkitystä elämässä. 

Seuraavassa tarinassa koti näyttäytyi ensin vankilana, josta kaipasi pois enem-

män kuin ikinä ennen, mutta toisaalta seuraavassa kappaleessa kirjoittaja kokikin 

positiiviseksi asiaksi suositukset pysyä kotona, kun ei ole paineita nähdä ketään. 

 

” - - tunsin huojennusta siitä, että sainkin jäädä kotiin hyvällä omalla tun-

nolla. Olin aina ollut vähän huono lähtemään opiskelijarientoihin ja nyt ku-

kaan muukaan ei mennyt, joten ei tarvinnut tuntea minkäänlaista huonoa 

omatuntoa tai huonommuutta siitä, etten ole niin sosiaalinen kuin muut.” 

(N23: 26-30v, mies, asuu yksin, palkkatyössä osa-aikaisena) 

 

Koti näyttäytyi koronapandemian aikana siis hyvin kaksijakoisesti. Yhtäältä se 

koettiin ahdistavana eristyksissä olon paikkana, toisaalta turvallisuutta luovana 

tilana. Kotiin liitettiin toisistaan eriäviä merkityksiä, jotka silti näyttäytyivät tari-

noissa kerrostuneesti. Kuten Vilkko (2001, 55) kirjoittaa, kodin tuntu muotoutuu 

vuoropuhelussa negatiivisten ja positiivisten kokemusten kanssa. Koti säilyttää 

positiivisia ja negatiivisia merkityksiä samanaikaisesti. Samoja havaintoja tekivät 

myös Yalçın ja Düzen (2020) tutkimuksessaan, kun kotiin liitettiin koronapande-

mian aikana yhtä lailla positiivisia ja negatiivisia kokemuksia, jotka sanallistuivat 

metaforiin vankila, turvasatama, pesä, taivas tai hotelli.  

 

4.2 Koti työn ja vapaa-ajan tapahtuma-areenana 

 

Korona-ajan kodissa toimintoja on enemmän kuin normaaliaikana. Tarinoissa 

näyttäytyivät merkityksellisinä erilaiset elämykset, joita ennen tehtiin ja koettiin 

kodin ulkopuolella, mutta jotka nyt pyrittiin rakentamaan kodin tiloihin. Koti muun-

tui kuntosaliksi, teatteriksi ja konserttipaikaksi, kun verkon välityksellä oli mahdol-

lista enenevissä määrin hyödyntää näitä palveluja. Wilskan ym. (2020, s.52) mu-

kaan 60 % kuluttajista seurasi koronapandemian aikana maksuttomia kulttuuri-

palveluja verkossa ja 75 % käytti verkossa olevia liikunta- ja hyvinvointipalveluja. 
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Ruoanlaiton määrän lisääntyminen oli tarinoissa usein esillä. Seuraavassa tari-

nassa kuvataan, miten kodissa haettiin elämyksiä ruoanlaiton kautta, kun ravin-

toloihin ei ollut mahdollista mennä. 

 

”Aloimme myös tekemään aina perjantaisin jotain ”spesiaalia” ruokaa 

yhdessä. Piti käyttää mielikuvitusta, miten kodista sai arjen keskellä myös 

sen paikan, jossa voi kokea jotain erityistä.” (N7: 31-26v, nainen, yhdessä 

puolison ja lasten kanssa, palkkatyössä kokoaikaisena) 

 

Ruokatyön lisääntymiseen liittyvällä ilmiöllä voi olla myös muita välillisiä 

positiivisia vaikutuksia. Kun kotoa ei lähdetty harrastuksiin tai muihin menoihin, 

oli kodin asukkailla enemmän aikaa viettää yhdessä ja lisätä yhteenkuuluvuuden 

tunnetta yhteisten aterioiden merkeissä.  

 

Monissa perheissä koti muuntui lasten päiväkodiksi ja lasten leikkipuistoksi. 

 

”Tuntui, että lapselle piti päiväkodin sijaan järjestää järkevää tekemistä ko-

dissa: askartelua, piirtämistä, opettavia leikkejä, ulkoilua jne. Muistan al-

kuun innoissani keksineeni erilaisia askarteluja ja uusia leikkejä. Raahasin 

esimerkiksi kaikki viherkasvit kylpyhuoneeseen ja värjäsin lapsen kylpyve-

den siniseksi – leikimme viidakkoa.” (N2; 26-30v, nainen, yhdessä puolison 

ja lasten kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

On mielenkiintoista, kuinka paljon tarinoissa kerrottiin elämyksistä ja harrastuk-

sista ja niiden rakentamisesta kodin tiloihin. Se kertoo ehkä ihmisen tarpeesta ja 

kyvystä sopeutua kulloiseenkin tilanteeseen ja pyrkimyksestä pitää jonkinlaiset 

rutiinit myös vapaa-ajalla yllä koronapandemiasta huolimatta.  

 

Kodin sisällä lisääntyneiden toimintojen myötä kodin tilojen toimivuus oli tari-

noissa painotetusti esillä. Kodin tilat koettiin joissain tarinoissa vastaavan omia 

mieltymyksiä ja niihin liitettiin kodin tuntua kuvailevia adjektiiveja, kuten viihtyisä 
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ja mukava. Näissä tarinoissa korostettiin tilan riittävyyttä suhteutettuna asukaslu-

kuun, omaa pihaa ja esimerkiksi vastikään hankitun uuden kodin sopivuutta juuri 

koronapandemian aikaan. 

 

”Mielestäni kotimme tuntuu mukavalta paikalta viettää aikaa. Tähän vai-

kuttaa suuresti se, että kodissamme on monta eri huonetta. Tekemisiä voi 

jakaa eri huoneisiin niin, että työhuoneessa tapahtuu työ- ja opiskeluteh-

tävät, olohuoneessa vapaa-ajan viettäminen ja makuuhuoneessa nukku-

minen. Tällainen asunto, jossa meillä on "tilaa elää", sopii mielestäni hyvin 

pandemian aikaan. Asunnossa olevat eri huoneet mahdollistavat myös 

sen, että pystymme kumppanini kanssa tekemään erityylisiä asioita eri 

huoneissa niin, että emme häiritse toisiamme.” (N17: 26-30v, nainen, kah-

destaan puolison kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

”Koronavuonna 2020 kodin tärkeys ja sen viihtyvyys ja muunneltavuus 

nousivat entistä enemmän esille. Useasti kumppanini kanssa totesimme, 

että onneksi olimme muuttaneet uuteen kotiimme ennen koronaa ja valin-

tamme oli juuri oikea.” (N12: 26-30v, nainen, kahdestaan puolison kanssa, 

päätoiminen opiskelija) 

 

Toisaalta monissa tarinoissa koti aiheutti tyytymättömyyttä ja sitä kuvailtiin nega-

tiivisin sanankääntein. Kun kodin tiloissa työskenteli ja opiskeli yhtä aikaa useita 

ihmisiä, korostui siellä olevien ihmisten määrä suhteessa kodin tilan kokoon.  

 

”Koti - - tuntuu viime vuoden jälkeen ajoittain kutistuneen. Yksi ylimääräi-

nen huone ei varsinaisesti harmittaisi, vaikka meillä on ihan tilava koti nyt-

kin” (N7: 31-36v, nainen, yhdessä puolison ja lasten kanssa, palkkatyössä 

kokoaikaisena) 

 

”- - teimme töitä molemmat saman ruokapöydän ympärillä. Keskittyminen 

ei ollut parasta mahdollista, kun molemmat vuorotellen puhuvat omissa 



41 

 

töissään, minä yliopiston Zoomeissa ja mies kokouksissa ja asiakaspuhe-

luissa.” (N2: 26-30v, nainen, yhdessä puolison ja lasten kanssa, päätoimi-

nen opiskelija) 

 

Kun kotia ei ollut aiemmin käytetty pääasiallisena työ- ja opiskelupaikkana, ko-

rostui myös tilojen ja huonekalujen epäergonomisuus.  

 

”Kotona ei ole ergonomisesti hyviä paikkoja opiskella tai tehdä töitä, joten 

paikat tulevat kipeäksi.” (N11: 20-25v, nainen, kahdestaan puolison 

kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

”- - kodissani minulla ei ole kunnon työpistettä vaan opiskelen sohvalla tai 

ruokapöydän ääressä.” (N8: 20-25v, nainen, kahdestaan puolison kanssa, 

päätoiminen opiskelija) 

 

Kun koti näyttäytyi tarinoissa työn ja vapaa-ajan tapahtuma-areenana, kodin mer-

kitys symbolisena työn ja vapaa-ajan rajana hälveni. Rajan hälveneminen koettiin 

merkittäväksi kodin tuntua heikentäväksi tekijäksi, kuten seuraavassa tarinassa 

kerrotaan. 

 

”Kouluhommat ja osa-aikatyöt pitikin tehdä ruokapöydän ääressä istuen. 

Aamukahvit juotiinkin koneen avauksen yhteydessä, kun hommathan 

tietty kannatti aloittaa niin pian kun mahdollista. Iltaisin ei tultu kotiin ja ve-

detty syvään henkeä ja rysähdetty sohvalle. Siirryttiin ruokapöydän ää-

restä parin metrin matka sohvalle. Kodin merkitys vastapainona arjen me-

noille ei ollut enää läsnä ja sen rauhan ja seesteisyyden tuntu tuntui lähte-

vän pois. Se ei ole tullut takaisin, ja sitä kaipaan kodissa eniten.” (N11: 20-

25v, nainen, kahdestaan puolison kanssa, päätoiminen opiskelija.) 

 

Edellä esitettyyn sitaattiin liittyy myös kodin materian merkitys kodin sisällä ta-

pahtuvien toimintojen lisääntymisen myötä. Merkityksellisen aseman saatuaan 

tavara on aktiivisesti olemassa niin kauan kuin olosuhteet eivät muutu. Olosuh-
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teiden muutosten myötä materialle annetaan uusia merkityksiä tai se saattaa jou-

tua syrjäytetyksi muuttuneissa olosuhteissa. (Uimonen, 2019, s. 32) Esimerkiksi 

kodin ruokapöytä sai useissa tarinoissa uusia merkityksiä työpöytänä. Ruokapöy-

tään liitettiin tarinoissa negatiivisia tunteita ja yhdistettiin työn ja vapaa-ajan rajan 

hämärtymisen tuoma ahdistus. Koronapandemia on tämän tutkimuksen aineis-

tossa olosuhteiden muutos, jossa aiemmin kodissa tietyn merkityksen omannut 

materia saa uusia merkityksiä.  

  

4.3 Koti suorittamisena ja levähdyspaikkana 

 

Useissa tarinoissa listattiin luettelomaisesti kodin toimintoja, kuten ruokatyö ja 

siisteyden ylläpitäminen, jotka kirjoittajien kokemuksissa olivat lisääntyneet ko-

ronapandemian myötä. Tällaisena koti näyttäytyi myös Yalçın ja Düzen (2020) 

tutkimuksessa: ”pääosin päättymättömänä kotityönä”. Koti näyttäytyi tarinoissa 

paikkana, joka on täynnä uusia täytettäviä vaatimuksia. Esimerkiksi kyltymätön 

itse määritelty vaatimus järjestää lapselleen jatkuvia elämyksiä, kuten aiemmin 

mainitun kylpyläviidakon, väsytti lopulta kirjoittajan. 

 

”Jälkikäteen nyt pohdin, miksi uuvutin itseäni lisäksi kaikella ”Ylimääräi-

sellä” (N2; 26-30v, nainen, yhdessä puolison ja lasten kanssa, päätoimi-

nen opiskelija) 

 

Seuraavissa tarinoissa koko kotona oleminen näyttäytyi suorittamisena.  

 

”Otin myös kotoilun suorittamisena. Siivoamisesta tuli vähän liiankin suuri 

osa arkea ja halusin leipoa ja neuloa paljon. En missään vaiheessa ehtinyt 

tylsistymään sillä tein myös opintoja kiivaalla tahdilla.” (N8: 20-25v, nainen, 

kahdestaan puolison kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

” - - kotona oleminen on välillä alkanut tuntua suorittamiselta. Suorittami-

nenhan on sitä, ettei enää välttämättä koe sellaista hyvän olon tunnetta 

vaan tekee jotain asiaa koska tuntee sen pakolliseksi tehdä. Olen nyt ko-

tona, koska se on pakko, jolloin vähän niin kuin suoritan kotona olemista. 
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Suoritan siivoamista, suoritan kotijumppaa, suoritan koulutehtäviä ruoka-

pöydän ääressä.” (N23: 26-30v, mies, asuu yksin, palkkatyössä osa-aikai-

sena) 

 

Kodin suorittaminen on kiinnostava näkemys, koska ”suoritusyhteiskunta” näh-

dään paljolti työelämässä ja harrastuksissa suoriutumisen kautta. Koti on toiminut 

tällöin vastapainona, levon paikkana. Suorittamisen käsite tarkoittaakin Kotimais-

ten kielten keskuksen (2021) mukaan muun muassa vaatimusten täyttämistä ja 

velvollisuuksista selviytymistä tai vankeusrangaistuksen kärsimistä. ”Kodin suo-

rittamisen” voisi tulkita olevan melko negatiivinen tai ainakin praktinen ilmaus 

suhteessa pehmeään ja osin romantisoituun kodin tunnun käsitteeseen. Sen 

voisi tulkita ilmentävän tarinoissa ajatusta siitä, että koronapandemian aikana ko-

dissa olemisesta tuli velvollisuus, josta on selviydyttävä.  

 

Suorittaminen virallisten määritysten mukaan liitetään vankeuteen, johonkin pa-

kolliseen, jota ihminen ei voi enää rangaistuksen saatuaan välttää. Suorittamisen 

ja aiemmassa alaluvussa esitetyn vankilan metaforat ovat tulkittavissa samaan 

asiayhteyteen kodista elämän pakollisena keskipisteenä. Taylorin ja Browerin 

(1985, ss. 183–212) mainitsema yksityisen kotitilan korostumisen yhteys ulko-

maailman hallitsemattomuuteen saattoi myös johtaa tarpeeseen kontrolloida ja 

suorittaa kotitilaa.  

 

Myös työelämän ja kotielämän sulautuminen samaa tilaan, on voinut siirtää työ-

elämän ajattelutapoja osaksi kodin elämää. Hochschildin (1997) tutkimuksessa 

havaittiin, että työhön ja kotiin liitetyt käytännöt ja kokemukset ovat vaihtaneet 

paikkaa: kodissa tehdään monotonista kotityötä, kun taas työpaikalla voi toteut-

taa itseään sekä viihtyä. Pandemian aikana nämä kategoriat ovat vaikeammin 

erotettavissa ja mahdollisesti juuri kotityön suorittaminen vahvistaa ajatusta ”jo-

tain on saatava aikaan”.  

 

Toisaalta koronapandemian myötä lisääntynyt kotona oleminen lisäsi monissa 

tarinoissa kirjoittajien hyvinvointia. Tarinoissa toistuivat ajatukset siitä, että koro-
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napandemia teki elämästä rauhallisempaa ja antoi ikään kuin luvan olla harras-

tamatta, käymättä elämyksissä ja nähdä ihmisiä: ”lakata suorittamasta”. Myös 

Heinosen (2020, s. 25) arvion mukaan koronapandemia saattoi antaa sijaa myös 

hitaan elämän (slow life) kulttuuriselle mallille. Kaikkea ei tarvitsekaan tehdä te-

hokkaasti ja tiukalla aikataululla. 

 

”Korona auttoi kaksi vuotta kestäneellä matkallani, se antoi minulle luvan 

rauhoittaa, hidastaa ja pysähtyä, lakata suorittamasta. Nyt lepään ja kirjoi-

tan keskellä sotkujen, annan olla tuntien onnellisuutta. Minun ei pidä enää 

mitään, siivouspäivä seuraa toistaan, ja on myös seuraamatta” (N13: 43-

48v, nainen, yksin lasten kanssa, palkkatyössä kokoaikaisena) 

 

”Olen myös saanut kokea rauhan elämässäni. Ennen olin jatkuvasti har-

rastuksissani ja välillä tuntui etten jaksa. Nyt tällainen pakollinen pysähty-

minen auttoi.” (N20: 37-42v, nainen, yhdessä puolison ja lasten kanssa, 

palkkatyössä kokoaikaisena) 

 

Tarinoissa kokemus kodista suorittamisena ja levähdyspaikkana ei näyttäytynyt 

juurikaan samoissa tarinoissa yhtä aikaa, vaan usein suorittamista korostavissa 

tarinoissa oli negatiivisempi sävy koko tarinan ajan ja taas elämän hidastuminen 

väritti koko tarinan positiivisemmaksi. On myös mielenkiintoista, että kotitalouden 

rakenne ei ollut määrittämässä kokemusta kodista suorittamisena tai levähdys-

paikkana, vaan koti saattoi näyttäytyä samanlaisena yhtä lailla perheellisten ja 

yksin elävien elämässä.  

 

4.4 Sosiaalisesti rakentunut tarina kodista 

 

Kerronnallinen tutkimus huomioi aina kertomusten sosiaalisesti rakentuneen 

luonteen. Konstruktivistisen käsityksen mukaan tietäminen on suhteellista ja riip-

puvaista ajasta, paikasta ja tarkastelijan asemasta: tieto on aina jonkun, joka elää 

tietyssä fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä. (Heikkinen, 2018, ss. 176–

177.) Vaikka koti nähdään yksilön kokemuksista muodostuvana, niin kuten Aal-
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tojärvi (2005, s. 42) kirjoittaa, ei koti loppujen lopuksi ole täysin yksilön hallitta-

vissa oleva: kodit muokkautuvat yleisten säännösten ja ideologioiden vanave-

dessä ja ovat aina suhteessa yhteiskunnan aatteelliseen ilmapiiriin. (Aaltojärvi, 

2005, s. 42.) Koronapandemian aika kokonaisuudessaan kertoo ajallisesta ja 

kontekstuaalisesta muutoksesta kodeissa niin yksilön kokemana kuin myös yh-

teiskunnallisena ilmiönä. Se on lisännyt kodin merkitystä yksityisenä perheen ul-

kopuolisten henkilöiden ulottumattomissa olevana paikkana eli ikään kuin koros-

tanut yksityisyyttä. Toisaalta koronapandemia on luonut kodille uusia merkityksiä 

uusien toimintojen ja tilan kokemisen myötä.  

 

Kodin käsite itsessään on arkipuheessa positiivisesti värittynyt ja sille annetaan 

ideaalisia ja romantisoituja merkityksiä (Vilkko, 2010, s. 16). Kodista saatetaan 

usein puhua onnellisuusmuurin takaa (Roos, 1988). Kortteinen, Tuominen ja 

Vaattovaarakin (2005, s. 124) toteavat, että kun ihmiset kokevat olevan itse vas-

tuussa hyvinvoinnistaan, kysymys ”miten voit” tai ”miten viihdyt” sekoittuu vas-

taajan mielessä kysymykseen siitä, miten elämässä olet onnistunut. On vaikeam-

paa kertoa vaikeuksista kuin onnistumisista, kun yleisesti ajatellaan, että jokainen 

on vastuussa omasta onnestaan. 

 

Huomionarvoista on se, että jonkinlaisia reikiä ideaalikodin kuplaan tässä tutkiel-

massa puhkaistiin, kun negatiivisia kertomuksia kodista oli ylipäätään löydettä-

vissä. Koronapandemia antoi onnellisuusmuurin siis joiltain osin murtua. Korona-

pandemia ulkoapäin vaanivana uhkana varmisti kirjoittajille sen, etteivät he ole 

täysin itse vastuussa niistä tunteista ja kokemuksista, joita he tarinassaan kerto-

vat. He ymmärsivät sen, että tutkimuksessa ei yritetä kysyä, ”miten olet ko-

ronapandemian aikana onnistunut?”. 

 

Tämän tutkimuksen analyysissa esiintyi lukuisia negatiivisia ilmauksia ja kerto-

muksia kodista, mutta usein kerrottua kokemusta haluttiin lieventää jo seuraa-

vassa lauseessa tuomalla esiin jokin positiivinen puoli asiantilasta.  

 

”Koti ärsyttää. Sitä pitää siivota useammin, kun täällä viettää enemmän 

aikaa. Kotona ei ole ergonomisesti hyviä paikkoja opiskella tai tehdä töitä, 



46 

 

joten paikat tulevat kipeäksi. Mökkihöperöys iskee ajoittain, vaikka kuinka 

koittaisi käydä ulkona kävelyillä. Silloin toivoo, että voisi olla muualla kuin 

kotona. Toisaalta kotia arvostaa vähän eri tavalla. Minulla on kiva koti, ki-

valla paikkaa (palveluita ja ulkoilumahdollisuuksia lähellä) ja kotona on ki-

vaa seuraa. Koti on nyt turvasatama tämän kaiken hullunmyllyn keskellä.” 

”N11: 20-25v, nainen, kahdestaan puolison kanssa, päätoiminen opiske-

lija.” 

 

Tarinoissa kaikki kirjoittajat määrittelivät, millainen heidän suhteensa kotiin oli en-

nen koronapandemian aikaa. Kirjoittajat mielsivät itsensä hyvin selkeästi joko 

koti-ihmisiksi, jotka olivat viihtyneet kodissa paljon tai meneviksi ihmisiksi, jotka 

eivät olleet aiemmin viihtyneet kodissa juurikaan. Koti-ihmisiksi tai meneväksi ih-

miseksi identifioituminen oli esillä usein heti tarinoiden ensimmäisissä lauseissa. 

Tutkija oletti tarinoiden edetessä tämän mainitun koti-identiteetin paljastavan toi-

sistaan eriäviä kokemuksia kodista, mutta toisin kävi: oli kirjoittajan koti-identi-

teetti sitten millainen tahansa, koti näyttäytyi ennen koronapandemiaa rauhalli-

sena levähdyspaikkana suhteessa muuhun ympäristöön ja koronapandemian al-

kaessa kodin paikka elämässä mietitytti enemmän tai vähemmän jokaista kirjoit-

tajaa koti-identiteetistä huolimatta. 

 

”Ennen koronaa vietin aikani pääasiassa kodin ulkopuolella, oli se sitten 

opinnoissa, töissä, harrastuksissa tai kavereiden kanssa. Tällöin koti oli 

paikka mihin tullaan illalla nukkumaan, paikka levätä ja hengähtää.”  

(N11: 20-25v, nainen, kahdestaan puolison kanssa, päätoiminen opiske-

lija) 

 

”Enemmän kotona oleminen ei ole juurikaan ahdistanut minua, sillä olen 

aina ollut koti-ihminen. Koti edustaa ennen kaikkea turvaa, rauhoittumista 

ja lepäämistä, mitkä ovat stressaavassa tilanteessa nousseet vielä suu-

rempaan rooliin.” (N21: 31-36v, nainen, yhdessä puolison ja lasten 

kanssa, palkkatyössä kokoaikaisena) 
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Koti synnytti kirjoittajissa uusia negatiivisia kokemuksia, joista haluttiin eroon ja 

pyrittiin kaikin keinoin palauttamaan takaisin se kodin tuntu, joka yksilöillä oli ollut 

ennen koronapandemiaa. Yksilöllisistä sävyistä huolimatta tämä kodin tuntu näyt-

täytyikin lopulta yhtenäisenä: jo aiempien tutkimusten toteamana ja yleisesti hy-

väksyttynä ajatuksena kodin ideologiasta levähdyspaikkana, latauspaikkana ja 

ontologisena turvapaikkana. Negatiiviset kertomukset kodista eivät siis tämän tut-

kimuksen aineistossa rikkoneet yleisesti hyväksyttyä, sosiaalisesti rakentunutta 

ideologiaa kodista. Yalçın ja Düzen (2020) toteavat tutkimuksessaan, että ihmiset 

saattavat omaksua kulttuurisesti yhdenmukaisia ajatuksia kodista myös sopeutu-

akseen uhkiin ja pelkoihin. 

 

Mielenkiintoista tarinoiden sosiaalisen rakentumisen näkökulmasta oli myös se, 

että kirjoittaja, joka ei kokenut kotiaikaa rankkana tai ikävänä, koki tärkeäksi pe-

rustella kokemustaan vertaamalla asiantilaa jonkun toisen kuvitteellisen henkilön 

tilanteeseen. 

 

”Koronalla ei ollut niin isoa vaikutusta kotielämääni kuin ehkä monella 

muulla, koska ennen sitä vietin kuitenkin suurimman osan ajastani kotona” 

(N19: 20-25v, nainen, yhdessä puolison ja lasten kanssa, päätoiminen 

opiskelija) 

 

”Toki voisin tuntea kotini myös ahdistavana, jos tekisin töitä kodista käsin. 

Mutta edelleen vietän kotona vain vapaa-ajat, koska työtäni ei voi tehdä 

etänä. Silläkin kotini on rauhoittumisen ja levon paikka.” (N22: 37-42v, nai-

nen, kahdestaan puolison kanssa, palkkatyössä kokoaikaisena) 

 

Tutkija pohti, oliko hän mahdollisesti muodostanut tutkimuskutsuun sellaisen ku-

van, että korona-aika pitäisi kodin näkökulmasta kokea rankkana, mutta tarkas-

telemalla tutkimuskutsua objektiivisesti, ei tutkimuskutsussa ollut asenteellista 

tekstiä. On mahdollista, että yleinen koronapandemian aikaan liittyvä kotipuhe 

Suomessa on onnellisen kodin ideologian sijaan ohjannut siihen, että kotiin voi 

liittää nyt negatiivisia kokemuksia. Toisaalta Räihä ja Moilanen (2018) kirjoittavat, 
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että asian merkitys konkretisoituu vasta vertaamalla sitä johonkin toiseen asian-

tilaan. Esimerkiksi jonkun toisen hankalampi tilanne saa oman tilanteen näyttä-

mään valoisammalta ja toiveikkaammalta. 

 

Tarinoiden sosiaalinen ja ajallinen rakentuneisuus ilmeni myös kertomuksissa ko-

ronaviruksen torjuntaan käytetyistä aineista ja materiasta. Käsidesit ja kasvomas-

kit mainittiin tarinoissa perustelematta niiden olemassaoloa. Oletettiin, että lukija 

ymmärtää ajallisen kontekstin yhteyden.  

 

”Maskipaketti ja kertakäyttöhanskat ovat lähellä eteisen ovea.”  

(N8: 20-25v, nainen, kahdestaan puolison kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

Kun Aaltojärven (2005, s. 84) aineistossa televisio mainittiin tavarana, minkä pi-

tää olla olemassa, mutta jonka käyttötarvetta kukaan ei halunnut erityisemmin 

korostaa, tässä tutkielmassa kasvomaskeista ja käsideseistä puhuttiin samalla 

tavoin, vaikka ne olivat vasta kotiutuneet osaksi kodin esineistöä.  

 

4.5 Kotia tekemässä koronapandemian ajassa 

 

Koronapandemian ja asetettujen rajoitusten myötä kotiin liittyvä elämänmuutos 

on katsantotavan mukaan tarjonnut mahdollisuuden tai jopa pakottanut ihmiset 

tarkastelemaan kotiaan uudella tavalla. Tarinoissa kerrotaan, että syy kodin tilo-

jen sisustamiseen ja remontointiin on kodissa vietetyn ajan lisääntyminen. Kun 

kodissa vietettiin suurin osa ajasta, se sai uusia merkityksiä ja tämä toi mukanaan 

monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Näiden myötä kotiin oli sopeuduttava uudel-

leen. Koronapandemian aikana koti näyttäytyi joissain tarinoissa epämiellyttä-

vänä ja kotoisuuden tuntu oli heikentynyt. Oli tehtävä siitä jälleen koti ja pyrittävä 

saamaan takaisin osittain kadonnut kodin tuntu, joka kirjoittajilla oli ollut ennen 

koronapandemian aikaa.  

 

Sisustamiseen liittyvien kertomuksien yhteydessä tuotiin esiin kodin tuntuun liit-

tyviä ilmaisuja, kuten kodin harmoninen tunnelma ja viihtyisyys. Kodin sisustami-

sella haluttiin parantaa omaa hyvinvointia ja lisätä kodin tuntua. 



49 

 

 

”Etätyöaikana yhdistetyllä työ- ja ruokapöydälläni oli aina kukkia. Jotain iloa 

tähän erikoiseen aikaan. - - Kotini vahvat värit alkoivat vaihtua lempeisiin 

sävyihin. Harmoninen tunnelma ehkä rauhoittaa ikävän olon keskellä” (N5: 

31-36v, nainen, yksin, palkkatyössä kokoaikaisena) 

 

”Piristin itseäni tilaamalla esimerkiksi uudet verhot ja sisustustyynyt ja vaih-

telin joidenkin koriste-esineiden paikkaa” (N2: 26-30v, nainen, yhdessä puo-

lison ja lasten kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

”Kotini viihtyisyyden parantamiseksi sisustin huoneen, jota en ole oikeas-

taan ennen käyttänyt. Ostin pari viherkasvia lisää” (N10: 20-25v, nainen, 

yksin, päätoiminen opiskelija) 

 

Uimosen (2019, ss. 139-–140) tutkimuksessa materian merkitys kodin tunnun 

muodostumisessa on tärkeä. Kodin tuntua tavoitellaan tunnelman luomisen 

kautta: hämäryydellä, valoisuudella, taide-esineillä ja esimerkiksi huonekasveilla 

tai toisaalta uutuuden tunteen kautta, joka saattaa syntyä vain huonekalujen paik-

kaa vaihtamalla. Materian avulla saadaan myös tunne tilan hallinnasta, joka on 

merkityksellistä kotona viihtymisen kannalta. (Uimonen, 2019, ss. 139-–140) 

 

Niissä tarinoissa, joissa remontista puhuttiin, se liitettiin toiminnaksi, jota ei olisi 

tehty ”normaaleissa oloissa”. IKEA Suomen (2021) tutkimus osoittaa, että kotona 

oleminen on lisännyt tarvetta uudistaa kotia. 

 

”Kotia olemme uudistaneet maalamalla ja tapetoimalla, emme ehkä olisi 

tehneet näistä ns. Normaalissa tilanteessa.” (N20: 37-42v, nainen, yhdessä 

puolison ja lasten kanssa, palkkatyössä kokoaikaisena) 

 

”Kun aikaa kodin seinien ja muidenkin paikkojen katseluun olikin enemmän, 

aloin kiinnittää huomiota virheisiin sisustuksessa ja tiloissani. Päätin maa-

lata vuokra-asuntoni seiniä.” (N23: 26-30v, mies, asuu yksin, palkkatyössä 

osa-aikaisena.) 
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Kodin materia sai koronapandemian aikana uusia merkityksiä siinä missä koti 

itsessäänkin. Aiemmin tuntematon tavara, hengityssuojain sai seuraavan tarinan 

kodissa keskeisen paikan ja sille järjesteltiin muiden aiemmin keskeisten tavaroi-

den tilalle oma paikka.  

 

”Olen laittanut - - pyykkikoriin pussin, johon likaiset kasvomaskit laitetaan 

suoraan, ja puhtaat roikkuvat siivouskaapissa. Jos tämä jatkuu 

pidempäänkin, aion kehittää vielä jonkin toimivamman ratkaisun tälle 

rumballe.” (N2: 26-30v, nainen, yhdessä puolison ja lasten kanssa, 

päätoiminen opiskelija) 

 

Tämä saattaa selittyä tavaran kotiuttamisella: kun uusi tavara otetaan käyttöön, 

ne asetetaan perheelle keskeiseen paikkaan. Merkitys pitää tietoisesti liittää ta-

varaan, jolloin siitä tulee asujalleen merkityksellinen ja osa kodin tuntua (Koro-

sec-Serfaty, 1985, ss. 66–68; Uimonen, 2019, s. 33). Uuden materian hankkimi-

nen nähtiin myös keinona helpottaa arkea ja ratkaisuksi tilojen toimimattomuu-

teen, kuten seuraavassa tarinassa. 

 

”Nyt olemme saaneet - - asennettua työpöydän makuuhuoneeseen - -. 

Oven voi pitää kiinni, joka helpottaa molempien työntekoa.” (N2: 26-30v, 

nainen, yhdessä puolison ja lasten kanssa, päätoiminen opiskelija) 

 

Pienemmät remontit ja elämää helpottavien tavaroiden hankkimisen lisäksi ana-

lyysissa paljastui myös suurempia kodin tekemiseen liittyviä toimia.  Seuraavassa 

tarinassa koronapandemia näyttäytyi kokonaisen kotiin liittyvän elämänmuutok-

sen alkuun sysääjänä.  

 

”Vuosi 2020 oli vuosi, kun elämäni muuttui. Korona sai miettimään elämää 

uudestaan. Olimme aina avopuolisoni kassa miettineet, että muutamme ko-

tipaikkakunnallemme takaisin, kun minä valmistun, mutta tämä tilanne sai-

kin ajattelemaan asiasta toisin. Kesällä päätimme muuttaa elämämme täy-

sin: - - ostimme rivitaloasunnon - - . Yhtäkkiä meillä olisikin kaksion sijaan 4 
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huonetta, keittiö, sauna, pari vessaa ja oma piha. Oma koti, jonka seinät voi 

vaikkapa maalata tai tapetoida. - - Tämä tilanne sai meidät ajattelemaan, 

että elämä on tässä ja nyt - - .”  

(N15: 20-25v, nainen, kahdestaan puolison kansa, päätoiminen opiskelija) 

 

Ihmisille tarjoutuu elämässä mahdollisuuksia ja toisaalta uhkia, joiden myötä teh-

dään elämän suunnan muutoksia. Näitä aluksi mahdollisesti ahdistavia hetkiä, 

mutta toisaalta uusia mahdollisuuksia tarjoavia pisteitä ovat esimerkiksi työpai-

kan menettäminen, perheen perustaminen tai leskeksi jääminen (Uimonen, 2019, 

ss. 63–65). Tässä tutkielmassa koronapandemia näyttäytyi siis myös kokonaisen 

uudenlaisen elämän alkuun sysääjänä. Kuten Wilska ym. (2021) totesivat, koro-

napandemia toisaalta lykkäsi joissakin kotitalouksissa isojen hankintojen teke-

mistä, mutta asuntokaupan vilkastuminen (Kokkonen, Korhonen, Rämö & Vuorio, 

2020) ja kodin remontointi-into (Kesko, 2020) kertoo myös päinvastaisesta ilmi-

östä.  
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5 Johtopäätökset 

 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu sitä, millaisena koti koronapandemian ajassa 

näyttäytyy yksilön kokemuksissa ja toisaalta myös sosiaalisesti rakentuneena ta-

rinana. Lisäksi tutkielmassa on pyritty ymmärtämään, millä tavoin korona-ajan 

kotia tehdään ja miksi kodin tekeminen näyttäytyy niin merkityksellisenä tari-

noissa. 

 

Koronapandemia näyttäytyi tässä tutkielmassa uutena ja outona muutostilan-

teena, jossa aiemmin itsestään selvänä pidetty kotitila ja siellä olevat tavarat sai-

vat uusia merkityksiä. Kuten Hänninen (2000, s. 72) kirjoittaa, muutostilanteet 

ovat hetkiä, jolloin näkymättömäksi muuntuneet rutiininomaiset suhtautumistavat 

murtuvat ja uusien merkitysten muotoutuminen tekee ne jälleen näkyviksi. Kodin 

olemassaoloa elämässä pohdittiin uudelleen. Koti oli koronapandemian ajassa 

kaiken toiminnan keskipiste, jossa työ ja vapaa-aika, lastenhoito, ruoanlaitto, van-

hempien ja lasten harrastukset ja elämykset mahdutettiin vaihtelevan kokoisen 

asumuksen sisään. Aiemmin ulkoistetut palvelut olivat suurimmilta osin nyt kodin 

asukkaiden vastuulla.  

 

Kodin muuttuessa yksityisemmäksi paikaksi ja elämisen rajojen kaventuessa ko-

din merkitys laajeni ja koti koettiin kaksijakoisena ja kerrostuneena. Uuden ja ou-

don muutostilanteen selittämiseksi kotiin liitettiin metaforia. Koti näyttäytyi yh-

täältä ahdistavana vankilana mutta toisaalta turvapaikkana, jossa sai paeta ulko-

maailman vaaroja. Koti näyttäytyi jatkuvana pakonomaisena suorittamisena, 

mutta toisaalta mahdollisuutena vihdoin levähtää, kun mihinkään ei ollut enää 

pakko mennä. Jokainen tarina on oma tapauksensa, oma kertomuksensa kodista 

ja jokaisella kirjoittajalla on täysin uniikki tapansa kertoa tarinansa.  

 

Tarinoista oli mielenkiintoista tavoittaa kodin negatiiviset ja positiiviset kertomuk-

set, jotka kerrostuneesti loivat aidon tuntuista representaatiota juuri siitä kodista, 

jollaisessa kukin kirjoittaja koronapandemian ajassa eli. Yalçın ja Düzen (2021) 
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päätyivät tutkimuksessaan monelta osin samoihin tuloksiin ja myös kodille osoi-

tetut metaforat täsmäsivät tämän tutkimuksen kanssa. Koti näyttäytyi näissä Suo-

meen ja Turkkiin sijoittuvissa tapaustutkimuksissa melko samantyyppisenä. 

 

Tämä tutkielma valottaa Sixsmithin (1989) ja Uimosen (2019) esittelemien kodin 

tunnulle ja kodin olemukselle tunnusomaisten positiivisten merkitysten lisäksi 

myös kodille annettuja negatiivisia merkityksiä, joiden näkymättömyyttä aiem-

missa kotitutkimuksissa muun muassa Manzo (2003, ss.47–61) on kritisoinut. On 

kuitenkin huomionarvoista, että negatiiviset merkitykset eivät rikkoneet tarinoissa 

kodin tunnun vahvaa pintaa täysin vaan tekivät vain säröjä, joita kirjoittajat pyrki-

vät kotia tekemällä paikkaamaan ja siten sopeutumaan koronapandemian tuo-

miin muutoksiin. Kodin tuntu ei siis täysin katoa, vaikka koti olisi ahdistava paikka. 

Kuten Vilkko (2001, s.55) kirjoittaa, positiiviset merkitykset kutsuvat esiin puuttu-

misen, epävarmuuden, vierauden ja kivun kokemukset sekä toisinpäin. Kodin 

tuntu muodostuu näiden välissä neuvotellen ja tasapainoillen. 

 

Osittain kadonnutta kodin tuntua tavoiteltiin sisustusmuutoksilla, remontoimalla 

kotia sekä hankkimalla uusia tavaroita ja huonekaluja. Näillä keinoilla kodista 

saatiin esteettisesti miellyttävämpi ja koronapandemian ajassa toimivampi. Tu-

lokset vahvistavat Fuentesin (2011) tutkimuksen tuloksia, jossa todettiin, että ko-

din tuntua tavoitellaan yllä mainituilla keinoilla. Toisaalta voidaan ajatella tämän 

tutkielman tulosten valossa, että kodin tuntua voi tavoitella myös järjestämällä 

kodissa elämyksiä itselle ja perheelle. Niiden avulla pyritään toteuttamaan itseä 

ja lisäämään omaa toimijuutta. Itsensä toteuttamisen ja toimijuuden mahdollisuus 

on esillä Sixsmithin (1989, s. 289) kodin merkityksissä. Kodin tekemisessä voisi 

sanoa yhdistyvän myös Lefebvren (1991, s. 14) esittelemä konkreettinen tila ja 

kuviteltu tila, jotka muotoutuvat eletyn tilan ja tekojen kautta. 

 

Kerronnallisessa tutkimuksessa tarinoiden sosiokonstruktivistinen luonne on tär-

keää huomioida. Kirjoittajien voidaan ajatella olevan oman aikansa, kulttuurinsa 

ja viitekehyksensä asiantuntijoita. Tarinoissa eli vahvana Sixsmithin (1989) ja Ui-

mosen (2019) ajatukset kodista viihtyisänä, mukavana, pysyvänä ja toimivana 

sekä Heideggerin (1951) ajatukset kodista turvasatamana. Niiden voisi sanoa 
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olevan se sosiaalisesti rakentunut kodin ideologia, johon kotielämää suhteutettiin. 

Yalçın ja Düzen (2020) toteavat tutkimuksessaan, että kokemukset koronapan-

demian ajan kodista rakensivat entisestään uusia kerroksia kodin merkityksiin, 

mutta eivät merkittävissä määrin horjuttaneet kodin positiivisesti värittynyttä ideo-

logiaa. Vaikka koti näyttäytyi myös tässä tutkielmassa ahdistavana ja jopa vanki-

laan verrattavana paikkana, silti vahvimpana jäi tarinoiden loppusäkeissä elä-

mään ajatus kodista entistäkin tärkeämpänä paikkana.  

 

Tämä tutkielma antaa uutta tietoa ja ymmärrystä siitä, millä tavoin koti koetaan 

vakavan terveydelle uhkaavan kriisin ja yhteiskunnan asettamien rajoitustoimien 

aikana, millaisia uusia merkityksiä koti sen aikana saa sekä millä tavoin kodin 

tilassa muutostilanteisiin sopeudutaan. Koti ja koronapandemia vaativat kuitenkin 

lisää monitieteistä tutkimusta, jonka avulla voidaan ymmärtää myös koronapan-

demian pidempiaikaisia vaikutuksia kodin merkitykseen ja kodin kokemiseen. 

Tärkeää olisi tutkia myös erilaisten ihmisryhmien, kuten esimerkiksi kodittomien, 

nuorten ja ikäihmisten kokemuksia kodista koronapandemian aikana.  
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