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1 Johdanto 
 

Sisustustekstiilit ovat oleellinen osa koteja ja niitä sijaitsee yleensä kaikissa kodin 

tiloissa jonkin tuotteen muodossa. Sisustus ja siihen kuuluvat sisustustekstiilit 

kertovat samalla paljon tilassa asuvasta henkilöstä: hänen tyylistään, persoonas-

taan ja tarinastaan. Sisustaminen onkin tapa luoda kodista itsensä näköinen ja 

itseään miellyttävä. Tällä hetkellä kodin sisustaminen ja laittaminen on entistä 

suositumpaa. Mainonta, markkinointi, televisio ja sosiaalinen media lisäävät tie-

toa ajankohtaisista sisustustrendeistä ja houkuttelevat kodin ilmeen päivittämi-

seen. Koronapandemian myötä kotona vietetään myös enemmän aikaa niin työn, 

opiskelun kuin vapaa-ajankin parissa ja omaan viihtyvyyteen on alettu kiinnittä-

mään entistä enemmän huomiota. Kodin tuleekin olla paikka, jossa oma olo koe-

taan hyväksi. Tämän tunteen syntymisessä sisustustekstiileillä ja sisustuksella 

on valtava merkitys. 

 

Tutkimuskysymysten ohjaamana etsin tutkimuksessani vastausta siihen, millai-

sia opiskelijoiden sisustustekstiilit ovat, minkälaisten asioiden ohjaamana niiden 

valinta suoritetaan sekä liittyykö niihin joitakin erityisiä muistoja ja merkityksiä. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan kokonaiskuva siitä, miten opis-

kelijat käyttävät sisustustekstiileitä asuntonsa sisustamisessa ja millaisia sisusta-

jia he ovat. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohderyhmänä ovat opiskelijat ja 

heidän asuntonsa. Uskon, että sisustuksella on vaikutusta opiskelijan elämänlaa-

tuun ja hyvinvointiin. Opiskelijoiden asuntojen tutkimisella voidaan ymmärtää niitä 

asioita, jotka vaikuttavat kodin sisustuksen muotoutumiseen kodin sisällä, kuin 

myös sen ulkopuolelta tulevina vaikutteina. 

 

Sisustustekstiileiden tutkimus on ollut vähäistä ehkä juuri poikkitieteellisen luon-

teensa vuoksi. Niinimäki & Kääriäisen (2008, s. 206) mukaan 2000-luvun alussa 

oli valtava sisustusbuumi, jonka myötä syntyi myös uusia sisustusaiheisia lehtiä 

ja televisio-ohjelmia. Tämän vaikutuksesta 2000-luvun alussa sisustuksen aihe-

piiriin tehtiin myös paljon pro gradu -tutkielmia (mm. Metsätähti 2003, Räty 2002, 

Virvonen 2003, Komonen 2004 ja Nykänen 2005). Käsityötieteen tutkimusvaati-

muksiin lisättiin vuonna 2005 asumisen ja sisustuksen opintokokonaisuus, joka 
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on varmasti osaltaan myös vaikuttanut positiivisesti sisustuksen aihepiirien tutki-

muksen kehitykseen. Tutkielmat ovat useimmiten kohdistuneet kodin tilaan, 

mutta myös koulun ja päiväkodin sekä kirkollisten ja hallinnollisten tilojen sisus-

tamiseen. (Salo-Mattila 2011, s. 105.) Ne ovat voineet kohdistua myös johonkin 

tiettyyn ryhmään kuten eri sukupuoliin ja sukupolviin. Sisustustekstiileitä ei kui-

tenkaan aiemmin ole tutkittu Helsingin yliopistossa juuri opiskelijoiden näkökul-

masta. 

 

Halusin jatkaa pro gradu -tutkielmassani sisustustekstiileiden tutkimuksen pa-

rissa. Kandidaatin tutkielmani Kodin sisustustekstiilien tehtävät ja tulevaisuuden 

näkymät (2019) selvitti kirjallisuuskatsauksen avulla sisustustekstiilien nykytilan-

netta. Olen hyödyntänyt kandidaatin tutkielmani kirjallisuuskatsauksella koottua 

aineistoa tämän tutkielman teoriaosuuden laatimisessa. Koen, että itselleni teks-

tiileillä on sisustuksessa iso merkitys, oli kyse sitten niiden ulkonäöstä, materiaa-

lista tai käyttömukavuudesta. Luulen, että monet opiskelijatkin kokevat asian sa-

malla tavalla. Olen kiinnostunut sisustukseen ja sisustustekstiileihin liittyvistä il-

miöistä koulutustaustani ja sisustusharrastukseni kautta. Opiskelu Helsingin yli-

opistossa käsityönaineenopettajan koulutuksessa on antanut mahdollisuuden 

perehtyä sisustuksen tutkimukseen siitä entisestään innostuen. Sisustustekstiilit 

ovat tulleet tutuksi myös työskennellessäni Vallila Interiorilla kangas- ja sisustus-

myyjänä. Sisustustekstiileiden lisäksi olen kiinnostunut sisustamisesta ja yli-

opisto-opintojen ohessa olen opiskellut Sisustusakatemiassa sisustussuunnitteli-

jan koulutuksen. 

 

Tutkimuksen aineiston kerääminen tapahtui opiskelijoilta verkkokyselyllä ja vas-

tausten analysointi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin ja sisäl-

töä erittelemällä. Valitsin tutkimuksen kohteeksi opiskelijat, sillä kyseessä on mo-

nipuolinen, mutta kuitenkin samankaltaisuutta sisältävä joukko: heidän elämänti-

lanteensa, asumismuotonsa ja taloudellinen tilanteensa muistuttavat toisiaan. 

Kuitenkin joukko ei ole yhtenäinen ja oman maun lisäksi sisustuksen muotoutu-

miseen ovat voineet vaikuttaa myös muut ulkopäin tulevat vaatimukset kuten 

vanhemmat ja kaverit.  
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Tutkimukseni rakentuu tieteellisen tutkielman perusrakenteen mukaisesti eli aloi-

tan johdannolla, jonka jälkeen etenen teoriaan, metodeihin, tutkimuksen tuloksiin 

ja pohdintaan (Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen 2007, s. 56). Aloitan esitte-

lemällä luvussa 2 tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen, jonka jälkeen määrit-

telen omissa luvuissaan tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä. Tutkielma si-

joittuu opiskelijoiden asuntoihin ja luvussa 3 määrittelen, mitä tarkoittavat koti ja 

asuminen ja millaisia erityispiirteitä liittyy juuri opiskelijoiden asumiseen. Luvussa 

4 käsitellään sisustamista, siihen liittyvää identiteetin ilmentämistä ja kulutuskult-

tuuria. Sisustustekstiilin määritelmään, tehtäviin ja tulevaisuuteen perehdytään 

puolestaan luvussa 5. Teoriaosan viimeisessä luvussa, luku 6, esitellään sisus-

tamiseen liittyvää sukupuolittuneisuutta ja kuinka tämä näkyy sisustamisessa. 

 

Tutkimuskysymykset esittelen luvussa 7, jonka jälkeen jatkan kertomalla tutki-

muksen toteutuksesta, luku 8. Ennen tuloksien esittelyä kerron vastaajien taus-

toista, luku 9. Tuloksien esittelyyn kuuluvat luvut 10 Opiskelijoiden sisustusteks-

tiilit tuotteina, 11 Sisustustekstiileiden hankinta ja valitseminen ja 12 Muistot, ta-

rinat ja tunteet osana sisustustekstiileitä. Esitellessäni tutkimustuloksia peilaan 

samalla saamiani tuloksia muiden tutkijoiden tutkimustuloksiin. Ennen lähdeluet-

teloa löytyvät vielä omat lukunsa tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista sekä 

tutkimuksen merkityksen pohdinnasta. Tutkimuksen liitteet löytyvät lähdeluette-

lon jälkeen.  
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2 Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimukseni näkökulman kannalta keskeisiä avainsanoja ovat sisustustekstiilit, 

sisustaminen, opiskelija, asuminen, esinekulttuuri ja kulutuskulttuuri. Kniivilän 

ym. (2007, s. 16) mukaan käsitteet kuvaavat tarkasteltavana olevaa ilmiötä 

yleensä tietyn näkökulman kautta, jonka vuoksi ne kannattaa määritellä jokaisen 

kontekstin mukaan vielä uudelleen. Olen määritellyt käsitteet lähdeteoksista saa-

mieni tietojen lisäksi itse oman tutkimukseni näkökulmasta. 

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muodostuu kuvion 1 esittämällä tavalla. Ta-

voitteenani on tarkastella sisustustekstiileitä kodin ympäristössä, joka tässä tut-

kimuksessa on rajattu opiskelijoiden asuntoihin. Kotiin, kodin sisustukseen ja esi-

neistöön vaikuttavat kodin sisäisten vaatimusten lisäksi ulkopuoliset vaatimukset. 

Näitä voivat olla trendit, asuinympäristön asettamat ehdot ja luonnollisesti myös 

vallitseva kulttuuri ja sen ajalliset piirteet; opiskelijan tapauksessa jopa vielä van-

hemmat, ”kämppäkaverit” tai oma kumppani. Tässä mielessä opiskelijat ovat juuri 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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kiinnostava kohderyhmä, koska vaikka valinnat tapahtuvat näennäisesti itsenäi-

sesti, päätöksen syntymiseen voivat vaikuttaa kuitenkin vielä myös monet ulkoi-

set tekijät.  

 

Tulevaisuus vaikuttaa opiskelijoiden sisustustekstiileihin ja niiden valintaan var-

masti jonkin verran siinä mielessä, että opiskelija-asunto on väliaikainen. Opis-

kelija odottaa jo mahdollisesti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja minne nykyi-

sestä opiskelija-asunnosta seuraavaksi muuttaa. Osa opiskelijoiden sisustus-

tekstiileistä on voinut kuulua opiskelijalle jo lapsuudesta saakka tai niitä on saanut 

mukaan vanhemmiltaan tai sukulaisiltaan uuteen asuntoon muuttaessaan. Tutki-

muksen kautta on mielenkiintoista saada tietoa siitä, mistä opiskelijat sisustus-

tekstiilinsä hankkivat, saadaanko jotain tekstiileitä lahjaksi tai jopa tehdään itse. 

 

Esineisiin liittyviä kulttuurisia vuorovaikutussuhteita sekä käyttäjien ja kuluttajien 

kokemusmaailmoja voidaan lähestyä monitieteisesti niin sosiologian, psykolo-

gian, estetiikan, kulttuuritutkimuksen (Takala-Schreib 2016, s. 135) kuin myös 

käsityötieteen näkökulmasta. Salo-Mattilan (2011, s. 110) mukaan käsityötie-

teessä on luontevaa tutkia sisustamisen prosessia ja sisustustekstiileitä tilassa 

tieteenalan paradigman mukaisesti. Opiskelijoiden omistamien esineiden tutkimi-

nen ei ole ollut tutkimuksissa yleistä, mutta tutkimuksessani aion lähteä tätä sel-

vittämään. 

 

  



 

6 
 

3 Opiskelijoiden asuminen 
 
 

Tässä luvussa määrittelen käsitteet koti ja asuminen sekä nostan esille opiskelija-

asumiseen liittyviä ominaisia piirteitä. Opiskelija-asunto on väliaikainen koti elä-

män taitekohdassa ja usein kyseessä on vuokra-asunto. Asunto, jonne opiskelija 

muuttaa, on hänelle useimmiten ensimmäinen oma koti. Muutto, sopeutuminen 

uuteen ympäristöön ja asuntoon vievät kaikki oman aikansa. Opiskelija-asunnot 

ovat usein kooltaan pienehköjä. Kodin tuntu ja omanlainen sisustus pyritään saa-

maan aikaan remontoinnin sijaan juuri tekstiileiden, huonekalujen ja muiden esi-

neiden avulla. 

 

 

3.1 Opiskelija ja opiskelijana asuminen 

 

Ihmisten elämäntavat ja -tyylit vaihtelevat valtavasti niin Suomessa kuin kansain-

välisesti tarkasteltuna. Samalla alueella saattaa elää paljon asukkaita, jotka ovat 

erilaisista yhteiskuntaluokista, kulttuureista, etnisistä ryhmistä ja uskontokun-

nista. Ihmisen identiteetti on lisäksi alati muuttuva ja kompleksinen. (Takala-

Schreib 2016, s. 45.) Myös opiskelijat omaavat keskenään hyvin erilaisia taus-

toja. Heillä on kaikilla oma historiansa ja he opiskelevat keskenään täysin erilaisia 

aloja. 

 

Tutkimuksessani määrittelen opiskelijaksi henkilön, joka opiskelee yliopistossa, 

ammattikorkeakoulussa, kansanopistossa tai aikuisopiskelijana. Lisäksi tutki-

mukseen osallistujilta edellytetään asumista omassa asunnossa. Opiskelijoita yh-

distää opiskeleminen toimintana, mutta opiskelijat voivat olla keskenään eri ikäi-

siä ja heidän elämäntilanteensa saattavat vaihdella. Voidaan kuitenkin olettaa, 

että he ovat toteuttaneet sisustuksensa itse, jolloin sen suunnittelussa ei ole ollut 

mukana esimerkiksi sisustussuunnittelijaa. 

 
 

Nykyään kotoa muutetaan aiempaa nuorempana pois ja nuoruus alkaa pidentyä 

(Juntto 2010a, s. 272). Kotoaan pois muuttavat nuoret ovat iältään usein 18-20-

vuotiaita. Lapsuudenkodista muuttamisen taustalla on usein juuri opiskelun aloit-

taminen tai halu itsenäistyä (Aho, Myllymäki, Sandqvist & Strandell 2021, s. 30-
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31.) Nuoren muuttaessa pois lapsuudenkodistaan omaan kotiin, tilanne sisältää 

sekä haikeita muistoja aiemmasta kodista kuin myös ymmärryksen itsenäisyyttä 

tarjoavan oman kodin mahdollisuudesta (Manninen 2010, s. 192). On huomattu, 

että naiset muuttavat usein miehiä aiemmin pois kotoa, miehet asepalveluksen 

käymisen jälkeen (Juntto 2010a, s. 274). Sama havainto tehtiin Ympäristöminis-

teriön vuoden 2021 tutkimuksessa: miehistä 18% asuu edelleen lapsuudenko-

dissa, kun naisilla vastaava osuus on 13% (Aho ym. 2021, s. 30.) Nuorten kotoa 

muuttamisen ajankohtaan voi vaikuttaa myös asuntomarkkinoiden tilanne kuten 

asuntopula (Juntto 2010a, s. 272). Lisäksi sopivan asunnon löytämistä saattaa 

vaikeuttaa liian korkea vuokrataso, kilpailu asunnoista ja vuokravakuuden suu-

ruus (Aho ym. 2021, s. 32). 

 

Omaa kotia muodostaessaan nuori saattaa tietoisesti haluta irrottautua lapsuu-

denkotinsa tavoista (Manninen 2010, s. 193). Lapsuudenkoti edustaa nuorelle 

kuitenkin elämänmuutosvaiheessa pysyvyyttä ja vaarana on, että tämä pysyvyy-

den kokemus horjuu, esimerkiksi vanhempien muuttaessa oman entisen huo-

neen käyttötarkoitusta (Manninen 2010, s. 200). Nuoruus on kuitenkin muutok-

sien aikaa, jolloin muuttamista voi tapahtua moneen kertaan asunnon tilapäisyy-

den, opiskelun, työn tai asumismuodon vaihtamisen vuoksi (Juntto 2010a, s. 

271). Tälläkin hetkellä joka kolmas nuori aikuinen suunnittelee muuttoa tai on jo 

päättänyt muuttaa. Useimmiten muuton syynä on nykyisen asunnon ahtaus ja 

epätyydyttävyys sekä vaihtaminen parempaan sijaintiin tai paikkakuntaan. (Aho 

ym. 2021, s. 44-45.)  

 

Kaikista suuremmista opiskelupaikkakunnista löytyy opiskelija-asuntosäätiöitä ja 

-yhtiöitä, jotka pääosin huolehtivat opiskelija-asuntojen rakentamisesta ja ylläpi-

dosta. Osalla oppilaitoksista saattaa olla asuntoloita opiskelijoidensa asumista 

varten. Tämän lisäksi osakunnat, ylioppilaskunnat ja muut opiskelemista tukevat 

säätiöt voivat vuokrata asuntoja. Opiskelija-asuntoja löytyy niin yksiöinä, perhe-

asuntoina kuin myös soluina. Soluissa jokaisella asujalla on oma huone, mutta 

muut tilat kuten keittiö ja kylpyhuone ovat asukkaille yhteisiä. (Pitkänen 2004, s. 

16-17.) Ympäristöministeriön (Aho ym. 2021, s. 48) toteuttaman kyselytutkimuk-

sen mukaan 77% nuorista asuu vuokralla ja kokee tämän myönteisenä asiana. 
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Usein opiskelija asuu ensin yksin opiskelija-asunnossa tai yksiössä, jonka jälkeen 

muuttaa kaksioon kumppanin kanssa. (Juntto 2010a, s. 271.)   

 

Yksin asuminen koetaan nykyään kaiken kaikkiaan houkuttelevimmaksi vaihto-

ehdoksi verrattuna asumiseen kaverin kanssa kimppakämpässä, saati ennes-

tään tuntemattoman henkilön kanssa (Aho ym. 2021, s. 82-83). Yksin asuvien 

osuus nuorista on kasvanut selkeästi vuoden 2014 jälkeen (Aho ym. 2021, s. 99). 

Aikainen itsenäistyminen ja yksin asuvien nuorten aikuisten määrän kasvun 

myötä tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän pieniä asuntoja erityisesti 

opiskelupaikkakunnilla (Aho ym. 2021, s. 105). Tulevaisuuden asumiseen tulee 

kohdistumaan entistä enemmän turvallisuuteen, terveyteen, rauhaan, hiljaisuu-

teen, pysyvyyteen ja paikalleen asettumisen liittyviä arvoja, jotka tulevat näky-

mään myös asuntojen suunnittelussa, rakenteissa ja asuinympäristössä (Lahti & 

Heinonen 2010, s. 255). 

 

Tärkeimmät asumisen valintakriteerit opiskelijoilla ovat turvallisuus, rauhallisuus, 

terveellisyys, alhaiset asumiskustannukset, hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet, 

kauppaan pääsee kävellen tai pyörällä, meluttomuus ja luonnonläheisyys. Nuoret 

aikuiset painottavat asumisvalinnoissaan muita väestöryhmiä enemmän alhaisia 

asumiskustannuksia ja sitä, että työ tai opiskelupaikalle sekä harrastuksiin pää-

see kävellen tai pyörällä. Sen sijaan vähemmän tärkeitä kriteerejä muihin ikäryh-

miin verrattuna ovat oma päätösvalta, sujuvat yhteydet autolla tai oma auto-

paikka. (Aho ym. 2021, s. 91.) 

 

Tutkimuksessani määrittelen opiskelija-asunnoksi paikan, jossa opiskelija asuu 

opintojensa aikana ja jossa elämän perustoiminnot kuten nukkuminen pääsään-

töisesti tapahtuvat. Vaikka asuntojen muodot vaihtelevat, erilaiset kodit pitävät 

sisällään kuitenkin toisiaan vastaavia toimintoja ja tiloja niiden toteuttamiseen. 

Kodissa on esimerkiksi yleensä paikka ruokailuun, oleiluun, lepoon ja peseytymi-

seen (Jokela 2005, s. 72-147). Opiskelijoiden asunnoissa nämä kaikki toiminnot 

saattavat olla lähes tulkoon samassa tilassa. Opiskelija-asunnot eivät yleensä 

olekaan neliömäärältään kovin suuria ja kaikki mahdollinen tila on usein käytetty 

hyödyksi. Pienien tilojen etuna onkin, jos ne ovat joustavia, mukautumiskykyisiä, 
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käytännöllisiä ja siistejä (Byam Shaw ym. 2004, s. 71), jolloin samaa tilaa on 

mahdollista käyttää monessa eri käyttötarkoituksessa.  

 

 

3.2 Koti työ-, opiskelu- ja lepopaikkana 

 

Vaikka koti on kaikille tuttu paikka, ei käsitteiden koti ja asuminen määrittelemi-

nen ole yksiselitteistä. Tämän vuoksi eri tieteenalat tarkastelevat käsitteitä myös 

eri tavalla omasta näkökulmastaan (Vilkko 2010, s. 11). Samaan tapaan käsitteitä 

asunto ja koti voi olla vaikeaa erottaa toisistaan, sillä niiden voidaan ajatella tar-

koittavan samaa asiaa. Junton (2001, s. 22) määritelmän mukaan asunnolla tar-

koitetaan fyysistä paikkaa ja objektia, kun taas kodiksi mielletään paikka, jossa 

koemme kodin tunteen. Takala-Schreib (2016, s. 137) myötäilee tätä näkökulmaa 

kuvailemalla asunnon tarjoavan ainoastaan paikan erilaisille toiminnoille ja akti-

viteeteille, mutta koti muodostuu vasta asukkaiden myötä heidän sisustaessaan 

ja asuttaessaan tilaa. Voidaan ajatella, että asunto muuttuu kodiksi siinä vai-

heessa, kun asukas alkaa käyttämään asuntoa: ”Asukas antautuu vuorovaiku-

tukseen asunnon kanssa, antaa sen tiloille omia merkityksiään ja tuo sinne omia 

esineitään” (Sarantola-Weiss 2011, s.10). 

 

Kodin on mielletty olevan suojapaikka ja pesä pahassa ja muuttuvassa maail-

massa, ja ajatus on pysynyt samana 1800-luvulta tähän päivään asti (Sarantola-

Weiss 2011, s. 8). Kodin voidaankin ajatella olevan yksityinen tila, eräänlainen 

suoja, jonne ulkomaailma ei tunkeudu (Juntto 2001, s. 24, 26). Se on paikka, 

jossa levätään, viihdytään ja ollaan turvassa arjen vilskeeltä (Kärnä-Behm 2011a, 

s. 3). Vilkko (2010, s. 14) kuvailee, kuinka koti on synonyymi intiimille yhdessä-

olon paikalle, johon liittyy psykofyysinen kokemus. Kodin voidaan ajatella olevan 

eräänlainen tila, jossa arki eletään ja minne palataan ja josta lähdetään. ”Kotona 

eletään arkea, kehitetään erilaisia rutiineja ja muodostetaan omia tapoja” (Man-

ninen 2010, s. 203). 

 

Kotiin liitetään usein kokemus suhteellisesta pysyvyydestä ja ajallisesta jatkuvuu-

desta, mutta tämä ei tarkoita, etteikö koti olisi myös muutoksiin mukautuva (Vilkko 

2010, s. 14). Kodit ovat osa elämää ja elämään liittyviä vaiheita: joku voi asua 
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samassa kodissa lähes koko elämänsä, kun joku toinen vaihtaa kotia useasti. 

Vilkon (2010, s. 22) mukaan ”Yksilön elämänkulussa kodit voidaan ymmärtää jat-

kumona ja murroksina, monina koteina ja kotien peräkkäisyytenä, mutta myös 

rinnakkaisina, useampina samanaikaisina koteina”. Näin on myös opiskelijoiden 

tapauksessa, jotka voivat kokea kodin olevan yhtä aikaa oma asunto kuin myös 

lapsuuden koti.  

 

Töiden sijoittuessa useimmiten kodin ulkopuolelle, on kodin pääpaino entistä 

enemmän vapaa-ajassa ja sen vietossa (Juntto 2001, s. 28, 30). Yksin eläville 

ihmisille, joiden elämä suuntautuu suurimmaksi osaksi kodin seinien ulkopuolelle, 

koti voi olla oikeastaan vain paikka, jossa käydä rentoutumassa ja lepäämässä 

(Nykänen 2005, s. 19). Junton (2010b, s. 293) mukaan omana kotina ilmenevä 

asunto täyttää parhaimmillaan kotitalouden niin toiminalliset kuin symbolisetkin 

tarpeet. Kodin tiedostetaan olevan nykyään myös muutoksessa ja se saattaakin 

toimia lepopaikan sijaan enemmän ”eri elämänalueiden yhteensovittamisen tais-

telutantereena” tai sitten koti ei olekaan maantieteelliseen sijantiin sidottu (Vilkko 

2010, s. 13). Töitä voidaan tehdä kotona, jolloin työn ja vapaa-ajan raja muodos-

tuu usein häilyväksi; yksityinen koti muuttuukin myös ”edellytykseksi yksilön yh-

teisölliselle suoriutumiselle” (Vilkko 2010, s. 18). Toisaalta etätyö ja etäopiskelu 

saavat aikaan sen, että kotona ollaan myös näiden asioiden parissa. 

 

Koronapandemian myötä työt ja opiskelut ovat saattaneet seurata kotiin. Kotona 

vietetyllä ajalla ja itse kodilla on merkitystä myös hyvinvoinnille ja kodin halutaan 

olevan paikka, jossa oma olo koetaan hyväksi (Vilkko ym. 2010, s. 9). Kotona 

tapahtuva työskentely ja opiskelu voi olla sekä positiivinen että negatiivinen asia. 

Isoimmaksi haasteeksi tässä toiminnassa muodostuu, kuinka muodostaa rajan 

rentoutumisen ja työskentelyn välille. Yleensä suositellaan, että makuuhuo-

neessa ei esimerkiksi työskennellä vaan se pyhitetään rentoutumiselle. (Byam 

Shaw ym. 2004, s. 85, 110). Opiskelija-asunnossa eri toimintojen sijoittaminen 

eri tiloihin voi kuitenkin olla haastavaa, jos asunto muodostuu vain muutamasta 

tilasta. 
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Koronapandemian myötä kotona vietetty aika on monilla kasvanut paljon siitä, 

mitä se oli aiemmin. Lisäksi opiskelun muututtua etäopetukseksi, koti on lepopai-

kan lisäksi paikka, jossa opiskelun tulee tapahtua. Koronapandemia on vaikutta-

nut opiskelijoilla osittain asumiseen liittyviin toiveisiin: nyt arvostetaan aiempaa 

enemmän tilaa, omaa pihaa ja työhuonetta kuin myös rauhallista sijaintia ja itselle 

läheisten ihmisten asumista lähellä (Aho ym. 2021, s. 96). Voidaan ajatella, että 

opiskelun onnistumiseksi tulee ympäristön antaa tukea ja tätä kautta mahdollis-

taa oikean mielentilan ja motivaation synty. Tässä kodin sisustuksella on iso mer-

kitys, sillä jos kotona ei viihdy, niin ei siellä pysty keskittymään myöskään opis-

keluun.  
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4 Sisustaminen 
 

Jotta asunnosta muodostuu kodikas oma paikka, on sisustamisella tässä tärkeä 

merkitys. Sisustamiseen liittyvien valintojen kautta asuja ilmentää omaa persoo-

naansa ja arvomaailmaansa. Sisustaminen on osa kulutuskulttuuria, jonka omi-

naisuuksiin kuuluu mielenkiinto kaikkea uutta kohtaan (Sarantola-Weiss 2011, s. 

8, 14). Kuluttaminen ja esineiden hankinta näyttäytyy siis eräänlaisena luovana 

toimintana, sisustamisena. Tällä hetkellä sisustamiseen liittyy lisäksi paljon mo-

nitieteistä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä suunnittelukilpailuja uusien in-

novaatioiden synnyttämiseksi (Kärnä-Behm 2011a, s. 98; Kärnä-Behm 2011b, s. 

215). 

 
 

4.1 Kodin tuntu ja identiteetin ilmentäminen 

 

Sisustuksella on suuri merkitys kodin tunteen luomisessa: yksinkertainenkin 

asunto saattaa muuttua houkuttelevaksi ja viihtyisäksi juuri onnistuneen sisustuk-

sen ja tekstiileiden valinnan myötä. Toisaalta näin voi käydä myös päinvastoin, 

jolloin tehty sisustus ei ole kyseiselle tilalle paras mahdollinen. Kodin sisustuksen 

tärkein tehtävä onkin saada aikaan miellyttävä ja levollinen ilmapiiri, jossa voi 

rauhoittua ja nauttia yhteisestä ajasta läheisten kanssa esimerkiksi koulun ja töi-

den jälkeen. Kodin sisustustekstiileillä ja muilla esineillä luodaan kotiin tunnelmaa 

ja tilaa muokataan omien tarpeiden mukaiseksi. 

 

Komosen (2004, s. 93) tutkimuksessa kodin tuntuun huomattiin vaikuttavan niin 

asumismuoto, asukkaan omat esineet, läheiset ihmissuhteet ja eläimet kuin myös 

rauhallisella ja lämpimällä tunnelmalla. Kodin esineet ja tilojen luomat merkitykset 

muodostavat kodin sisustuksen. Kodin sosiaalisen tilan luonteeseen sisältyy aja-

tus siitä, että tila rakentuu yhdessä läheisten ihmisten kanssa. Tärkeitä sisustuk-

seen vaikuttavia ihmisiä voivat olla esimerkiksi kumppani, kämppäkaverit ja sosi-

aaliset suhteet kodin ulkopuolella. (Manninen 2010, s. 203.) Myös värit vaikutta-

vat käsitykseen kodikkuuden muodostumisesta (Soronen 2011, s. 73). Samoin 

asunnon koko ja asujan taloudellinen tilanne. 
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Byam Shaw ym. (2004, s. 6) kuvailee mielestäni hienosti tilanteen, jossa astutta-

essa tyhjään huoneeseen ja epäilyksen vallatessa mielen tulisi muistaa, että jo-

kaisella huoneella on persoona, mutta se täytyy vain löytää ja saada esiin. Ikä-

vänkin oloisissa tiloissa on aina jotakin, johon voi ihastua ja jota ei välttämättä 

heti huomaa. Huone saattaa olla esimerkiksi pieni, mutta sinne paistaa kaunis 

ilta-aurinko. (Byam Shaw ym. 2004, s. 6.) Väliaikainen kolkolta tuntuva opiskelija-

asunto muutetaan houkuttelevaksi kotipesäksi sisustamisen ja sisustustekstiilei-

den avulla. Vuokra-asuntojen seinät ovat esimerkiksi usein vaaleita ja ne halu-

taan myös säilyttää sellaisina, jotta ne sopivat monille tuleville asukkaille. Tilaa 

voi kuitenkin piristää omilla sisustustekstiileillä, jotka muuton koittaessa saa pa-

kattua mukaan tulevaisuuden muihin asuntoihin. 

 
Voidaan ajatella, että kodin sisustus muodostuu silloin, kun asunto muuttuu ko-

diksi; asukas tuo asuntoon omia esineitään, luo tiloihin merkityksiä ja ylipäätään 

antautuu vuorovaikutukseen asunnon kanssa (Sarantola-Weiss 2011, s. 10). Uu-

teen tilaan ja ympäristöön tottumiseen menee aina jonkin aikaa ennen kuin tila 

alkaa tuntumaan kodilta. On hyvä muistaa, että henkinen koti voi muodostua 

myös muualle kuin asuntoon esimerkiksi viihtyisään työpaikkaan (Juntto 2001, s. 

30). Nuorella opiskelijalla voi olla esimerkiksi kaksi kotia, nykyinen oma asunto ja 

lapsuudenkoti. Muutettaessa uuteen asuntoon syntyy luonnollinen tarve kalustei-

den hankkimiselle ja sisustamiselle (Autonen-Vaaraniemi 2011, s. 83). Takala-

Schreibin (2016, s. 137) sanoin ”Sisustettu asunto palvelee asukkaiden omaa 

elämäntapaa yhtenä elämän näyttämöistä”. Kodin tilat ja kodin asukas ovat tois-

tensa kanssa jatkuvasti vuorovaikutuksessa ja asukkaan ideologiat, käytännöt, 

menneisyys ja nykyisyys kerrostuvat kotiin. (Takala-Schreib 2016, s. 137.)  

 

Virvonen (2003, s. 53) kuvailee, kuinka sisustamisen maailma on monitahoinen, 

intiimi alue, jossa voidaan heijastaa omia arvoja, elämäntyyliä ja minuutta. Sisus-

tus kertoo aina myös asukkaiden mausta ja asemasta. Kotia kohtaan asetetut 

arvot käyvät myös ilmi sisustuksen kautta. Autonen-Vaaraniemen (2011, s. 83) 

mukaan ”Sisustaminen jäsentyy suhteessa aikaan” ja siitä syystä sisustamisella 

on sekä menneisyys, nykyhetki että tulevaisuus. Sisustus ei ole pysyvää vaan 
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muuttuu elämäntilanteiden ja muiden muutosten myötä. Lisäksi käsitys kodin tun-

nusta muuttuu iän ja elämänvaiheiden mukana. Siihen kuuluvat osana elämyk-

sellisuus ja aistikkuus, jolloin sekä fyysinen että psyykkinen kokemus yhdistyvät 

(Juntto 2001, s. 32). 

 

Kodin sisustaminen toimii yhtenä tapana ilmaista identiteettiään ja haluamaansa 

kuvaa itsestään (Luutonen 2007, s. 78-79). Omasta kodista saadaan sisustami-

sella oman maun mukainen. Luutosen (2007, s. 8) mukaan: ”Tuotteet ovat tärkeä 

osa ihmisen identiteetin rakentamista ja ne kytkeytyvät myös kansalliseen ja alu-

eelliseen identiteettiin”. Tekstiilituotteet välittävät informaatiota aineellisen olo-

muotonsa kautta. Informaatio voi olla visuaalista, fysiologista, symbolista, sosi-

aalista tai valmistukseen liittyvää. (Kaukinen 2004, s.16.) Kodin sisustus kuvas-

taa nuoren identiteettiä ja maailmaa (Manninen 2010, s. 202), jonka vuoksi voisi 

arvella, että opiskelijat kokevat sisustamisen myös itselleen tärkeänä. Sukulaiset 

saattavat tarjota vanhoja kalusteitaan opiskelijalle yllin kyllin, jolloin kannattaa silti 

miettiä, mikä niistä toimii itsellä ja voiko muokkauksilla esineestä saada enem-

män itsensä näköisen (Pitkänen 2004, s.43; Salo 2014, s. 13).  

 

Kodin sisustuksen kautta pyritään tuomaan esille omasta itsestä ja persoonas-

taan se vaikutelma, joka sisustajalla on itsestään ja jonka hän haluaa välittää 

muille sisustusta tarkasteleville henkilöille. Tällöin voidaan ajatella, että sisustuk-

sen keinoin esitellään idealisoitua eli kaunisteltua versiota itsestään. Sisustami-

sessa voidaan ajatella olevan kyse sisäistetystä toisten katseesta, jossa itseään 

arvioi ja tarkastelee ulkopuolisen silmin. (Takala-Schreib 2016, s. 133-136.) Mil-

lerin [2002] mukaan sisustustuotteiden valintaa ohjaavat tärkeäksi kokemamme 

läheiset ihmiset, jolloin kodin sisustamisessa ei ole kyse ainoastaan yksilön 

omasta itseilmaisusta ja persoonallisuuden esilletuomisesta, vaan sosiaalisilla 

suhteilla on oma roolinsa prosessissa (Soronen 2011, s. 66). 
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4.2 Sisustamisen kulutuskulttuuri  

 

4.2.1 Markkinoinnin, mainonnan ja median vaikutus 

 

Elämäntapatuotteissa, joihin myös sisustusalan tuotteet kuuluvat, visuaalisilla te-

kijöillä on valintapäätöksen synnyssä todella iso merkitys. (Takala-Schreib 2016, 

s. 31, 56). Uudet asiat ovat kiehtovia ja tätä houkuttelevaa ajatusta käytetään 

hyväksi mainonnassa ja markkinoinnissa. Mainonnalla luodaan tarpeita ja illuusio 

jonkun asian puuttumisesta. Puute herättää levottomuuden tunteen, jonka seu-

rauksena ostohalukkuus herää ja tuotteen hankkimisella täytetään syntynyt 

aukko minäkuvassa. (Takala-Schreib 2016, s. 132.) 

 

Kulutusvalintojen avulla voidaan vahvistaa omaa persoonallisuutta ja tarve näyt-

tää vahvistuvan varallisuuden lisääntymisen myötä, jolloin voidaan valita merkki-

tuotteita, joiden kanssa erottua. (Luutonen 2007, s. 84). Välillä esille voi nousta 

valtatrendejä, jotka näkyvät useiden medioiden kautta, mainoksissa ja aikakaus-

lehdissä ja monet innostuvatkin muuttamaan sisustustaan kyseisen trendin mu-

kaan (Takala-Schreib 2016, s. 60). Tällä hetkellä esimerkiksi hyvin suosituksi on 

noussut boho-sisustustyyli, jolle on ominaista vaaleat värit, luonnonmateriaalit, 

tekstiilit ja boheemi tunnelma. Tyyliin sopivia esineitä on tarjolla lähes jokaisessa 

sisustustuotteita myyvässä kaupassa, joten kyseessä on selkeästi tämän hetken 

valtatrendi.  

 

Televisiosta on mahdollista katsoa niin ulkomaisia kuin kotimaisia sisustamiseen 

liittyviä sarjoja, niin sanottuja lifestyle- eli elämäntyyliohjelmia (Soronen 2011, s. 

63). Sarjojen kautta esitellään vallitsevia trendejä ja luodaan katsojille sisustuk-

sellisia unelmia sekä tarpeita. Saatujen mallien avulla muodostuu käsitys siitä, 

miten saa itsestäni ja sisustuksestani parhaan mahdollisen ja edustavan myös 

muille. Medioiden kautta opitaan huomaamatta vallitsevia muotokieliä ja ”visuaa-

lisen järjestyksen kielioppia”. Kuluttaja haluaa saavuttaa kokemuksen ryhmään 

kuulumisesta ja hyväksymisestä sosiaalisesti.  
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Sisustamiseen ja remontointiin liittyvät sarjat edistävät sisustusyritysten ja raken-

nusfirmojen myynnin kasvua (Soronen 2011, s. 59). Erilaisia sisustustuotteita ja 

-tekstiileitä on saatavilla valtavasti erilaisia, niin liikkeissä kuin verkkokaupoissa. 

Kodin sisustamiseen liittyvään keskusteluun osallistuvat monet tahot, joita ovat 

kaupat, tuotanto, markkinointi, suunnittelijat, arkkitehdit ja kuluttajat, lehdet ja 

mainokset. Sisustusosioita on usein myös lehdissä, joiden pääpaino ei ole edes 

sisustamisessa: ”Lehtien keskiössä ovat tavarat, niiden hankkiminen, tekeminen, 

korjaaminen ja järjestäminen olipa kysymyksessä kodinsisustaminen tai mikä ta-

hansa muu kodinhoitoon, vapaa-aikaan tai muotiin liittyvä aihepiiri”. (Sarantola-

Weiss 2011, s. 13.) Näillä jokaisella yrityksellä ja medialla on oma päämääränsä.  

 

Lisäksi on hyvä tiedostaa, että erilaiset verkosta löytyvät hakukoneet ja sosiaali-

sen median palvelut keräävät käyttäjistään tietoja kuluttajina, heidän halujaan ja 

tarpeitaan ja tietojen avulla palvelun tarjoajat pyrkivät kohdentamaan mainontaa 

oikealla tavalla. Suosituksiin nousevat tuotteet ovat kuitenkin yleensä jo ennes-

tään menestyneitä tai sitten niitä markkinoidaan todella paljon, jolloin niiden nä-

kemiseltä ei voi välttyä. Suosittuihin tuotteisiin perustuva markkinointi ei kuiten-

kaan palvele kuluttajia, jotka poikkeavat valtavirran mieltymyksistä vaan saa ai-

kaan kuluttajien muuttumisen toistensa kaltaisiksi, samaistumaan massakulttuu-

riin. (Sarantola-Weiss 2011, s. 13-14; Takala-Schreib 2016, s. 26-27.)  

 

4.2.2 Sisustaminen harrastuksena 

 

Sosiaalinen media ja verkkoalustat vaikuttavat positiivisesti sisustukseen liitty-

vään harrastuneisuuteen. Ihmiset seuraavat toistensa sisustusprojekteja ja jaka-

vat muille kuvia, bloggaavat ja tekevät videoita. Uusia ideoita sisustamiseen saa-

daan eniten kaupoissa katsellen ja kierrellen. Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n 

(2017, s. 50) toteuttamassa kuluttajatutkimuksessa huomattiin, että vain pieni 

osuus suomalaisista sisustaa aktiivisesti ja uusia ideoita kotiinsa jatkuvasti etsiviä 

oli vastaajista vain neljäsosa. Nuoret naiset olivat innokkaimpia sisustusideoiden 

etsijöitä, mutta innokkuus laski ikävuosien lisääntyessä. Miehillä uusien ideoiden 

etsiminen oman kodin sisustukseen oli vähäisempää kuin naisilla. (Suomen 

Tekstiili ja Muoti ry 2017, s. 50.) 
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Koronan myötä osa sisustusliikkeistä ovat pienentänyt aukiolojaan, mutta myynti 

on säilynyt ennallaan verkkokaupan lisääntyessä. Kuvalla ja kuvilla on iso merki-

tys ostettaessa tuotteita verkkokaupasta. Huomio kiinnittyy visuaalisesti kiinnos-

tavaan tuotteeseen ja usein tuotetta on mahdollista tarkastella lähemmin 

zoomaamalla nähden tällöin materiaalin yksityiskohtia. Kauppoihin ei ole välttä-

mättä halunnut lähteä kiertelemään, jolloin inspiraatiota on etsitty entistä enem-

män sosiaalisesta mediasta ja muista julkaisuista. On hyvä muistaa, että kodin 

sisustuksen ei tarvitse kuitenkaan olla kuin sisustusmessuilla vaan tärkeintä on, 

että omassa kodissaan viihtyy, sinne haluaa palata ja se kertoo asujistaan jota-

kin. Sisustukseltaan onnistuneessa kodissa asujan persoonallisuus tulee esille, 

mutta kokonaisuus on kuitenkin toimiva ja käytännöllinen. (Jokela 2005, s. 6.) 

 

Voi myös olla, että sisustamista ei toteuteta tietoisesti, vaan kokonaisuus muo-

dostuu kotiin kertyneiden tavaroiden kautta (Suomen Tekstiili & Muoti ry 2017, s. 

51): funktionaalisuus on tällöin esteettisyyttä tärkeämpää. Joillekin voi riittää, että 

sisustuksesta löytyvät edellytyksen perustoiminnoille kuten nukkumiselle ja syö-

miselle. Tila vaikuttaa kuitenkin siellä tapahtuviin toimintoihin ja koettuun tunnel-

maa, joten siitä kannattaa tehdä itselleen mieluisa ja mahdollisesti myös vieraita 

houkutteleva (Salo 2014, s. 10). 

 

Jos omaa asuntoaan haluaa parantaa, mutta ei ole varma, miten tämä kannattaa 

toteuttaa käytännössä voi avuksi ottaa erilaiset sisustukseen liittyvät palvelut esi-

merkiksi sisustussuunnittelijan, joka suunnittelee sisustuksen ja valitsee kotiin so-

pivat tekstiilit (Kärnä-Behm 2011a, s. 101). Uskallan tässä tutkimuksessa kuiten-

kin olettaa, että opiskelijat eivät ole käyttäneet oman asuntonsa sisustuksen muo-

dostamisessa sisustussuunnittelijaa. Tällaisen suunnittelijan tilaaminen maksaa, 

opiskelija-asunnossa ei useinkaan saa itse remontoida ja opiskelijoilla on halua 

saada toteuttaa omaa persoonaansa sisustuksen kautta tehden myös asioita 

itse. 

 

Aiemmin esineet ovat viestineet varallisuudesta ja hyvästä asemasta. Nykyään 

riippuvuutta tavaroihin pyritään kuitenkin vähentämään ja tämä näkyy kodin esi-

neiden määrän karsimisena. Aineelliset ja henkiset asiat erotetaan toisistaan ja 

kulutusta sekä ylimääristä tavaraa pyritään välttämään. (Luutonen 2007, s. 8.) 
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Sisustuksessa tämä näkyy avaran ja selkeän tilan arvostamisena; eikä sellaisen 

aikaansaaminen ole mahdollista, jos esineitä on liikaa. Tavaroiden hankkimisen 

tuottama mielihyvä voi olla jopa suurempi keskityttäessä vanhojen tavaroiden jär-

jestelemiseen ja huoltoon. Hyvä esimerkiksi tästä on keräilyharrastus, jossa esi-

neiden hankinnan lisäksi niiden säilyttäminen ja järjesteleminen tuottaa mielihy-

vää. (Luutonen 2007, s. 9.) Niin kutsuttu keräilijä on kiinnostunut jostain tietystä 

tavarasta ja tavaran keräämisen kautta voi jatkaa omaa identiteettiä (Sarantola-

Weiss 2011, s. 19). Epäilen, että kodeissa sisustustekstiileitä harvemmin keräil-

lään vain keräilyn ilosta vaan osa niistä on myös käytössä. Tekstiilien keräily voi 

toisaalta ilmetä taidetekstiilien hankintana. Sisustustekstiileistä puhuttaessa ny-

kyään nostetaankin esille myös tekstiilitaiteilijoita ja -suunnittelijoita (Kärnä-Behm 

2011a, s. 102). 

 

4.2.3 Miksi kulutetaan? Identiteettiesineet  

 

Kodin sisustamiseen liittyvä kuluttaminen voi olla lähtöisin tarpeesta, mutta taus-

talla saattaa olla myös halu ilmentää identiteettiään jonkin tietyn tuotteen hankin-

nan kautta. Käytännöllisten asioiden valitsemisen sijaan huomiota kiinnitetään 

myös esineen, tässä tutkimuksessa tarkasteltuna sisustustekstiilin, ulkonäköön. 

Esineiden funktionaalisten tarpeiden täyttämisen lisäksi niiden avulla rakenne-

taan omaa identiteettiä ja elämäntyyliä, jonka vuoksi niiden tulee täyttää visuaa-

liset ja esteettiset vaatimukset (Takala-Schreib 2016, s. 31, 45). 

 

Tavaran hankinnan ja omistamisen kautta voidaan ilmaista niin ihannekuvaa it-

sestään, persoonallisuuden piirteitä, arvoja, asenteita ja kuin myös sosiaalista 

statusta (Virvonen 2003, s. 3). Identiteettiesineissä käyttötarpeen lisäksi tärkeää 

on tuotteen kautta välittyvä itseilmaisu ja symbolinen arvo. Esimerkiksi tiettyyn 

tuotebrändiin voidaan liittää kokemus visuaalisesta erottumisesta, tietynlainen 

mielikuva ja tuote halutaan tämän takia ostaa. (Takala-Schreib 2016, s. 34.) Os-

tokäyttäytymiseen vaikuttaa tarpeen lisäksi ympäristö, jossa päätös tehdään (Ta-

kala-Schreib 2016, s. 54). Toisten katseet ja elekieli kertovat, onko päätös oikea 

ja yleisiä ihanteita seuraava. Jos haluaa poiketa valtavirrasta, etsii hyväksyntää 

puolestaan kyseisen joukon edustajien keskuudesta jättäen toisten huomion 
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omaan arvoonsa. Kysyttäessä toisen mielipidettä halutaan tietää, miten tämä toi-

nen näkee asian. Oma katsekin suuntautuu helpommin asioihin, jotka halutaan 

liittää osaksi itseä ja jotka vahvistavat oman itsen kokemusta. (Takala-Schreib 

2016, s. 130-131.)  

 

Tavaroiden hankkiminen tuottaa useimmille mielihyvää, mutta joillekin myös huo-

non olon ja omatunnon. Uuden esineen hankinnan myötä unelmat ja halut täyt-

tyvät. Joskus voi käydä kuitenkin niin, että ostamista katuu jälkikäteen, jos tuote 

ei vastannutkaan omiin toiveisiin ja odotuksiin. Huoli ympäristöstä ja omasta hii-

lijalanjäljestä heijastuu haluun kuluttaa. Luulen, että näkökulmaan liittyy ilmiö 

siitä, kuinka verkkokaupoista tilattuja tuotteita palautetaan suuret määrät ja 

kuinka näiden hiilijalanjälki kasvaa paikasta toiseen kuljettamisen vuoksi. Kulut-

tajan täytyykin miettiä kysymyksiä ”Kuka minä olen?” ja ”Millainen kuluttaja minä 

olen?”. Nuorten kohdalla tämä näkyy selkeästi, kun he muodostavat käsitystä 

omasta identiteetistään, itsenäisyydestään ja kyvystä erottautua muista. (Takala-

Schreib 2016, s. 54 [De Mooij 2003].)  

 

Nykyään ollaan tietoisia kulutuskriittisyydestä, mainonnan merkityksestä tarpeen 

ja ostopäätöksen syntymisessä ja eettisten sekä ekologisuuden näkökulmien voi-

masta. Salon (2014, s. 10) mukaan sisustuksesta on mahdollista saada mieluisa 

myös pienellä rahamäärällä; kunhan vain osaa käyttää mielikuvitusta, kärsivälli-

syyttä ja on valmis muuntelemaan esineitä. Kuluttamisen ja ostamisen sijaan 

tuotteita haluttaisiin tulevaisuudessa entistä enemmän myös mieluummin lainata 

niiden ostamisen sijaan (Vähä-Heikkilä 2019). 
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5 Kotien sisustustekstiilit 

 

Sisustustekstiilit ovat ihmiselle tuttuja arjen toimintojen ja tilojen kautta, mutta nii-

den määrittely ei ole silti aina yksiselitteistä niiden monimuotoisuuden vuoksi. 

Tutkimukseni tärkeimpänä käsitteenä ovat juuri sisustustekstiilit. Puhuessani tut-

kimuksessa yleisesti sisustustekstiileistä tarkoitan sekä kodin koriste- että käyt-

tötekstiileitä. Seuravaksi avaan sisustustekstiileiden määritelmää, ilmenemisen 

muotoja sisustuksessa olevien tuotteiden kautta ja sisustustekstiileiden tehtäviä. 

Sisustustekstiileiden avulla asuntoa on mahdollista muokata itselleen käytännöl-

liseksi ja visuaalisesti miellyttäväksi. 

 

 

5.1 Mikä on sisustustekstiili? 

 

Lyhyesti sanottuna tekstiili on materiaali, joka on valmistettu kankaaksi esimer-

kiksi kutoen käyttäen luonnonkuituja tai tekokuituja. Sisustustekstiili on puoles-

taan sisustuksessa käytettävä tekstiili, joka lisää tilan käytännöllisyyttä tai esteet-

tisyyttä. Komonen (2004, s. 21) on määritellyt tutkimuksessaan, että ”sisustus-

tekstiili on tekstiili, joka on lähes pysyvästi esillä, ja on siten osa sisustusta”. 

Kärnä-Behmin (2011a, s. 95) mukaan ”sisustustekstiili voidaan määritellä yksityi-

sessä tai julkisessa tilassa olevaksi tekstiilimateriaaleista valmistetuksi tuotteeksi 

/artefaktiksi, jolla on sekä funktionaalinen että esteettinen tehtävä”. Tänä päivänä 

tekstiileihin liittyy myös monia poliittisia ja eettisiä kysymyksiä liittyen niiden ym-

päristövaikutuksiin, energian kulutukseen, valmistukseen ja työntekijöiden työ-

oloihin (Kärnä-Behm 2011b, s. 220). 

 

Tekstiilit tarjoavat sisustukseen pehmeyttä (Soronen 2011, s. 73). Ne ovat miel-

lyttävän tuntuisia, muokattavissa olevia ja liikuteltavia sisustuselementtejä. Sisus-

tustekstiilit ovat osa kodin irtaimistoa, niiden vaihtaminen on helppoa ja ne tarjoa-

vat huomioarvoltaan merkittävän tavan muunnella kotia identiteettiään ja toivei-

taan vastaavaksi. (Kärnä-Behm 2011a, s. 94.) Sisustustekstiilin määritelmä pitää 

sisällään myös useita erilaisia sisustustuotteita, joita olen avannut tarkemmin ala-

luvussa 5.3 Sisustustekstiilit tuotteina. 
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Sisustustekstiilit voidaan luokitella ikkuna-, lattia-, katto-, pöytä- ja seinätekstiilei-

hin tai vaihtoehtoisesti käyttökohteen, tilan tai käyttötavan mukaan (Kärnä-Behm 

2011a, s. 93-94). Määrittelen tutkimuksessani sisustustekstiiliksi tekstiilin, jota 

käytetään sisustuksessa kodin tiloissa sisustusta täydentävänä tekstiilielement-

tinä. Puhuessani tekstiilisisustamisesta tarkoitan sisustamista, joka toteutetaan 

käyttämällä tekstiileitä tilan ilmeen muuttamiseksi. Sisustustekstiileistä tekee mie-

lenkiintoisen tarkastelukohteena se, että ne ovat itsessään esteettisiä objekteja, 

mutta samalla osa tilaa (Kärnä-Behm 2011a, s. 95). Niihin voi liittyä myös valta-

käsityksiä niiden sijaitessa valtion tai kirkon tiloissa sekä ollessaan taideteoksia: 

ne tuottavat esteettistä nautintoa, mutta tukevat samalla instituution asemaa 

(Kärnä-Behm 2011a, s. 98). 

 

Tekstiilikuidut ovat tekstiileiden raaka-aineita ja kuidun ominaisuudet määrittele-

vät osaltaan myös kankaan ominaisuudet. Jaottelu tapahtuu kuidun alkuperän 

mukaan luonnonkuituihin ja tekokuituihin. Kankaat voivat koostua useista erilai-

sista kuiduista, joilla parannetaan tuotteen ominaisuuksia kuten valon sietoa (Jo-

kela 2005, s. 48.) Tekstiilikuiduilla on nimi, joka voi kuvata esimerkiksi käytettyä 

raaka-ainetta. Kukin tekstiili valitaan käyttökohteeseen sopivaksi juuri sille tyypil-

listen ominaisuuksien mukaan. Tekstiileissä arvostettuja ominaisuuksia ovat kes-

tävyys, ulkonäkö, huoltoon liittyvät ominaisuudet ja turvallisuus. Tekstiileiden 

ominaisuuksiin vaikuttavat käytetyn kuidun kemialliset ja fyysiset ominaisuudet 

kuin myös langan ja kankaan rakenne sekä viimeistelymenetelmät. (Räisänen, 

Rissanen, Parviainen & Suonsilta 2017, s. 8-9.) Oikean tekstiilin valitseminen 

vaatiikin yleensä harkintaa ja suunnitelmallisuutta.  Luutosen (2007, s. 80) sa-

noin: ”Tekstiilit edustavat materiaalisia ja kulttuurisia esineitä, joiden valmistami-

seen on tarvittu ajattelua ja käsiä”. 

 

Kankaalla tarkoitetaan tasossa olevaa tekstiilituotetta, joka on valmistettu kui-

duista tai langoista. Erilaisilla menetelmillä voidaan valmistaa keskenään hyvin 

erilaisiakin kankaita. (Räisänen ym. 2017, s. 132, 148.) Kudotut kankaat ja neu-

lokset ovat kangasrakenteista tutuimpia, mutta näiden lisäksi on olemassa om-

melkankaita, punoksia, tylliä, verkkoa, pitsiä ja lisää uusia tekstiilirakenteita kehi-

tellään paraikaa (Räisänen ym. 2017, s. 178). Sisustuksessa käytetyt kankaat 

voivat olla ohuita tai paksuja ja niiden valinta tapahtuu käyttötarkoituksen mukaan 
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(Jokela 2005, s. 48). Huonekalujen verhoilussa käytetään tukevia kovaakin käyt-

töä kestäviä verhoilukankaita. Verhot voivat puolestaan läpikuultavan ohuita ja 

keveitä. Eniten kankaita on makuuhuoneessa ja vähiten yleensä keittiössä, jossa 

ne voivat likaantua ja rasvaantua (Byam Shaw ym. 2004, s. 229).  

 

Tekstiilit mahdollistavat muiden esineiden tapaan erilaisten materiaalien, kuvioi-

den ja tekstuureiden tuomisen sisustukseen. Tekstuurin eli materiaalin pinnan 

rakenteen merkitys korostuu erityisesti värineutraaleissa kodeissa, joihin ei ha-

luta lisätä väriä, mutta tekstuurin avulla saadaan aikaan mielenkiintoisia yksityis-

kohtia. (Byam Shaw ym. 2004, s. 230; Jokela 2005: 41-42.) Materiaali myös mää-

rittelee, millaiseen käyttöön tekstiili sopii parhaiten.  

 

Tekstiileiden avulla kotiin voi helpolla ja edullisella tavalla lisätä värejä, muokata 

tilan tyyliä ja tunnelmaa sekä luoda pehmeää tekstuuria (Jokela 2005, s. 48). Si-

sustustekstiilit voivat olla niin yksivärisiä kuin kuviollisia. Kuviolliset tekstiilit voivat 

olla esimerkiksi ruudullisia, raidallisia, kukkakuosisia, kuvioltaan eksoottisia tai 

abstrakteja. Kuituihin, lankoihin, tekstiileihin ja vaatteisiin liittyvien innovaatioiden 

kirjo on valtava ja koko ajan kehittyvä alansa. Uudet tekstiilien nykysovellukset 

ovat olleet tähän asti teollisuuden, lääketieteen tai maanpuolustuksen käytössä, 

mutta ne ovat pian luultavasti osa myös tavallisen kuluttajan arkea (Kärnä-Behm 

2011b, s. 215).  

 

 

5.2 Sisustustekstiilien tehtävät ja valinta 

 

Sisustustekstiilien tehtävät vaihtelevat esineestä ja käyttökohteesta riippuen. Jul-

kisissa tiloissa sisustustekstiileiltä edellytetään erilaisia ominaisuuksia kuin kodin 

ympäristössä. Tällöin huomiota kiinnitetään erityisesti turvallisuuteen ja käyttö-

ominaisuuksiin kuten kestävyyteen ja huollettavuuteen. (Kärnä-Behm 2011a, s. 

95). Sisustustekstiilit liittyvät oleellisesti kodin tiloissa tapahtuviin toimintoihin ku-

ten peseytymiseen ja nukkumiseen. Sisustustekstiilit ovat itsessään esteettisiä 

esineitä, mutta toisaalta niihin kohdistuu usein jokin funktio (Kärnä-Behm 2011a, 

s. 95). Tekstiileiden avulla on mahdollista muuttaa huoneen ilme kokonaan ja 
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tuoda valintojen kautta esille myös vallitseva vuodenaika (Byam Shaw ym. 2004, 

s. 227). 

 

Sisustustekstiileiden tärkeimmäksi tehtäväksi voidaan määritellä suojan antami-

nen. Ne voivat suojata auringonvalolta, melulta, iskuilta ja katseilta (Kärnä-Behm 

2011a, s. 93). Tila, jossa sisustustekstiiliä käytetään vaikuttaa tuotteelta vaadit-

tuihin ominaisuuksiin. Joillekin sisustustekstiilien esteettiset ominaisuudet ovat 

tärkeämpiä kuin käytettävyyteen ja käytännöllisyyteen liittyvät seikat (Kärnä-

Behm 2011a, s. 95). Sisustekstiili voi olla samaan aikaan sekä käytännöllinen 

että esteettisesti silmää miellyttävä. Kaikkia kodeissa olevia esineitä ei ole valittu 

niiden käytännöllisyyden vuoksi vaan joukossa saattaa olla niin sanotusti turhia, 

mutta kauniita ja viihtyvyyttä synnyttäviä esineitä (Jokela 2005, s. 65).  

 

Tarkasteltaessa kodin sisustusta kokonaisuutena huomio kiinnittyy usein ensim-

mäisenä tekstiileihin, koska ne ovat näkyvillä paikoilla ja niiden osa sisustuksesta 

saattaa olla suhteellisesti muutenkin suuri. Osa tekstiileistä saattaa olla tarkoi-

tettu koristeeksi, jolloin niiden hoito-ominaisuuksilla ja kestävyydellä ei ole niin 

suurta merkitystä. Tekstiileiden avulla sisustuksen eri osia on mahdollista linkittää 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. (Kärnä-Behm 2011a, s. 94.) Sisustustekstiilien 

avulla kodin kokonaisilmettä voidaan muokata helposti, koska niitä voidaan vaih-

taa tilanteen mukaan ja ne tulevat edullisemmaksi kuin remontti. (Kärnä-Behm 

2011a, s. 94). Byam Shaw ym. (2004, s. 228) lainatakseni ”pehmeät pinnat ovat 

mukautuvin, useimmin vaihdettu ja muuntelukelpoisin elementti sisustuksessa 

kuin sisustuksessa”. Tekstiilit ovat mahdollisuus saada sisustukseen aikaan vaih-

telua joko lisäämällä tai vähentämällä niiden osuutta tai kokonaan tyyliä muut-

taen. 

 

Tilaa muokkaavien ominaisuuksiensa lisäksi sisustustekstiilit pehmentävät ym-

päristöä, sitovat ääntä ja parantavat akustiikkaa (Byam Shaw ym. 2004, s. 228; 

Kärnä-Behm 2011a, s. 93). Tämän vuoksi matot ja verhot sopivat esimerkiksi hy-

vin kaikuviin, kovien pintojen huoneisiin tuomaan pehmeyttä (Jokela 2005, s. 

114). Rauhoittumiseen tarkoitetuissa tiloissa on usein juuri reilusti sisustusteks-

tiileitä niiden akustiikkaa parantavien ominaisuuksien vuoksi (Byam Shaw ym. 

2004, s. 237).  
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Sisustekstiileiden valinnassa huomiota kiinnitetään sisustettavaan tilaan sekä 

tuotteeseen kohdistettuihin käytännön vaatimuksiin. Käytännöllisyyden lisäksi 

valintaan vaikuttaa luonnollisesti käytettävissä oleva budjetti (Jokela 2005, s. 6). 

Ominaisuuksina arvostetaan helppohoitoisuutta, kestävyyttä ja luonnonmukai-

suutta. Puhtaat luonnonmateriaalit kuten silkki, pellava ja villa ovat usein kalliita, 

mutta on hyvä muistaa, että hinta määräytyy yleensä kuitenkin laadun mukaan 

(Jokela 2005, s. 48). Pitkäikäiset, laadukkaat ja kestävät materiaalit sekä tuotteet 

ovat aina varma valinta sisustukseen (Jokela 2005, s. 6, 41). Tällaisten tuotteiden 

valinta tukee myös kestävän kehityksen toteutumista, kun tekstiilit sopivat sisus-

tukseen vaihtuvista trendeistä huolimatta ja kestävät käytössä vuodesta toiseen.  

 

Sisustustekstiileiden valintaan saattavat vaikuttaa merkittävästi myös tekstiilei-

den hoito-ominaisuudet. Sisustekstiileiden hoito onnistuu helposti, jos niiden värit 

ja materiaalit ovat lähellä toisiaan, jolloin ne voi pestä yhtä aikaa pesukoneessa. 

Tekstiilituotteita valmistavat yritykset ovat velvollisia ilmoittamaan tuotteen yhtey-

dessä tuotteeseen liittyvät tiedot ja tuotteen hoito-ohjeet. Selkeät ja yksiselitteiset 

sanalliset ja symboliset ohjeet kertovat mikä on voimakkain käsittely, joka ei ai-

heuta korjaamattomia vaurioita tuotteeseen hoitokäsittelyn aikana (Räisänen ym. 

2017, s. 242-243). 

 

 
 

5.3 Sisustustekstiilit tuotteina 

 

Kaupoista on saatavilla kankaiden lisäksi valmiita sisustustekstiilituotteita. Käsi-

työtieteessä esineistä käytetään yleisesti nimitystä tuote, mutta myös tavara, val-

miste ja hyödyke ovat mahdollisia käsitteitä (Luutonen 2007, s. 14-15 [Ilmonen 

1993; Karihalme 1996]). Artefaktilla tarkoitetaan puolestaan ihmisen valmistamaa 

esinettä, jonka ominaisuuksia ovat avaruudellisuus, pysyvyys, materiaalisuus, ra-

jallisuus ja elottomuus (Luutonen 2007, s. 15 [Karihalme 1996]). Tutkielmassani 

puhun esineistä ja tuotteista, jolloin tarkoitan ihmisen aikaansaamia konkreettisia 

tavaroita, joita kodeista on mahdollista löytää. Sisustustekstiilit ilmenevät sisus-

tuksessa aina jonkin tuotteen tai sen muodon kautta.  
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Sisustustekstiileihin kuuluvat laidasta laitaan kodista löytyvät tekstiilit, joita ovat 

verhot, matot, vuode-, talous-, peite- ja suojatekstiilit sekä koristetekstiilit. Esimer-

kiksi koristetyynyt ja seinätekstiilit kuuluvat koristetekstiileihin ja pyyhkeet talous-

tekstiileihin. (Kärnä-Behm 2011a, s. 95.) Taloustekstiileihin kuuluvat kodin hoi-

dossa ja ylläpidossa käytettävät tekstiilit, joita voivat olla pyyhkeet, kankaiset lau-

tasliinat, patalaput, patakintaat, pannunaluset, esiliinat ja siivouksessa käytettä-

vät rätit. Usein nämä kooltaan pienet ja kaappeihin piilotetut esineet saattavat 

jäädä täysin huomioimatta kodin sisustustekstiileitä tarkastellessa. Sisustusteks-

tiileiden jaottelu on mahdollista toteuttaa myös muulla tavalla esimerkiksi tilan tai 

käyttötarkoituksen mukaan. 

 

Osa tekstiilituotteista on mahdollista sijoittaa myös useamman pääryhmän alle. 

Hyvä esimerkki tästä ovat vuodetekstiilit, jotka toisaalta kuuluvat myös peite- ja 

suojatekstiileihin. Suojatekstiilien tehtävänä on nimensä mukaisesti suojella jota-

kin ja peitetekstiilien peittää. Vuodetekstiilin määritelmä kattaa sisälleen kaikki 

sängystä löytyvät tekstiilit, joita ovat lakana, pussilakana ja tyynyliinat. Peite- ja 

suojatekstiileihin kuuluvat lattialla sijaitsevien mattojen lisäksi erilaiset peitteet ku-

ten viltit ja huovat, joiden tehtävänä on peittää ja lämmittää käyttäjäänsä. Verhot 

ovat ikkunan koristeeksi tai peittämiseksi ripustettu kangas, jonka tärkeimpänä 

tehtävänä onkin säädellä tilaan tulevan valon määrää ja toisaalta myös estää si-

sällä tapahtuvan toiminnan näkyminen ikkunan ulkopuolelle. Pöytäliinat, istuin-

tyynyt ja irtopäälliset suojaavat huonekaluja käytöstä aiheutuvilta jäljiltä.  

 

Sisustuksessa käytetyillä koristetekstiileillä tarkoitetaan erityisesti sellaisia tuot-

teita, joiden funktionaaliset ominaisuudet ovat esteettisiä ominaisuuksia pienem-

mät: käytön sijaan tuotteen ulkonäkö korostuu. Koristetekstiilit eivät ole olemassa 

täysin ilman funktiota, mutta käyttö ja käytännöllisyys ei ole niiden pääpainona. 

Koristetekstiileihin voidaan ajatella kuuluvaksi esimerkiksi erilaiset tekstiilitaide-

teokset, seinätekstiilit ja jopa koristetyynyt. Seinätekstiilit voivat nykyään olla pe-

rinteisten raanujen ja ryijyjen lisäksi lähes mitä tahansa tekstiiliteoksia. Pienet ryi-

jyt ja makrameetekniikalla toteutetut seinäkoristeet ovat olleet viime aikoina suo-

sittuja. Lisäksi kauniita mattoja voidaan lattian lisäksi sijoittaa myös seinille sei-

nävaatteiden omaisesti (Jokela 2005, s. 55), jolloin niiden tehtävä muuttuu lattian 

suojaamisen sijaan esteettiseksi.  
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Verhoillut huonekalut ovat myös osa kodin sisustustekstiilien kirjoa. Irtopäällisillä 

voidaan puolestaan suojata esimerkiksi vanhoja huonekaluja tai aikaisemmin 

syntyneitä kulumia; jolloin uutta verhoilua ei tarvitse tehdä, mutta huonekalu näyt-

tää uudistuneelta. Valittaessa helposti huolettava materiaali, päälliset on helppo 

pestä ja ne täyttävät tehtävänsä suojellessaan huonekalua ja niiden vaihtaminen 

on mahdollista. Verhoilluissa huonekaluissa sisustustekstiili liittyy osaksi toista 

esinettä ja muuttaa sen ulkomuotoa oleellisesti. 
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6 Sisustamisen sukupuolittuneisuus 
 

Nykyäänkin saatetaan ajatella herkästi niin, että naiset ovat miehiä kiinnostu-

neempia sisustamisesta. Tämän ajatuksen taustalla on pitkä historia, jossa kodin 

ajatellaan olevan naisen paikka. Kotitöiden lisäksi naisen tehtäväksi on myös 

usein kuulunut kodin sisustamisesta huolehtiminen. (Autonen-Vaaraniemi 2011, 

s. 79.) Yksin elävien määrän kasvaessa on kuitenkin todennäköistä, että miehet 

pääsevät tai joutuvat myös huolehtimaan tehtävistä, jotka on perinteisesti miel-

letty naisille kuuluviksi. Tässä luvussa esittelen naisen ja kodin perinteistä suh-

detta ja miesten näyttäytymistä sisustajina sekä elementtejä, jotka määrittelevät 

naisellisen ja miehisen sisustuksen. 

 

 

6.1 Nainen ja koti  

 

Sukupuolirooleilla ja eri sukupuolille sopivilla tehtävillä on taustallaan pitkä histo-

ria (Komonen 2004, s. 23 [Hyyppä 1995]). Perinteisen käsityksen mukaan koti 

kotitöineen on ollut naisen paikka. Sen sijaan julkiset tilat, työpaikat, ovat olleet 

miesten aluetta ja kotona mies on lähinnä rakentanut tai levännyt. (Autonen-Vaa-

raniemi 2011, s. 79.) Sarantola-Weiss (2011, s. 11) kuvailee, kuinka emännällä 

oli vastuu niin lasten kasvatuksesta, talouden hoidosta, perheen hyvinvoinnista 

kuin myös perheen sosiaalisen aseman ilmentämisestä sisustamisen kautta. Ko-

din sisustus, sen järjestys ja kauneus, oli merkki emännän osaamisesta ja hänen 

suhtautumisestaan ”kodin moraaliseen ja sosiaaliseen tehtävään” (Sarantola-

Weiss 2011, s. 11). Muun muassa pyykinpesu ja tätä kautta tekstiileiden hoitami-

nen on aina kuulunut naisten tehtäviin ja näin taitaa olla edelleen monissa kotita-

louksissa. Nainen myös valmisti kaikki kodin tekstiilit, paikkasi, ompeli ja huolehti 

huollosta. (Komonen 2004, s. 23.) 

 

1970-luvulla sukupuolten välinen työnjako kotitalouksissa tasoittui. Miehet saat-

toivat saada vastuulleen esimerkiksi mattojen ja vuodevaatteiden tuuletuksen. 

Usein nainen oli kuitenkin edelleen sisustustekstiilien valitsija (Komonen 2004, s. 

23; Sarantola-Weiss 2011, s. 19.) Kodista huolehtiminen, lasten kasvatus ja ku-
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luttaminen eivät ole perheessä enää kokonaan naisen vastuulla, vaan sukupuol-

ten välinen työnjako on lähestynyt toisiaan (Nykänen 2005, s. 11) ja kääntynyt 

jopa aiemmasta totuttuun vastakkaiseen suuntaan. Kotitöitä pyritään jakamaan 

kotitalouksissa tasapuolisesti perheenjäsenten kesken, mutta voi olla, että tällöin 

sisustaminen ei siltikään päädy vastuuksi miehen harteille. 

 

Koska koti ja sisustus ilmensi naisen onnistumista emäntänä, ei ollut sopivaa 

käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, jolloin olisi välittänyt itsestään kuvan kykene-

mättömänä hoitamaan kyseisiä emännän tehtäviä. Asiantuntijan hankkiminen 

saattoi toisaalta kertoa siitä, että tehtävän halusi hoitaa niin huolella, että oli tätä 

varten valmis hankkimaan ammattilaisen (Sarantola-Weiss 2011, s. 11.) Nykyään 

luulen kynnyksen sisustussuunnittelija tai vaikka siivoojan hankkimiseksi olevan 

aiempaa pienempi. Omat taidot ja jaksaminen voidaan kokea rajallisiksi, jolloin 

ulkopuolisen ammattilaisen palveluista ollaan valmiita maksamaan samalla hel-

pottaen omaa arkea. 

 

Kotiin ja sukupuoleen keskittyvät tutkimukset on toteutettu naisten näkökulmasta, 

mutta miesten kohdalla osuus on jäänyt pienemmäksi. (Autonen-Vaaraniemi 

2011, s. 79.) Tutkittavaa kuitenkin olisi myös tästä näkökulmasta. Miesten ja si-

sustamisen näkökulmasta toteutettuja tutkimuksia tehdään kuitenkin aika ajoin 

lisää. Esimerkkeinä mainittakoon lähdeteoksinani käyttämäni pro gradu -tutkiel-

mat Miesten käsityksiä kodista, kodin sisustamisesta ja kodin sisustustekstiileistä 

(Komonen 2004) ja Nuori sinkkumies kotinsa sisustajana (Nykänen 2005). 

 

 

6.2 Miehet sisustajina 

 

Koska sisustamisella on vahvat juuret naisen tehtävänä, tiedostavat myös miehet 

tämän. Miehet vertaavat itseään sisustajina vastaavaan naisten toimintaan ja ko-

kevat alemmuutta omasta sisustamisestaan ja sisustuksesta. Autonen-Vaaranie-

men (2011, s. 88) haastattelemien eronneiden miesten mukaan sisustuksen on-

nistuminen vaatii taitoja, osaamista ja silmää, joita miehet eivät koe itsellään ole-

van. Lisäksi osa miehistä tarkasteli omaa kotiaan sen kannalta, mitä nainen siitä 
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ajattelisi. (Autonen-Vaaraniemi 2011, s. 88.) Komonen (2004, s. 86) havaitsi tut-

kimuksessaan, että sisustustekstiilit ovat enemmän naisten kuin miesten aluetta, 

mutta vaikuttaa siltä, että nuoret miehet ottavat aikaisempiin sukupolviin verrat-

tuna enemmän vastuuta sisustustekstiileiden valintaan ja niitä koskeviin päätök-

siin liittyen. 

 

Autonen-Vaaraniemen (2011, s. 82) väitöstutkimukseensa keräämän eronneiden 

miesten sisustamista koskevan haastatteluaineiston perusteella käy ilmi, että 

miehet kokevat sisustamisen kautta saavuttavansa kotiinsa viihtyisän ja kotoisan 

tunnelman. Miehistä ei kuitenkaan voida puhua homogeenisenä joukkona. Osa 

miehistä on kiinnostuneita sisustamisesta ja osa taas ei. Autonen-Vaaraniemi 

(2011, s. 83) huomasi tämän tutkimuksessaan ja kuvailee miesten sisustamisen 

käytäntöjen olevan hyvin erilaisia ja moninaisia. 

 

Miehet ovat yhtä lailla sisustustuotteiden kuluttajia kuin naiset. Vaikka mies kokisi 

olevansa kiinnostunut sisustamisesta, tämä ei kuitenkaan ilmene laajamittaisena 

sisustuslehtien, medioiden ja ohjelmien seuraamisena (Autonen-Vaaraniemi 

2011, s. 84). Kumppanin kanssa elävät miehet kokivat osa sisustamisen olevan 

heille yhdentekevää, jolloin heidät oli huomioitu valintojen teossa, mutta he eivät 

varsinaisesti halunneet vaikuttaa valinnan syntyyn (Autonen-Vaaraniemi 2011, s. 

88). Voi olla, että he ovat myös kiinnostuneita sisustuksen toteuttamisesta, mutta 

oman äänen kuuluville saaminen ei aina onnistu. Miehet, jotka osuvat kumppanin 

kanssa, sisustavat usein yhdessä joko keskenään sovussa tai asiasta väitellen. 

Voi olla, että mies kokee olevansa vain maksajan roolissa sen enempää pystyen 

itse vaikuttamaan sisustuksen lopputulokseen. (Autonen-Vaaraniemi 2011, s. 

88.) 

 

Yleisesti miehet eivät kuitenkaan vaikuta olevan kovinkaan kiinnostuneita sisus-

tustekstiileistä ja saattavat suosiolla antaa esimerkiksi samassa taloudessa asu-

van naisen hoitaa valintojen tekemisen (Komonen 2004, s. 87). Autonen-Vaara-

niemen (2011, s. 90) mukaan ”sisustaminen merkitsee sukupuolittunutta naisen 

vallankäyttöä kodissa”, mutta tilanne voi kuitenkin muuttua elämänkäännekohtien 

kuten avioeron myötä. 
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Miesten sisustamisen tapaan ei niinkään vaikuta sisustajan ikä tai asuinpaikan 

kulttuuri vaan enemmänkin taloudellinen tilanne. Miehet kokevat sisustamisen 

vaativan rahaa ja aikaa. Oman taloudellinen tilanne ja rahan puute voivatkin näin 

ollen rajoittaa sisustamista oman mielen mukaiseksi. (Autonen-Vaaraniemi 2011, 

s. 83.) Miehen elämäntavoilla ja yhteiskuntaluokalla on myös vaikutusta sisusta-

misen toteutumiseen ja siihen ”millaisia sisustamisen elementtejä pidetään es-

teettisinä tai arvokkaina” (Autonen-Vaaraniemi 2011, s. 89). Tärkeintä sisustami-

sessa on kuitenkin, miltä koti näyttää ja miellyttääkö kokonaisuus itseä. Kotiin 

hankitaan huonekaluja, tavaroita ja tekstiileitä, jotka ovat käyttökelpoisia, käytän-

nöllisiä, mukavia ja toimivia. (Autonen-Vaaraniemi 2011, s. 84.) Yleisesti voidaan 

todeta, että sukupuolesta riippumatta sisustamisen koetaan olevan tärkeää ja 

oman asunnon ulkonäöllä on asujalleen merkitystä. 

 

Kotiin liittyvät hankinnat miehet tekevät käytännöllisyyden mielessä pitäen. Jos 

kodista puuttuu jotain tai jokin tuote hajoaa, hankitaan sen tilalle sisustukseen 

uusi. Useimmat miehet tekevät tuotteen hankitaan liittyvän ostopäätöksen nope-

asti, mutta osa miehistä suunnittelee ja harkitsee pidempään. Käytännöllisyyteen 

liittyy käytön lisäksi ajatus tuotteen helposta hoidosta ja siivouksen sujumisesta. 

Jos tavaroita on liikaa, on siivoaminenkin hitaampaa. (Autonen-Vaaraniemi 2011, 

s. 85.) Miesten mielestä yksi tärkeimmistä sisustustekstiileistä ovat verhot, joiden 

avulla saa näkösuojaa katseilta tai pimennettyä huonetta. Verhot merkitsevät 

miehille käytännöllisyyttä ja niiden valinta tapahtuu usein verhon värin mukaan. 

(Autonen-Vaaraniemi 2011, s. 87.) 

 

Autonen-Vaaraniemen (2011, s. 83) mukaan miehet eivät ole kiinnostuneita si-

sustamaan asuntoa, jonka kokevat olevan väliaikainen tai eivät koe paikkaa ko-

dikseen. Jos asunto koettiin pysyväksi, se haluttiin sisustaa, jolloin sisustaminen 

osaltaan vahvistaa kodin jatkuvuutta ja pysyvyyttä. (Autonen-Vaaraniemi 2011, 

s. 83.) Aiemmin olen tuonut esille sen, kuinka opiskelija-asunnot ovat luonteel-

taan juuri ei-pysyviä. Onkin mielenkiintoista tehdä tutkimukseni puitteissa havain-

toja siitä, ovatko opiskelijamiehet hankkineet opiskelija-asuntoonsa sisustusteks-

tiileitä, vaikka kyseessä ei olekaan pysyvä koti. Luulen, että ajatus väliaikaisen 

kodin sisustamisen tarpeellisuudesta voi vaihdella myös naisopiskelijoiden välillä. 
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6.3 Sukupuolen ilmeneminen sisustuksessa 

 

Sisustamisessa tehnyt valinnat niin huonekalujen, tekstiilien, materiaalien, kuo-

sien kuin myös värien suhteen voivat pitää sisällään sukupuolimerkityksiä. Soro-

nen (2011) tarkasteli tutkimuksessaan sisustusohjelmissa Inno ja Kodin kääntö-

piiri ilmenevää sukupuolittunutta puhetta ja sukupuolitetun itsen rakentumista. 

Hän huomasi, että kyseisissä sarjoissa tuotteita kuvaillaan laajasti erilaisilla ad-

jektiiveillä, mutta kuitenkin niin, että esille ei tuoda suoraan maskuliinista tai femi-

niinistä näkökulmaa (Soronen 2011, s. 62). Lisäksi sisustussuunnitteluun liitetään 

käsite naisellisuus ja arkkitehtuuriin puolestaan maskuliinisuus (Kärnä-Behm 

2011a, s. 96 [Havenhand 2004). 

 

Feminiininen sisustus mielletään usein romanttiseksi ja maskuliininen pelkiste-

tyksi (Soronen 2011, s. 62). Koristeellisuus ja runsas tekstiileiden käyttäminen ja 

niiden mukanaan tuoma pehmeys on mielletty aiemmin naiselliseksi (Sarantola-

Weiss 2011, s. 11). Naiselliseen ja feminiiniseen sisustamiseen voidaan ajatella 

kuuluvan myös pitsin, kukkakuosien ja pastellisävyjen. Miehisiä sisustuksen ele-

menttejä ovat puolestaan lasi, nahka ja teräs. (Soronen 2011, s. 75.) 

 

Kokemus väreistä ja niiden sopivuudesta kuhunkin käyttötarkoitukseen voi jakaa 

mielipiteitä ja herättää ajatuksia myös sukupuolen ilmaisemisesta. Sisustuksessa 

tämä voi ilmetä esimerkiksi tilanteessa, jossa tytön huoneen sisustuksessa on 

käytetty vaaleanpunaista ja pojan huoneessa sinistä. Länsimaisessa kulttuurissa 

on totuttu yhdistämään vaaleanpunainen väri naisiin liittyväksi; tyttövauvoihin, tyt-

tölapsiin, naisellisuuteen ja Roosa nauha -kampanjan tunnusväriksi (Komonen 

2004, s. 24; Takala-Schreib 2016, s. 119). 

 

Väreihin liittyvä kokemus on kuitenkin hyvin yksilöllinen. Esimerkiksi Autonen-

Vaaraniemi (2011, s. 86) ei havainnut tutkimuksessaan, että miehet olisivat va-

linneet sisustukseensa perinteisiä ”miehisiä värejä” vaan tilanne oli jopa päinvas-

tainen. Miehet kertoivat valitsevansa sisustuksessa käyttämänsä värit niiden läm-

pöä tuovien ominaisuuksien vuoksi. Miehet pitivät myös puun tuomasta ryhdistä 
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ja kotoisuudesta sekä luonnonvalosta (Autonen-Vaaraniemi 2011, s. 86-87). Värit 

voidaan ymmärtää myös aistimuksellisina tunteina (Takala-Schreib 2016, s. 119). 

 

Sorosen (2011) artikkelissa tuotiin kuitenkin esille, että usein sisustusta ei arvi-

oida sen mukaan, näyttääkö se miehiseltä vai naiselliselta vaan ennemmin sisus-

tuksen kokonaistunnelman kautta. Jokin tila voidaan mieltään väreiltään tum-

maksi ja kovaksi sisustustekstiileiden puuttuessa, mutta tällöin tilan ei kuitenkaan 

ajateltu automaattisesti olevan maskuliininen. Mielestäni kyse onkin ennemmin 

juuri tilan käyttäjän persoonasta kuin suorasta jaottelusta maskuliiniseen tai fe-

miniiniseen tilaan; persoona ja yksilölliset mieltymykset ilmenevät sisustuksen 

kautta, mutta uskon, että sisustus voi olla myös sukupuolisesti ajateltuna neut-

raali. 
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7 Tutkimuskysymykset  
 

Tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan kokonaiskuva siitä, miten opiskelijat 

käyttävät sisustustekstiileitä asuntonsa sisustamisessa ja millaisia nämä tekstiilit 

ovat. 

 

Tutkimuskysymyksiksi olen valinnut kolme pääkysymystä, joita ovat: 

 

1. Millaisia sisustajia ja sisustustekstiileiden käyttäjiä opiskelijat ovat?  

2. Mistä sisustustekstiilit hankitaan, saadaan tai tehdäänkö niitä itse? 

3. Minkälaisia merkityksiä opiskelijat liittävät sisustustekstiileihin? 

 

Tutkimuksessa on sekä laadullinen että määrällinen näkökulma. Tutkimuksen ai-

neisto kerättiin opiskelijoilta verkkokyselylomakkeella. Vastausten analysointi to-

teutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin ja sisältöä erittelemällä käyt-

täen apuna Wordia, Exceliä ja ATLAS.ti 9 -ohjelmaa. Tutkimuksen aikana oli 

mahdollista tehdä myös havaintoja siitä, eroavatko eri sukupuolten tekstiilisisus-

tamisen tavat toisistaan. Tutkimuksen pääpaino oli kuitenkin pääosin opiskelijoi-

den yleisessä tarkastelussa sukupuolten välisten eroavaisuuksien havainnoimi-

sen sijaan.  
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8 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa kerron tutkimuksen toteutuksesta vaihe vaiheelta. Aloitan esittele-

mällä tutkimukseni kvalitatiivista sekä kvantitatiivista luonnetta. Tutkimusaineis-

ton hankinnan toteutin Qualtrics-verkkokyselynä, johon opiskelijat saivat vapaasti 

vastata. Mukana oli eri tyylisiä kysymyksiä: suljetut ja avoimet kysymykset, asen-

neasteikot ja vapaavalintainen kuvatehtävä. Aineiston analysointi toteutettiin si-

sällönanalyysin ja sisällön erittelyn keinoin. Tutkimuksen pääaineistona ovat ky-

selylomakkeeseen saadut vastaukset ja niiden tarkastelu suhteessa toisiinsa niin 

kvalitatiivisin kuin määrällisin keinoin.   

 

 

8.1 Laadullinen ja määrällinen tutkimus 

 

Tutkimuksessani on sekä laadullinen että määrällinen näkökulma, mutta pää-

paino on laadullisessa tutkimuksessa. Teoreettinen ja empiirinen sekä laadulli-

nen ja määrällinen tutkimus voivat tutkia samaa asiaa, mutta tutkimustyypin va-

linnan mukaan määräytyy myös näkökulma tarkasteltavaan asiaan. Tuomen ja 

Sarajärven (2018, s. 25) mukaan tutkielman näkökulmaan vaikuttaa aina tutkijan 

oma näkemys tutkielmansa asettelusta, vaikka tutkimuksen olisi tarkoitus olla ob-

jektiivinen ja aineistosta lähtöisin oleva. Laadullinen tutkimuksen avulla pyritään 

usein kuvaamaan jotakin ilmiötä ja muodostamaan tälle teoreettinen tulkinta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 98.)  

 

Uskon, että yhdistäessäni kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta, sain esille 

laajemman kuvan käsittelemästäni ilmiöstä ja mukaan molempien tutkimusme-

netelmien hyviä puolia, niitä yhdistellen. Kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan 

kvalitatiivista tutkimusta paremmin kuvata tuloksia lukumäärien, prosenttien ja 

taulukoiden avulla. Tutkimuksessa pyritään riittävän isoon otoskokoon, jolloin 

saatuja tuloksia pyritään yleistämään. Vaikka tutkimuksella voidaan saada sel-

ville nykyinen tilanne, taustalla olevista syistä ei kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

kuitenkaan tulla tietoisiksi. Kvalitatiivinen tutkimus täydentääkin kvantitatiivista 

tutkimusta tuomalla tavoiteltavaksi näkökulmaksi tutkittavan asian laajemman 

ymmärtämisen. (Heikkilä 2014, s. 15.)  
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8.2 Tutkimusmenetelmä  

 

8.2.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja otanta 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat opiskelijat, joiden ajatuksia sisustustekstii-

leistä ja niiden käytöstä kerättiin verkkokyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vas-

tanneiden odotettiin olevan opiskelijoita eli opiskelevan yliopistossa, ammattikor-

keakoulussa, kansanopistossa tai aikuisopiskelijana ja asuvan omassa asun-

nossa. Saatekirjeessä oli ilmaistu, että vanhempien luona asuvat eivät voineet 

valitettavasti vastata tähän tutkimukseen liittyvään kyselyyn. Kyseessä oli osatut-

kimus, koska tutkimuksen puitteissa ei pystytty saavuttamaan kaikkia Suomen 

opiskelijoita, ainoastaan osa heistä. Osa- eli otantatutkimuksessa perusjoukosta 

tutkitaan vain osa kaikista perusjoukkoon kuuluvista (Heikkilä 2014, s. 12-13).  

 

Verkkokysely sopii menetelmänä opiskelijoille, jotka ovat tottuneita verkossa ta-

pahtumaan toimintaan ja opiskeluun. Opiskelijat ovat kohderyhmänä sopiva verk-

kokyselytutkimuksen toteuttamiseen, koska he käyttävät internettiä arjessaan 

monin tavoin. Tilastokeskuksen (2020) Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

-tutkimuksen mukaan 16-34-vuotiaista internettiä käyttää yleensä useita kertoja 

päivässä 97-98% väestöstä kyseisessä ikäluokassa. Opiskelijoilla prosenttiosuus 

oli samansuuruinen, 98%. (Tilastokeskus 2020, s. 9.) Lisäksi havaittiin, että ylei-

sin internetin eli verkon viestintätavoista on sähköposti (Tilastokeskus 2020, s. 

1). Sähköposteja lähettivät ja vastaanottivat 16-24-vuotiaista 96% ja 25-34-vuo-

tiaista 100% (Tilastokeskus 2020, s. 15). Verkkokyselynä toteuttaviin kyselyihin 

on huomattu olevan myös parempi vastausprosentti kuin perinteisillä postin 

kautta vastaajille lähetyillä kyselyillä. Täytyy kuitenkin muistaa, että tutkimuksen 

kohteena olevan joukon tausta ja ikä voivat vaikuttaa vastausten määrään. Esi-

merkiksi postitse lähetettyihin kyselylomakkeisiin vastaa ahkerasti vanhempi vä-

estö, mutta nuoremmat vastaajat vastaavat innokkaammin verkossa. (Räsänen 

& Sarpila 2013, s. 71, 78). 

 

Otanta on määräytynyt itsevalikoitumisen kautta. Vastaajien valikoitumiseen ovat 

vaikuttaneet seuraavat valikoitumistekijät: opiskelijoiden on täytynyt saada tieto 

kyseisestä tutkimuksesta, he ovat tarvinneet internet-yhteyden osallistuakseen ja 



 

36 
 

kiinnostusta vastata kyselyyn (Miettinen & Vehkalahti 2013, s. 96). Opiskelijat, 

jotka eivät ole saaneet tietoa kyselystä eivät ole siihen voineet myöskään vastata. 

Tähän haasteeseen pyrin vastaamaan siten, että jaoin kyselyä monille eri ta-

hoille. Pyrin kuitenkin kohdentamaan kyselyä opiskelijoille suunnattuihin kana-

viin, jolloin ihan kuka tahansa ei sitä löytänyt ja päässyt siihen vastaamaan. Oleel-

lista olikin, minne kaikkialle kyselyn linkkiä jakaisin, jotta opiskelijat löytäisivät sen 

ja saisin verkkokyselyyni vastaajia.  

 
 

8.2.2 Itsevalikoitunut verkkokyselytutkimus 
 

Toteutin oman tutkimukseni aineiston keräämisen Qualtrics-verkkokyselynä ja 

linkkiä kyselyyn jaettiin opiskelijoille sähköpostin kautta. Kyselylomakkeella on 

totuttu keräämään kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä määrällisiä vastauk-

sia, mutta sen avulla voidaan myös kerätä kvalitatiivista aineistoa. Tutkimukses-

sani pääpaino on esimerkiksi kvalitatiivisessa tiedossa, vaikka tieto on kerätty 

verkkokyselytutkimuksena.  

 

Tutkimuksessani on kyseessä itsevalikoitunut verkkokyselytutkimus. Tämä tar-

koittaa, että kyselyä on mainostettu laajalle joukolle, josta kyselyyn osa vastaa ja 

osa ei. He päätyvät vastaamaan kyselyyn sen mielekkyyden ja onnistuneen mai-

nonnan vuoksi. (Miettinen & Vehkalahti 2013, s. 88.) Verkkokyselytutkimuksissa 

ongelmaksi saattaa nousta vastaajien valikoituminen mukaan kyselyn kiinnosta-

vuuden vuoksi, josta aiheutuu tutkimukseen vääristymä. Tätä voidaan kuitenkin 

välttää painottamalla tutkimusta toivottuun suuntaan edustavamman vastaajajou-

kon saamiseksi. (Miettinen & Vehkalahti 2013, s. 90.) Itse pyrin estämään tätä 

jakamalla kyselyä eri alojen opiskelijoille. 

 

Kun vastaaminen tapahtuu anonyymina, vastaajalla tuskin on tarvetta lähteä kier-

tämään totuutta, koska häntä ei erotella vastauksista yksilönä: hän voi kertoa asi-

oista totuudenmukaisesti itse paljastumatta. Lisäksi vastaajat voivat vastata verk-

kokyselyyn silloin, kun se heille sopii eikä tarvitse sopia erikseen aikaa haastat-

telutilanteelle, jolloin vastaaminen on helppoa ja nopeaa. Aikaa kuluu vähemmän 

kuin esimerkiksi haastattelutilanteeseen tultaessa. Lisäksi korona-aikana ylimää-
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räinen liikkuminen ja kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset on tällä tavalla mini-

moitu. Verkkokysely vaatii kuitenkin huolellista etukäteissuunnittelua, jotta sen 

avulla saadaan tutkimukseen tarvittava aineisto. Kysymysten määrän lisäksi 

oleellista on ovatko kysymykset selkeitä, yksiselitteisesti ymmärrettäviä ja ei-joh-

dattelevia (Valli 2007, s. 102). Ennen lomakkeen jakamista opiskelijoille, oli sitä 

tarpeen lähteä testaamaan koevastaajilla ja lomakkeen kysymysten tarkemmalla 

tarkastelulla. Erityisen tärkeää oli huolehtia kysymysten muodosta, jotta ne eivät 

aiheuttaisi tutkimukseen virheitä. Lomakkeeseen valikoituja kysymyksiä ei voisi 

enää lomakkeen auettua lähteä muuttamaan. Lomake tuli viimeistellä huolella, 

jotta tutkielmaa varten saisin sen kautta juuri tutkimuskysymyksiini vastauksia. 

 

Lomakkeen testaaminen tapahtui käytännössä gradun seminaariryhmässä en-

nen sen jakamista. Ensimmäisen version lomakkeesta toteutin yliopiston E-lo-

makkeella. Lomake ei kuitenkaan täysin vastannut toivomiani asioita lomakkeen 

visuaalisesta houkuttelevuudesta. Seuraavan version lomakkeesta toteutinkin 

Qualtricsilla lähes samalla sisällöllä kuin E-lomakkeessa. Osa kysymyksistä kui-

tenkin muutti tässä vaiheessa muotoaan, sillä Qualtrics tarjosi laajemman valikoi-

man erilaisia kysymysten muotoiluun liittyviä valintoja. Sain seminaariryhmäläi-

siltä testivastauksia molempiin lomakkeisiin. Lisäksi testailin myös itse kuvitel-

tuna vastaajana lomakkeen toimivuutta. Saatujen ehdotusten perustella parante-

lin lomaketta ennen sen julkaisemista.  

 

Verkkokyselyissä kyselyn visuaalisella ilmeellä ja lauseiden jäsentelyllä on iso 

merkitys siihen, kokeeko vastaaja vastaamisen mieluisana toimintana (Miettinen 

& Vehkalahti 2013, s. 93). Hyvä tutkimuslomake on selkeä ja houkuttelee vastaa-

maan. Kysymykset ovat loogisia ja tarvittaessa ryhmitelty omiksi kokonaisuuk-

siksi. Lomake ei saa myöskään olla liian pitkä. Kerättyjen tietojen olisi hyvä olla 

sellaisia, että ne voidaan syöttää helposti tilasto-ohjelmaan. (Heikkilä 2014, s. 

47.) Kiinnitin lomakkeen tekemisessä huomiota siihen, että lomake olisi helposti 

lähestyttävä ja visuaalisesti toimiva. Tämä sen takia, että se houkuttelisi opiske-

lijoita vastaamaan ja lomake haluttaisiin täyttää loppuun asti. Verrattuna postin 

kautta lähetettävään kyselylomakkeeseen, verkkokyselylomakkeeseen on mah-

dollista liittää lisäksi kuvia sekä ääni- ja videotiedostoja, joiden myötä kyselyyn 

saadaan mukaan uudenlaisia näkökulmia (Miettinen & Vehkalahti 2013, s. 84). 
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Hyödynsin tätä mahdollisuutta tutkimuksessani, jossa erilaisten kysymyksien li-

säksi mukaan sai liittää halutessaan kuvan.  

 

Viestintäteknologian käytön lisääntyessä niin vapaa-ajalla kuin työelämässä on 

ollut luontevaa, että myös verkossa toteutettavat tutkimusten aineiston keruut 

ovat 2000-luvulla yleistyneet ja tulleet jollain tavalla osaksi lähes kaikkia nykyään 

toteutettavia tutkimuksia (Räsänen & Sarpila 2013, s. 68). Verkkokyselytutkimuk-

sien etuna onkin menetelmän edullisuus, helppo toteutus sekä kustannustehok-

kuus. Kyselylomakkeesta saatavat vastaukset ovat jo valmiina sähköisessä muo-

dossa, jolloin aineiston syötön yhteydessä syntyviltä virheiltä vältytään. (Miettinen 

& Vehkalahti 2013, s. 84; Valli 2007, s. 111.) 

 
Kyselytutkimus muodostuu kahdesta vaiheesta, joita ovat ”yhteydenotto vastaa-

jaehdokkaisiin (otoksen poiminta) ja vastausten keruutapa” (Miettinen & Vehka-

lahti 2013, s. 85). Valmiin lomakkeen julkaisin joulukuun 14. päivänä 2020. Koska 

suurin osa opiskelijoista viettää joululomaa joulu-tammikuussa, päätin pitää lo-

makkeen auki tammikuun 2021 17. päivään asti. Tällöin lomakkeesta kiinnostu-

neet opiskelijat olisivat todennäköisesti ehtineet jo vastata. Kyselyä jaettiin eteen-

päin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ainejärjestöjen sähköpostilistoille, 

Suomen opiskelija-asuntosäätiöille ja tuttavien kautta. Tutkimuksessani tavoitin 

vastaajat lähettämälle heille kutsun (saatekirje liite 1) vastata kyselyyn sähköpos-

titse. Tämän lisäksi mainostin kyselyä omissa sosiaalisen median kanavissani. 

 

Verkkokyselytutkimuksissa ongelmaksi saattaa nousta, että ei ole olemassa koko 

maan kattavia sähköpostirekistereitä (Miettinen & Vehkalahti 2013, s. 85). Tässä 

tutkimuksessa kyselyä pyrittiin jakamaan sähköpostilistoille, joiden kautta opis-

kelijat voidaan tavoittaa. Olin varautunut siihen, että osa vastauksista täytyy mah-

dollisesti hylätä puutteellisten tai pilailumielessä kirjoitettujen vastausten vuoksi. 

Tällaiset vastaukset laskevat vastausten kokonaismäärää. Vaarana tietenkin 

ovat myös vastaajat, jotka valehtelevat tai vastaavat tutkimukseen useita kertoja. 

Uskalsin kuitenkin olettaa, että vastaajat ovat todellisuudessa opiskelijoita, sillä 

verkkokyselyä jaettiin opiskelijoille suunnatuille sähköpostilistoille. 
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8.2.3 Verkkokyselyn sisältö ja kysymystyypit 
 

Jokaisen lomakkeessa olevan kysymyksen tulee olla tarkoin harkittu ja tarpeelli-

nen sekä tarjota informaatiota tutkimuksen kannalta (Heikkilä 2014, s. 30). Lo-

makkeessani oli mukana strukturoituja ja avoimia kysymyksiä sekä asenneas-

teikoita. Verkkokyselyn kysymykset löytyvät kootusti liitteestä 2.  

 

Kyselylomake koostui kuudesta osioista, jotka olivat taustatiedot, minä sisustajana, 

sisustustekstiileiden määrä asunnossa, sisustustekstiileiden hankinta ja valitsemi-

nen, kotona vietetty korona-aika ja vapaaehtoinen kuvatehtävä. Lomakkeeni lähti 

perinteiseen tapaan liikkeelle vastaajien taustoja selvittävistä taustakysymyk-

sistä. Taustakysymyksiin vastaaminen on vastaajille helppoa ja ne toimivatkin 

usein kyselyyn johdattelevina ”lämmittelykysymyksinä” (Valli 2007, s. 103). Taus-

tatiedoissa kysyttiin vastaajan sukupuolta, syntymävuotta, opiskelupaikkaa, pää-

ainetta, opiskelija-asunnon talomuotoa, asunnossa olevaa lähipiiriä sekä maa-

kuntaa, jossa asunto sijaitsee. 

 

Taustatietoja kysyttiin pääosin suljettuina kysymyksinä. Strukturoidut eli suljetut 

kysymykset antavat vastaajalle valmiiksi vastausvaihtoehdot, joista vastaaja va-

litsee parhaiten itseään kuvaavan kohdan tai kohtia. Suljettuihin kysymyksiin on 

suhteellisen nopeaa vastata ja niiden käsittely on yksinkertaista. Etuna on myös 

se, että vastaaminen ei vaikeudu kielellisten vaikeuksien takia ja vastaajan voi 

olla helpompaa antaa negatiivisia vastauksia. Suljettujen kysymysten haittoja voi-

vat olla huolimaton vastaaminen, jokin vastausvaihtoehto on unohdettu lisätä 

vaihtoehtoihin, valitaan helposti en osaa sanoa -vaihtoehto tai vaihtoehtojen jär-

jestys ohjaa vastaajan valintoja. (Heikkilä 2014, s. 49.) 

 

Taustatietoihin vastaamisen jälkeen vastaaja pääsi pohtimaan itseään sisusta-

jana. Tähän kysymykseen keräsin vastaukset käyttäen asenneasteikkona Liker-

tin asteikkoa. Asenneasteikoilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti vastaamista 

väittämään niin, että valitsee, mihin kohtaan asteikkoa oma näkemys sijoittuu 

(Heikkilä 2014, s. 51). Likertin asteikossa vastausvaihtoehtoja oli alun perin seit-

semän, mutta määrä voi nykyään vaihdella siten, että kyseessä on esimerkiksi 



 

40 
 

viisi- tai yhdeksänportainen asteikko. Lähtökohtana on kuitenkin, että vastaus-

vaihtoehtoja olisi pariton määrä ja en osaa sanoa -vaihtoehto on sijoitettu kes-

kelle. (Valli 2007, s. 115). 

 

Muodostin verkkokyselyssä käyttämäni viisiportaisen Likert-asteikon arvot sanal-

lisesti siten, että aloitin vaihtoehdolla Eri mieltä, jonka jälkeen etenin vaihtoehtoi-

hin Melko eri mieltä, En samaa enkä eri mieltä, Melko samaa mieltä ja Samaa 

mieltä. Kaikki arvot oli kirjoitettu kyselyssä näkyviin ja Vallin (2007, s. 116) mu-

kaan tämä on hyvä asia, sillä tällöin vastaajan ei tarvitse itse tulkita kohtia ja luo-

tettavuus säilyy. Visuaalisesti eri mieltä -vastaukset sijoittuivat vasemmalle ja sa-

maa mieltä -vastaukset oikealle. Pidin suunnan samana myös eri kysymysten 

välillä helpottamaan vastaajaa. Vastausvaihtoehdon En samaa enkä eri mieltä 

sijoitin asteikon keskelle, koska voi olla, että vastaajalla ei ole mielipidettä kum-

paankaan suuntaan. Likert-asteikon ja väittämien kautta saadaan paljon tietoa 

pienessä tilassa, mutta asenneasteikoilla ei kuitenkaan pystytäkään sanomaan 

sitä, kuinka merkittävänä vastaaja pitää väittämää ja valintaansa. Lisäksi vas-

taaja voi pyrkiä valinnoissaan järjestelmällisyyteen, jolloin aiemmat väittämät vai-

kuttavat myöhempiin väittämiin. (Heikkilä 2014, s. 51.)  

 

Kyselylomakkeessa oli mukana myös kvalitatiivissa tutkimuksissa usein käytet-

tyjä avoimia kysymyksiä. Avoimien kysymyksien kautta vastaajilta saadaan va-

paasti muotoiltuja, syvällisiä ja jopa uusia näkökulmia tuovia vastauksia (Heikkilä 

2014, s. 47-48). Vastaajaa ohjataan vastaamaan kysyttyyn kysymykseen, mutta 

vastauksen määrittelee vastaaja itse: vastaus voi olla pitkä ja pohtiva tai lyhyt ja 

ytimekäs. Avointen kysymyksiin saatetaan toisaalta jättää vastaamatta tai sitten 

niihin vastataan epätarkasti ja kysymyksen vierestä. Avoimien kysymyksien vas-

tauksien analysointi on aikaa vievää, koska vastauksia täytyy luokitella ja luokit-

telu ei ole välttämättä yksiselitteistä (Heikkilä 2014, s. 47; Valli 2007, s. 124.) 

 

Lisäksi kyselylomakkeen lopussa oli vapaaehtoinen tehtävä, jossa kysyttiin 

”Mistä sisustustekstiilistä pidät tällä hetkellä erityisen paljon? Liittyykö siihen jokin 

tarina tai muisto? Tai onko sen materiaali ihanan tuntuinen ja väri juuri oikea? 

Kerro tästä tekstiilistä”. Esitin myös toiveen, että vastaaja liittäisi kyselyyn kuvan 
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tästä tekstiilistä. Lisäksi tiedustelin, voiko kuvaa käyttää osana tutkielman tulos-

ten raportointia ja näin ollen mahdollisesti liittää kuva osaksi tutkimusta. Itseään 

miellyttävien esineiden visuaalisuuden selittäminen voi olla sanallisesti haasta-

vaa, mutta kuvien perusteella oman mieltymyksen kertominen on helppoa ja jopa 

yksiselitteistä (Takala-Schreib 2016, s. 211). 

 

 

8.3 Analysointi 

 

8.3.1 Sisällönanalyysi ja sisällön erittely 
 

Kyselylomakkeella saatujen vastausten analysoinnin toteutin teoriaohjaavan si-

sällönanalyysin keinoin ja sisältöä erittelemällä. Sisällönanalyysi on perusanalyy-

simenetelmä, jonka voidaan ajatella olevan yksittäinen metodi, mutta toisaalta 

myös väljä teoreettinen viitekehys, joka voidaan ottaa mukaan erilaisiin analyy-

sikokonaisuuksiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 103). Menetelmä soveltuu hyvin 

avointen ja vähän strukturoitujen aineistojen analyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

s. 117). Menetelmässä saatua aineistoa ryhmitellään eli koodataan ja koodien 

avulla aineistosta voidaan tehdä tulkintoja. Koodaamisen jälkeen aineiston luo-

kittelu on mahdollista ja mahdollinen toistuvuus nousee aineistosta esille. 

 

Sisällönanalyysilla onkin mahdollista muodostaa yleiskuva tutkittavasta aihepii-

ristä. Pienet huomiot, jotka eivät asetu mihinkään tiettyyn koodiin saattavat kui-

tenkin jäädä huomioimatta. Sisällönanalyysi sopii sekä kvantitatiiviseen että kva-

litatiiviseen tutkimukseen, luonteeltaan se on kuitenkin enemmän laadulliseen 

tutkimukseen sopiva. Sisällönanalyysia voidaan hyödyntää myös kuvien analy-

soinnissa. (Paasonen 2013, s. 40.) Suurin osa laadullisen tutkimuksen analyysi-

menetelmistä perustuu juuri, ainakin osittain, sisällönanalyysiin (Tuomi & Sara-

järvi 2018, s. 103). 

 

Sisällönanalyysin lisäksi olen jossain määrin toteuttanut myös sisällön erittelyä, 

jossa kuvaan aineiston sisältöä määrällisesti. Sisällönanalyysille on ominaista, 

että sisällön kuvaaminen tapahtuu sanallisesti. ”Sisällönanalyysin ja sisällön erit-
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telyn (kvantifioinnin) sisällyttäminen samaan tutkimukseen liittää tällaisen tutki-

muksen periaatteessa MMR-lähestymistapaan (mixed methods research) meto-

ditasolla” (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 138). Mixed methods research eli MMR 

tarkoittaa, että tutkimuksessa on yhdistetty sekä määrällisen että laadullisen tut-

kimuksen parhaita elementtejä toisiinsa. Tällöin voidaan tutkia laajoja kokonai-

suuksia, joiden tutkiminen olisi muuten vaikeaa vain toisella menetelmällä (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, s. 78). Asioiden ilmaiseminen määrällisesti eli niiden kvantifi-

ointi voi tukea sisällönanalyysin toteuttamista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 119.) 

Sisällönanalyysissa aineiston luokittelun jälkeen voidaan aineistoa myös kvanti-

fioida ja laskea montako kertaa jokin tietty asia nousi kuvauksista esille (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, s. 135). Kvantifiointi voi tuoda laadulliseen tutkimukseen uuden-

laista näkökulmaa, mutta laadullisten aineistojen ollessa pieniä näin ei välttä-

mättä tapahdu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 137). 

 

Sisällönanalyysi voidaan karkeasti toteuttaa kahdella tavalla, jotka ovat aineisto-

lähtöinen ja teoriaohjaava analyysi (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 103, 107-110). 

Olen käyttänyt tutkimuksessani teoriaohjaavaa analyysia. Tässä menetelmässä 

”analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta siinä aikai-

sempi tieto ohjaa tai auttaa analyysia ehkä eklektisestikin” eli osin tutkijan oman 

käsityksen mukaisesti. Analyysista tunnistetaan siis aikaisemman tiedon vaiku-

tus, mutta teoriaa ei testata vaan aiheesta voidaan löytää myös uusia ajatuksia 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 109.)  

 

Kuva-analyysi on osa sisällönanalyysia, jossa tarkastellaan kuvien sisältöä tai ra-

kennetta. Vaikka tutkimuksessa on mukana kuvia, en puhuisi sen olevan silti 

kuva-analyysia sisältävä, enemmänkin kuvia tyypittelevä. Paasonen (2013, s. 42) 

kuvailee kuvien tarkastelua seuraavalla tavalla: ”Kuvien tutkiminen on käytän-

nössä katsomista, jossa keskitytään merkitysten rinnalla tai niiden sijaan tyylin, 

rytmin, sävyjen, kontrastien, teemojen, elementtien ja rinnastusten kaltaisiin piir-

teisiin, pysähdytään pohtimaan kuvien tunnelmaa ja tuntua”. Kuvien tulkinnassa 

visuaaliset havainnot käännetään sanoiksi ja muiksi symboleiksi, jolloin niistä voi-

daan tehdä kirjallinen kuvaus (Paasonen 2013, s. 43). Tässä tutkimuksessa ku-

vien teknisillä ja sommitteluun liittyvillä asioilla ei ollut merkitystä vaan keskityin 

tarkastelemaan sitä, millainen sisustustekstiili kuvassa on sekä siitä välittyvää 
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materiaalia, värimaailmaa ja tunnelmaa. Kuvat tarjosivat mahdollisuuden lisäha-

vaintojen tekemiselle, joita kirjallisten kuvausten kautta ei välttämättä välittynyt.  

 

8.3.2 Analysoinnin vaiheet ja toteutus 
 

Kyselylomakkeen sulkeuduttua 18.1.2021, tallensin saamani vastaukset Qualt-

rics-ohjelmasta Exceliin. Pidin tässä vaiheessa kaikki tiedot samassa tiedos-

tossa, mutta myöhemmin erotin eri kysymyksiin liittyvät sisällöt omiksi kokonai-

suuksikseen. Samoin latasin kyselytutkimukseen liitetyt kuvat omaan kansi-

oonsa. Kyselylomakkeeseen oli vastannut yhteensä 413 henkilöä. Kuitenkin vas-

tausten tarkemman tarkastelun myötä, osa vastauksista oli puutteellisia ja ne 

poistettiin ennen analysoinnin aloittamista. Lopullinen vastaajien määrä oli 388 

henkilöä eli katoa syntyi 6% alkuperäisestä vastaajien määrästä. 

 

Olin tyytyväinen vastaajien määrään, sillä jos vastaajia olisi ollut kovin vähän, olisi 

analyysin tekeminen ja mahdollinen yleistäminen ollut vaikeampaa. Toisaalta 

suurempikin vastausten määrä voi olla hyvä, jolloin analysoitavaa on myös enem-

män ja tätä kautta ilmeneviä näkökulmia. On kuitenkin hyvä muistaa, että vastaa-

jien suuri määrä ei tarkoita, että tutkimuksen luotettavuus lisääntyisi (Miettinen & 

Vehkalahti 2013, s. 91). Vaikka kysymykset olivat pakollisia, oli osa vastaajista 

vastannut esimerkiksi x päästäkseen kyselyssä eteenpäin. Tämän takia vastaa-

jien määrä hieman vaihtelee kysymyksen mukaan. Olen ilmoittanut tulosten ra-

portoinnin yhteydessä aina erikseen, mikä on ollut kyseisen kysymyksen vastaa-

jien määrä. Vastauksiin liittyvää katoa aiheutti todennäköisesti vastaajien kylläs-

tyminen. 

 

Koska kyselylomakkeeni koostui monista erilaisista näkökumista ja kysymyk-

sistä, toteutin myös analysoinnin kunkin osion kohdalla erikseen. Taustatietojen 

ja suljettujen kysymysten vastaukset käsiteltiin erittelemällä Qualtrics- ja Word-

ohjelmissa. Likert-asenneasteikollista kysymyksistä pystyin muodostamaan tau-

lukot Excelissä, joiden mukaan näin vastaajien mielipiteiden jakautumista pro-

sentuaalisesti. Avokysymysten vastaukset luokittelin käyttäen hyödyksi ATLAS.ti 

9 -ohjelmaa. ATLAS.ti sopii hyvin juuri vähän strukturoitujen tai strukturoimatto-
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mien tekstiaineistojen kuten juuri avokysymysten vastausten temaattiseen luokit-

teluun ja avainsanojen eli koodien merkitsemiseen (Lonkila & Silvonen 2002, s. 

5-6). Aineiston analysoinnin työläin vaihe liittyi vapaaehtoiseen kuvatehtävään ja 

sen yhteydessä avoimella kysymyksellä kysyttyyn kohtaan vastaajan omasta 

suosikkisisustustekstiilistä ja tämän mielipiteen perustelusta (liite 2, vapaaehtoi-

nen kuvatehtävä). Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli liittänyt va-

paaehtoiseen tehtävään mukaan kuvauksen itselleen tärkeästä ja rakkaasta si-

sustustekstiilistä. Kuvia kuvauksineen oli lähetetty 113 kpl ja näiden lisäksi pelk-

kiä tekstikuvauksia 117 kpl. 

 

Aloitin aluksi tarkastelemaan aineistoani yleisesti jakamalla sen omiksi analysoi-

taviksi tiedostoryhmikseen siten, että yhdessä ryhmässä oli yksi kysymysryhmä 

tai yksittäinen kysymys. Vapaaehtoisessa kuvatehtävässä kuvaukset ja tekstit lii-

tettiin yhteiseksi kokonaisuudeksi. Esivalmistelin kyseisen aineiston Atlas.ti -oh-

jelmaa varten viemällä kuvat tekstinkäsittelyohjelma Wordiin, jonka jälkeen liitin 

mukaan kuviin liittyvät kuvaukset sekä yksittäiset kuvaukset ilman kuvia. Aloitin 

toteuttamaan koodaamista ATLAS.ti 9 -ohjelmassa etsimällä tekstistä teoriaani 

ja tutkimuskysymyksiäni vastaavia kohtia. Annoin aineistosta nousta esille myös 

muita asioita, jotka alkoivat ilmaantumaan vastauksissa. Halusin saada aineis-

tosta vastauksia tutkimuskysymyksiini, mutta löytää mahdollisesti myös muita tut-

kimukseni kannalta keskeisiä aiheita. 

 

Luin aineistoa läpi useamman kerran ja tein useita koodauskierroksia. Lonkilan 

& Silvosen (2002, s. 20) muistuttavat, että koodausta kannattaa tehdä mieluum-

min liian tarkasti useita koodeja käyttäen kuin jo aluksi liian korkeilla yläkäsitteillä. 

Koodeja voidaan myöhemmin koodauksen aikana yhdistää toisiinsa, mutta niiden 

jakaminen pienempii osiin, on haastavampaa (Lonkila & Silvonen 2002, s. 20). 

Päädyin itse siihen, että luettuani aineiston ensin kokonaan läpi, aloitin koodaa-

misen yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin huomioiden jo mahdollisia yläkäsitteitä. 

Koodauksen aikana nimesin joitakin koodeja myös uudelleen ja sulautin ryhmiä 

toisiinsa, jolloin ne vastasivat paremmin sisältöään. Sulauttamisella tarkoitetaan 

Atlas.ti-ohjelman käytössä tilannetta, jossa on luonut koodit, jotka ovat toistensa 

synonyymeja ja haluaan näiden koodien tulevan osaksi toista koodia toisen koo-

din poistuessa (Lonkila & Silvonen 2002, s. 24).  
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Jaoin muodostamanani koodit neljän koodiryhmän alle: sisustustekstiilit tuotteina, 

hankinta, ominaisuudet ja merkitykset. Koodit, niiden määrällinen esiintyminen 

aineistossa ja edellä esitellyt koodiryhmät löytyvät liitteestä 3. Koodauksen val-

mistumisen jälkeen pystyin tarkastelemaan aineistoa koodihaulla, jolloin sain nä-

kyville yhtä aikaa tietyllä koodilla merkityt kohdat ja pystyen palaamaan niihin uu-

delleen. Muodostin aineistosta esille nousevista asioista luokittelurungon. Esille 

nousevat asiat mukautuivat hyvin asettamiini tutkimuskysymyksiin ja tutkimuk-

seni teemoihin. (ks. liite 3). 
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9 Vastaajien taustatietojen esittely 
 

 

Kyselylomakkeen taustatietojen analysoinnissa on mukana 388 henkilön vas-

taukset. Taustatietojen täyttäminen oli pakollista, jotta lomakkeen täyttämisessä 

pääsi eteenpäin. Kyselylomakkeeseen vastasi laajasti eri alojen opiskelijoita, nai-

sia ja miehiä. Suurin osa vastaajista oli syntynyt vuosien 1990-1999 välillä. Opis-

kelijat asuivat useimmiten yksin kerrostalossa. Eniten vastauksia kyselylomak-

keeseen saatiin Pohjois-Pohjanmaalta.  

 

 

9.1 Sukupuoli ja syntymävuosi 

 
Kyselyyn vastasi enemmän naisia kuin miehiä. Naisten osuus kaikista vastaajista 

(n=388) oli 72%, 281 vastausta. Vastausvaihtoehtoja oli annettu kolme: nainen, 

mies tai muu. Miehiä kyselyyn vastasi 24% ja muu-vaihtoehdon valitsi loput 4% 

vastaajista. Oli etukäteen ennustettavissa, että kyselyyn vastaisi enemmän naisia 

kuin miehiä, sillä kyselyn aihepiiri saattoi innostaa naisia vastaamaan miehiä 

enemmän. Mies-vastaajien osuus kaikista vastaajista oli kuitenkin kokonaisuu-

tena hyvä. Kyselyyn vastaaminen on vaatinut kuitenkin jonkin verran mielenkiin-

toa ja paneutumista, koska kysymyksiä oli useampia. 

 

Vastaajien ikä oli jakautunut syntymävuoden mukaan laajasti vuosien 1950-2002 

välille. Suurin osa, 76%, kyselylomakkeeseen vastanneista opiskelijoista olivat 

syntyneet vuosina 1990-1999. Tämä tarkoitti kyselyyn vastanneista 296 vastaa-

jaa. 2000-luvulla syntyneitä kyselyyn oli vastannut puolestaan 15%. Vuosien 

1950-1989 välillä syntyneitä vastaajia oli yhteensä 9% (ks. liite 4). Ikäjakauman 

jakautuminen tällä tavalla oli odotettavissa, sillä tätä aiemmin syntyneet ovat 

usein jo valmistuneet ja eivätkä ole enää opiskelijoita. Myöskään tätä nuorempia 

ei ole, koska kolmannen asteen opinnot aloitetaan aikaisintaan toisen asteen 

opintojen käymisen jälkeen eli noin 18-19-vuotiaana. Vuonna 2002 syntyneet 

kuuluvat juuri näihin vastaajiin ja ovat hiljattain vasta aloittaneet opiskelunsa kol-

mannella asteella. Heikkilä (2014, s. 48, 50) suosittelee, että lomakkeissa ikää 

kysyttäisiinkin avoimella kysymyksellä, jolloin luokittelun voi toteuttaa saatujen 
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vastauksien mukaan. Jos vastaajalle on annettu valmiita ryhmiä, voi käydä niin, 

että jokin ryhmä painottuu vastauksissa selkeästi ja luokitus menee näiltä osin 

pieleen (Heikkilä 2014, s. 50). 

 

9.2 Oppilaitos ja pääaine 

 

Kyselyyn vastanneista 87% oli yliopisto-opiskelijoita eli 339 vastaajaa. Ammatti-

korkeakouluopiskelijoita oli vastannut kyselyyn 11%. Aikuisopiskelijoita tai kan-

sanopistossa opiskelevia oli vastaajista loput 2%. Prosenttiluvut ovat määräyty-

neet sen mukaan, keitä kaikkia opiskelijoita kyselylomake on saavuttanut. Koska 

kyselylomaketta jaettiin paljon yliopistoihin ja niiden ainejärjestöille, on vastaajia 

myös tullut näistä oppilaitoksista enemmän kuin esimeriksi ammattikorkeakoulun 

puolelta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö ammattikorkeakoulu- ja muiden 

oppilaitosten opiskelijat olisi yhtä kiinnostuneita sisustamisesta ja sisustustekstii-

leistä kuin yliopisto-opiskelijat. 

 

Kyselylomakkeen taustatiedoissa kysyttiin avoimena kysymyksenä opiskelijan 

pääainetta. Muodostin saatujen vastauksien perusteella opiskeltavaa aihepiiriä 

kuvaavia ryhmiä (ks. kuvio 2). Kyselyyn vastasi kattavasti eri alojen opiskelijoilta, 

jonka vuoksi myös ryhmiä piti muodostaa useita. Muodostettuja ryhmiä tuli yh-

teensä 11, joista kolme pienintä yhdistin keskenään ryhmäksi Muut pääaineet.  

 

Eniten vastauksia tuli opiskelijoilta, jotka opiskelivat pääaineenaan tekniikkaa, te-

ollisuutta tai rakentamista. Heidän osuutensa kaikista vastaajista (n=388) oli 

23%. Tekniikan alan opiskelijoiden tavoittamista kyselyä varten auttoi varmasti 

kyselylomakkeen jakaminen Aalto-yliopiston opiskelijoille. Toiseksi eniten vas-

tauksia tuli humanististen alojen ja kielten opiskelijoilta, heitä oli 17% vastaajista. 

Kasvatusalalta vastauksia tuli 12%, joka oli prosentin vähemmän kuin mitä ma-

temaattis- ja luonnontieteelliseltä alalta. Kaikki ryhmät ja niiden prosentit näkyvät 

seuraavan sivun kuviosta 4. Muut pääaineet pitävät sisällään vastaukset, joihin 

vastauksia tuli vähiten: palvelu-, sosiaali- sekä metsä- ja maatalousalat. 
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9.3 Asumismuoto ja maakunta 

 

Kyselylomakkeen vastausten perusteella huomataan, että lähes kaikkien vastaa-

jien opiskelija-asunto sijaitsi kerrostalossa. Kerrostalossa asui jopa 87% kaikista 

vastaajista (n=388). Vastaajista 4% oli valinnut vaihtoehdon Muu. Loput 9% vas-

taajista asuivat tasaisesti rivitaloissa, paritaloissa, omakotitaloissa ja asunto-

loissa. Kerrostaloissa asuvien opiskelijoiden määrä on iso, mutta ei yllättävä. 

Usein oppilaitokset sijaitsevat isoissa kaupungeissa, joissa suurin osa rakennuk-

sistakin on kerrostaloja. Lisäksi kerrostalojen asuntojen koot vaihtelevat ja voivat 

olla myös pienehköjä opiskelijoille sopivia yksiöitä. Lisäksi asunnon hinta mää-

räytyy usein myös sen, mukaan millaisessa rakennuksessa asunto sijaitsee. Esi-

merkiksi omakoti ja rivitalot ovat vuokrahinnaltaan kalliimpia kuin kerrostaloasun-

not, muun muassa sen vuoksi, että niihin kuuluu usein myös omaa pihaa.  
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Kuvio 2. Vastaajien pääaineiden jakautuminen prosentuaalisesti (n=388). 
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Vähän yli puolet, 51%, vastaajista asui asunnossaan yksin (kuvio 3). Tutkimuk-

seni kannalta yksin asuminen oli hyvä asia, sillä tällöin on todennäköistä, että 

opiskelijat ovat itse päättäneet sisustuksensa; ja näin myös oli. Kerron tästä lisää 

luvussa 11 Sisustustekstiileiden hankinta ja valitseminen. Toinen puoli  

opiskelijoista omasi kuitenkin pienen lähipiirin asunnollaan. Kumppanin kanssa 

asuvia vastaajia oli 29% ja kämppäkaverin kanssa puolestaan 6%. ”Kämppäka-

verin” kanssa asuvia oli vähemmän kuin soluasunnossa asuvia, joita oli 11%. 

Vastaajista 2% oli valinnut vaihtoehdon Muu.  

 

Ympäristökeskuksen toteuttaman tutkimuksen (Aho ym. 2021, s. 101) johtopää-

töksissä mainitaan, että ”Nuorten asumisessa on tapahtunut muutos yksin- ja ker-

rostaloasumisen suuntaan”. Tämä näkyi myös tutkimuksessani eikä ole ihme, 

sillä tutkimukset sijoittuvat samalle vuodelle. Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n (2017, 

s. 2-3) kyselytutkimukseen vastanneista reilusta 1500 vastaajasta yksin asuvia 

naisia oli 32% ja miehiä 30%. Puolison kanssa asuneiden osuus oli puolestaan 

omaan tutkimukseeni verrattuna suurempi, naisilla 36% ja miehillä 43%. Tässä 

tutkimuksessa vastaajien ikä oli jakautunut kuitenkin ikävuosien 18-75 vuotiaiden 

välille, jolloin tämä joukko pitää sisällään enemmän jo puolison löytäneitä vastaa-

jia. 
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Kysyttäessä maakuntaa, jossa opis-

kelijoiden asunto sijaitsee, yli puolet 

vastauksia tuli yllättäen Pohjois-

Pohjanmaalta, 55%. Toiseksi eniten 

lomakkeeseen oli tullut vastauksia 

Uudeltamaalta, 25%, ja kolmanneksi 

Keski-Suomesta, 12% (kuvio 4). 

Suomessa on yhteensä 19 maakun-

taa. Vastaajia saatiin kaikista muista 

maakunnista lukuun ottamatta Ky-

menlaaksoa ja Etelä-Savoa. Tätä voi 

selittää, että kaikissa maakunnissa 

ei ole oppilaitoksia ja tällöin opiskeli-

jat eivät hakeudu niihin asumaan. 

Muitakin selittäviä tekijöitä varmasti 

on kuten yksinkertaisuudessaan se, 

että kyselyn levittämisen kautta ei 

ole saavutettu kyseisten maakuntien 

opiskelijoita.  

 

Pohjois-Pohjanmaan huomattavan isoa vastauksien määrää selittää se, että 

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö kertoi välittäneensä kyselyn omalle säh-

köpostilistalleen. Uskon tällä olleen iso merkitys opiskelijoiden tavoittamiseen. Li-

säksi, kun kyselyä jaetaan opiskelija-asuntosäätiöille ainejärjestöjen sijaan, saa-

daan tavoitettua laajasti eri alojen opiskelijoita samaan aikaan. Jos muutkin opis-

kelija-asuntosäätiöt olisivat välittäneet tutkimuskyselyn asukkailleen, vastauksia 

olisi voinut tulla valtava määrä eri puolilta Suomea. Nyt monet opiskelija-asun-

tosäätiöistä kuitenkin kieltäytyivät välittämästä kyselyä eteenpäin tai eivät reagoi-

nut tiedusteluuni asian suhteen. 

  

Kuvio 4. Maakunta, jossa opiskelijan asunto 
sijaitsee (n=388). 
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10 Opiskelijoiden sisustustekstiilit tuotteina 
 
 

Aloitan tutkimustuloksieni esittelyn tarkastelemalla, millaisia sisustustekstiileitä 

opiskelijat omistavat ja käyttävät. Tässä luvussa vastaan ensimmäiseen tutki-

muskysymykseeni: Millaisia sisustajia ja sisustustekstiileiden käyttäjiä opiskelijat 

ovat? Kerron alkuun yleisesti havaintoja opiskelijoista sisustajina ja esittelen opis-

kelijoiden omistamien sisustustekstiileiden määriä. Määrien tarkastelun yhtey-

dessä teen yhteenvedon siitä, millaiset tekstiilit ovat opiskelijoille mieluisampia ja 

mikä tätä selittää. 

 

10.1 Opiskelijat sisustajina 

 

Tarkastelen opiskelijoita seuraavaksi Minä sisustajana -väitteiden vastausten (ks. 

liite 5) perusteella sekä tutkimuksesta muuten esille nousseita huomiota. Vastaa-

jista (n=388) 67% oli samaa tai melko samaa mieltä siitä, että sisustustekstiilit 

ovat iso osa heidän sisustustaan. Sisustustekstiileitä sijaitsee asunnossa lähes 

kaikissa tiloissa (83% vastaajista). Sisustamisesta oli kiinnostuneita 70% vastaa-

jista. Vanhempien sisustusharrastus saattoi vaikuttaa myös opiskelijoiden intoon 

sisustaa. Vastaajista 44% oli sitä mieltä, että heidän vanhempansakin ovat innok-

kaita sisustajia. 

 

Opiskelijat lukevat vähän sisustusaiheisia lehtiä, mutta seuraavat hieman enem-

män sisustusaiheisia julkaisuja sosiaalisessa mediassa. Asunnon sisustamisen 

toteuttamista oli miettinyt ja suunnitellut vastaajista reilusti yli puolet, 68% vas-

taajista. Sisustustekstiileitä ei vaihdettu juurikaan vuodenajan mukaan: vastaa-

jista sisustustekstiileitä vaihtoi vuodenajan mukaan 15%. Osa piti tätä vuoden-

ajan mukaan vaihtamista nolona asiana, mutta koki tekstiileiden vaihdon myötä 

saavuttavansa asuntoonsa toivomansalaisen vuodenaikaan liittyvän tunnelman. 

Vastauksissa näkyi myös osittain vallitseva vuodenaika, talvi ja joulu. 
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”Minulla on jo useamman vuoden ollut samat jouluverhot. Verhojen 

vaihtaminen jouluksi on kai joidenkin mielestä jotenkin junttia, mutta 

minun mielestä ihanaa; ne vaikuttaa tosi paljon olohuoneen tunnel-

maan ja muistuttaa joulusta. Verhoissa olevat kuviot ja värit ovat jo-

tenkin niin kauniit, enkä osaa selittää sitä. Tulee vain todella hyvä 

olo kun niitä katsoo.” (V290) 

 
 

Puolet vastaajista haluaisi omistaa nykyistä enemmän sisustustekstiileitä. Sisus-

tustekstiileistä haluttiin vaihtaa jokin tekstiili uuteen (59% vastaajista). Yleisesti 

opiskelijat pitävät kotiensa sisustuksesta vallitsevalla hetkellä, tätä mieltä oli vas-

taajista 77%. (ks. liite 5.) Sisustustekstiileiden kautta opiskelijat uskaltavat tuoda 

sisustukseen persoonaansa ja jopa irrotella. Iso osa sisustustekstiileistä pitää si-

sällään merkityksiä. Tekstiilit voivat olla esimerkiksi lahjaksi saatuja tai läheisen 

ihmisen valmistamia. Ne voivat myös muistuttaa lapsuuden kodista ja omista su-

kujuurista.  

 

Jokela (2005, s. 7) kertoo huomanneensa sisustussuunnittelijana sen, että asi-

akkailla on usein hyvän maun mukaisia persoonallisia ideoita, mutta niiden to-

teuttamiseen sisustuksessa ei uskalleta silti heittäytyä. Hänen mielestään sisus-

tamiseen ei saa suhtautua liian vakavasti; ei ole vain yhtä oikeaa tapaa sisustaa. 

Jos jokin asia ei onnistu tai ei loppujen lopuksi olekaan toimiva, aina voi korjata 

ja muuttaa tilannetta. (Jokela 2005, s. 7.) Samaa mieltä on myös Salo (2014, s. 

5), jonka mielestä sisustamisen ei tulisi olla vakavaa. Vaikuttaa siltä, että opiske-

lijat ovat juuri rohkeita sisustajia. Esimerkiksi Muumi-kuoseja ja pehmoleluja käy-

tettiin osana sisustusta (ks. liite 6). Luulen, että näihin esineisiin liittyy turvallisuu-

den kokemus, mielleyhtymiä sekä muistoja. Nykyään Muumi-kuoseja käyttävät 

niin lapset kuin aikuiset, joten niiden ilmeneminen sisustuksessa on oman käsi-

tykseni mukaan yleistä. Pehmolelut voivat toimia myös eräänlaisina tyynyinä ja 

tilan piristäjinä.  

 

Useammasta vastauksesta nousi esille, kuinka oman suosikkijoukkueen pelipaita 

oli asetettu seinävaatteeksi seinälle ja oli näin ollen osa asunnon sisustustekstii-

leitä. En ollut osannut ottaa tällaista toteutusta huomioon tutkimusta laatiessani, 



 

53 
 

mutta tämä oli mielestäni hyvä ja persoonallinen idea. Pelipaita-vastaukset nou-

sivat esille miesvastaajilta. Vaikuttaa siltä, että miehillä on muutenkin luovia ja 

vapautuneita tapoja sisustaa: eräässä tapauksessa vastaaja oli asettanut vanhan 

sukuviirin ikkunaan poikittain kappaverhon tapaan ikkunaan.  

 

”Oman lempijääkiekkojoukkueen paita, joka on seinällä on suosikkisisustuselementtini olo-

huoneessa ja se sopii hyvin sohvan ja koristetyynyjen kanssa yhteen. Joukkueen logo it-

sessään on jo hieno ja paita kokonaisuutena sopii seinälle koristeeksi hyvin ja tuo väriä ja 

eloisuutta muuten melko hillittyyn värimaailmaan.” (V115) 

 

Byam Shaw ym. (2004, s. 236) mukaan 

nykyaikaisena seinävaatteena voivat toi-

mia myös arvokkaat antiikkipuvut tai kii-

nalaiset asut, jotka ovat kauniisti kirjail-

tuja, ommeltuja ja värikkäitä. Luulen, että 

pelipaitojen esilletuomisessa on omalla 

tavallaan kyse samasta ajatuksesta. Pu-

vun tai vaatteen rahallisen arvon sijaan 

vaatteen arvo määräytyykin siihen liitetty-

jen merkityksien ja muistojen kautta. 

 

Kun Komonen (2004, s. 82) pyysi miehiä 

muistelemaan lapsuuden kotinsa sisus-

tustekstiileitä, niistä ei muistettu kovin-

kaan paljon yksityiskohtia. Miesten mieleen olivat kuitenkin jääneet erityisesti sei-

nätekstiilit (Komonen 2004, s. 82). Havaintoa tukee Autonen-Vaaraniemen 

(2011, s. 86) huomio siitä, että eronneita miehiä haastateltaessa kodin sisusta-

misesta miehet kertoivat kokevansa paljaat seinät tyhjinä ja karuina. Seiniä pyrit-

tiin täyttämään niillä esineillä, joita nykytilanteessa löytyi: esimerkiksi valokuvilla, 

julisteilla, tauluilla ja matkamuistoksi ostetuilla huiveilla. (Autonen-Vaaraniemi 

2011, s. 86.) Tulen esittelemään luvussa 10.2. Sisustustekstiileiden määrät, 

kuinka miehet tuloksien mukaan omistavat naisia enemmän seinävaatteita. Ai-

hetta olisi mielenkiintoista tutkia lisää ja selvittää, millaisia seinävaatteita miehet 

omistavat ja arvostavat. 
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10.2  Sisustustekstiileiden määrät 

 

Kyselylomakkeessa (ks. liite 2) opiskelijoita pyydettiin arvioimaan omistamiensa 

sisustustekstiilien kappalemääriä. Tämän kysymyksen kohdalla osa vastaajista 

oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Vastaajia oli kuitenkin loppujen lopuksi 

379 henkilöä: naisia 277, miehiä 89 ja muita 13. Vastaaja pystyi valitsemaan si-

sustustekstiiliensä määrän välillä 0-14 kpl. Jos sisustustekstiileitä omisti enem-

män kuin 14 kappaletta, oli vastaajaa ohjeistettu valitsemaan silti kohta 14. Ky-

selyyn saatujen vastauksien perusteella olen laatinut kuvion 7, josta näkyvät kun-

kin tekstiilin määrien keskiarvo. Olen lisäksi erotellut naisten, miesten ja muiden 

vastaukset omiksi keskiarvoikseen, jolloin niiden vertailu keskenään on mahdol-

lista. 

 

Kun verrataan keskenään naisten ja miesten omistamia sisustustekstiilien mää-

riä, huomataan, että naiset omistavat kokonaisuudessaan enemmän tekstiileitä. 

Koristetyynyjen ja tyynynpäällisten omistaminen oli suurinta naisilla, 5,12 kpl ja 

miehillä pienin 2,9 kpl. Vilttejä ja päiväpeittoja omistettiin keskimäärin 2,84 kap-

paletta. Määrällisesti miehet omistivat torkkupeittoja, vilttejä ja päiväpeittoja vähi-

ten, mutta heilläkin näiden lukumäärä ylsi keskiarvoon 1,98 kpl. Yksittäisiä tyyny-

liinoja omistettiin lähes yhtä paljon sukupuolesta riippumatta. Poikkeuksena ovat 

seinätekstiilit, joita miehet omistivat keskimäärin hieman enemmän kuin naiset. 

Seinätekstiilien omistamisen keskiarvo oli miehillä 0,65 kpl ja naisilla 0,61 kpl. 

Muu-ryhmä omisti kuitenkin kaikista eniten seinätekstiileitä, 0,69 kpl. Opiskelijat 

vaikuttavat omistavan vähän seinätekstiileitä ja monella vastaajalla ei ollut näitä 

asunnossaan ollenkaan. 

 

Naisten ja miesten keskiarvojen eroissa ei ole kuitenkaan kyse kuin muutamista 

sisustustekstiileiden kappalemäärän eroista. Esimerkiksi pussilakanasettejä nai-

set omistivat 6,2 kpl, miehet puolestaan 4,03 kpl. Muu-ryhmän vastaajat sijoittu-

vat vastauksineen lähelle kaikkien vastaajien keskiarvoa, mutta koristetyynyjä ja 

tyynynpäällisiä he omistivat kuitenkin hieman keskiarvoa vähemmän, silti mää-

rällisesti miehiä enemmän. Aluslakanoiden kohdalla kaikki vastaajaryhmät sijoit-

tuivat lähelle neljän aluslakanan arvoa. Sama juttu oli verhojen kohdalla, joita 

opiskelija-asunnossa on noin 5 kpl; kuitenkin niin, että määrä on isoin naisilla. 
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Taulukosta huomataan, että kaikista eniten opiskelijoilla on määrällisesti keittiö-

tekstiilejä: naisilla määrä on 8,71 kpl ja miehillä 5,65 kpl. Muut omistivat keittiö-

tekstiilejä 7,31 kpl ja kaikkien vastaajien keskiarvo on 7,76 kpl. Keittiötekstiileihin 

oli ilmoitettu kyselyssä kuuluvaksi niin esiliinat, patakintaat, patalaput, leivinliinat, 

tabletit, kankaiset lautasliinat, kaitaliinat kuin myös pöytäliinat. Ei siis ole ihme, 

että näitä omistettiin määrällisesti kaikista eniten. Keittiötekstiilit lukeutuvat sisus-

tustekstiileihin, joilla on esteettisen tehtävänsä lisäksi toiminnallinen tehtävä. Tä-

män vuoksi niitä löytyy usein jokaisesta asunnosta.  

 

Kylpypyyhkeitä omistettiin keskimäärin 5,65 kpl. Käsipyyhkeiden määrä oli kylpy-

pyyhkeisiin verrattuna hieman suurempi 6,44 kpl. Tulos on looginen, koska käsi-

pyyhkeitä saattaa olla samaan aikaan käytössä useampi, jolloin niitä täytyy kai-

ken kaikkiaan olla enemmän, kun kylpypyyhkeitä riittää vain yksi kappale. Pieniä 

pyyhkeitä, kasvopyyhkeitä, omistettiin pyyhkeiden kategoriassa vähiten. Luulen, 

että tähän tulokseen vaikutti se, että kylpy- ja käsipyyhkeitä tarvitaan arjessa, 

mutta pienien kasvopyyhkeiden sijaan voi käyttää myös samaan tehtävään käsi-

pyyhkeitä. Tällöin pienien pyyhkeiden omistaminen voidaan kokea turhana tai ne 

eivät vastaan omiin tarpeisiin. (ks. kuvio 5.) 
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Kuviosta 5 havaitaan, että opiskelijat omistavat kattavasti erilaisia sisustusteks-

tiileitä. Eniten opiskelijat omistivat määrällisesti keittiötekstiileitä. Seinätekstiilit 

olivat ainoa sisustustekstiilien ryhmä, jossa tekstiilin kappalemäärän keskiarvo jäi 

alle nollan. Naiset omistavat kokonaisuudessaan enemmän tekstiileitä kuin mie-

het, mutta kyse on kuitenkin vain muutamien kappaleiden eroista kussakin sisus-

tustekstiilin ryhmässä. 
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Kaikki 5,65 6,44 3,4 5,52 4,46 4,16 4,86 4,45 4,29 7,76 2,84 0,61

Naiset 6,24 6,89 3,79 6,2 4,61 4,42 5,12 5,12 4,63 8,71 3,23 0,61

Miehet 4,45 5,65 2,48 4,03 4,43 3,76 4,53 2,9 3,64 5,65 1,98 0,65
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Kuvio 5. Keskiarvot sisustustekstiileiden kappalemääristä (vastaajia 379).  
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10.3  Sisustustekstiileiden suosikit 

 
Vapaaehtoisessa kuvatehtävässä pyysin opiskelijoita kertomaan, mistä tekstii-

listä he pitävät tällä hetkellä erityisen paljon ja kertomaan tästä tekstiilistä. Esitin 

toiveen myös liittää kyseisestä tekstiilistä kuvan mukaan tutkimukseen. Tiettyjä 

tekstiilituotteita oli nostettu esille yhteensä 246 kpl. Osa vastaajista ei ollut osan-

nut eritellä yhtä tiettyä suosikkitekstiiliä, mutta joillakin näitä oli jopa useita. Olen 

muodostanut oheisen kuvion 8 sen, mukaan, mikä sisustustekstiilituote nousi 

vastaajien keskuudessa kaikista mainituimmaksi ja tätä kautta kaikista suosituim-

maksi. 

 

Opiskelijoiden suosikkitekstiileiksi nousivat tutkimukseni mukaan viltit ja torkku-

peitot, verhot ja matot. Joka viides mainituista itselle koetuista tärkeistä sisustus-

tekstiileistä oli vilttejä tai torkkupeittoja. Torkkupeittojen suosioon tutkimuksessa 

on osaltaan varmasti vaikuttanut aineiston keräämisen ajankohta, joka sijoittui 

kylmään talviaikaan.  Jos tutkimus toteutettaisiin uudelleen kesäaikaan, voi olla, 

että suosikkisisustustekstiileitä eivät olisikaan torkkupeitot vaan joku muu sisus-

tustekstiilituote.  

22

17 17
14

11

7
5 4 4 1

0

5

10

15

20

25

%
 m

ai
n

it
tu

je
n

 te
ks

ti
ile

id
en

 m
ää

rä
st

ä

"Mistä sisustustekstiilistä pidät tällä hetkellä erityisen 
paljon?"

Kuvio 6. Opiskelijoiden suosikkisisustustekstiilit (mainitut tekstiilit n=246). 
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Opiskelijoiden vastauksissa korostui mukavuuden ja lämmön saaminen torkku-

peitosta. Vastaajat perustelivat valintaansa sillä, että viltin alle on kiva käpertyä 

ja torkkupeitoissa pidetään painavuudesta, lämmöstä ja miellyttävältä tuntuvasta 

materiaalista. Usein myös viltin ulkonäkö miellytti omaa silmää ja se saattoi olla 

saatu esimerkiksi lahjaksi tai tehty itse. Voisi sanoa, että kaikkien viltti komment-

tien yhteyteen oli tuotu esille, kuinka lämmin ja pehmeä se on ja päivittäin käy-

tössä. 

 

”Pidän erityisen paljon mummoni tekemästä torkkupeitosta, koska se on uniikki ja sopii 

sisustukseeni.” (V236) 

 

”Pehmeä, vaalean rusertava viltti/torkkupeitto, jota käytän päälläni päivittäin - töitä teh-

dessä, sohvalla levätessä ja telkkaria katsoessani sekä etäkokousten aikana usein jalko-

jeni lämmikkeenä.” (V214) 

 

”Tällä hetkellä suosikkitekstiilini on Pentikin torkkupeitto, jonka saimme puolisoni äidiltä jou-

lulahjaksi. Ihastuin peittoon heti, sillä se on kokonaan villaa ja siihen on ihanaa kääriytyä 

iltaisin lukemaan kirjaa tai katselemaan televisiota. Myös väri on miellyttävä, sillä se sopii 

myös muuhun sisustukseen. Harmaa on muutenkin yksi suosikeistani sisustustekstii-

leissä.” (V448) 

 

 

  

Kuvio 7. Esimerkkejä opiskelijoiden kuvaamista torkkupeitoista. 
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Torkkupeiton värillä oli vaikutusta siihen, miksi peitosta pidettiin. Tässä tutkimuk-

sessa torkkupeittojen yleisin väri oli harmaa, mutta värejä ja kuvioitakin peitoista 

löytyi (ks. kuvio 7). Värien valitseminen ja niiden toimiva yhdistely voi tuntua vai-

kealta, jonka vuoksi sisustukseen valitaan mielellään neutraaleja ja vaaleita vä-

rejä, jotka ovat ajattomia ja toimivat aina (Jokela 2005, s. 19). Oli hauskaa huo-

mata, kuinka yksi tietty harmaa viltti valkoisella reunalla (ks. kuvio 7) esiintyi use-

ampien opiskelijoiden kuvissa. Usein torkkupeitosta pidetään, vaikka siihen liit-

tyisi myös jotain huonoja ominaisuuksia: peitto saattaa olla esimerkiksi liian ohut, 

että se lämmittäisi kunnolla. Tämä ei haittaa, koska se tuntuu muuten mukavalta. 

Peitosta saattaa irrota kuituja vaatteisiin, mutta tämä ei myöskään haittaa, koska 

siinä on kauniit värit ja torkkupeiton valmistajana on ollut oma äiti.  

 

Siihen, miksi torkkupeitot osoittautuivat suosituimmaksi tekstiiliksi, on varmasti 

monta selittävää tekijää. Kyseessä oli talvinen vuodenaika ja opiskelijoiden asun-

not saattavat olla viileitä. Ihmisen suhde esineisiin voi määräytyä esineen välittä-

män lämmön perusteella, jolloin lämpimät esineet koetaan tärkeinä (Nykänen 

2005, s. 21). Byam Shaw ym. (2004, s. 229) mukaan sisustustekstiileitä on sitä 

enemmän, kuinka kylmässä ilmastossa eletään ja Suomessa on pitkä kylmän 

vuodenajan jakso. Tarkastellessani sisustustekstiileiden määriä luvussa 10.2 

huomasin, että opiskelijat omistavat keskimäärin kukin torkkupeittoja ja päiväpeit-

toja 2,84 kpl. Nykyaikaisissa asunnoissa voi olla Byam Shaw ym. (2004, s. 236) 

mukaan jopa liikaa torkkupeittoja. Tätä ajatusta hän perustelee torkkupeittojen 

monipuolisella tarjonnalla ja niiden useilla käyttömahdollisuuksilla. Torkkupeitolla 

voidaan peittää huonekaluja ja pehmentää niiden muotoja kuin myös saada tilaan 

aikaan rentoa ja huoletonta tunnelmaa. (Byam Shaw ym. 2004, s. 236). Tämä 

torkkupeittojen käytön monipuolisuus voi olla taustatekijä myös siihen, miksi yksi 

opiskelija omistaa keskimäärin kahdesta kolmeen torkku-/päiväpeittoa. 

 

Torkkupeittoon voi liittyä myös syvällisempi merkitys sen luomasta turvallisuuden 

ja suojan tunteesta. Jotkin sisustustekstiilit muodostuvat merkityksellisiksi sen 

vuoksi, että niitä käytetään ihoa vasten, jolloin ne rajaavat ihmisen ulkoisen ja 

sisäisen maailman (Luutonen 2007, s. 79). Torkkupeiton pehmeä materiaali koe-

taan ihoa vasten miellyttävänä ja saa aikaan torkkupeittoon liittyvän mielihyvän 



 

60 
 

tunteen. Metsätähden (2002, s. 41-45) toteuttamassa tutkimuksessa merkityksel-

lisempiä tekstiileitä pääkaupunkiseudun nuorille aikuisille olivat oman tutkimuk-

seni tulosten tapaan matot ja torkkupeitot. Vaikuttaa siltä, että torkkupeitot ja ma-

tot ovat vuodesta toiseen suosittuja nuorten keskuudessa. Toisaalta nämä voivat 

olla luonteeltaan sellaisia sisustustekstiileitä, että ne nousevat suosikeiksi aina 

vastaajien iästä riippumatta. 
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11 Sisustustekstiileiden hankinta ja valitseminen 
 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymykseen 2: Mistä sisustustekstiilit hanki-

taan, saadaan tai tehdäänkö niitä itse? Opiskelijat ovat useimmiten valinneet si-

sustustekstiilinsä itse. He ovat kuitenkin voineet saada niitä myös lahjaksi ja lah-

joituksena sukulaisiltaan ja tuttaviltaan. Sisustustekstiileitä hankitaan sekä uu-

tena että käytettynä. Sisustustekstiileitä hankitaan mielellään edullisina alennus-

myynti- tai kirpputorilöytöinä. Sisustustekstiilin valintaan vaikuttavat eniten tuot-

teen käytettävyys ja väri.  

 

 

11.1 Itse valittu tai lahjaksi saatu 

 

Kyselylomakkeeseen vastanneiden tuli arvioida, kuka valitsee asunnon sisustus-

tekstiilit. Vaihtoehtoja oli annettu neljä erilaista, joista sai valita useamman kuin 

yhden vaihtoehdon. Kuviosta 8 huomataan, että vastaajat valitsevat eniten sisus-

tustekstiileitään itse (313 vastausta). Sisustustekstiilien valitseminen jää harvoin 

vain kumppanin tehtäväksi ja sukulaisten osuus valinnan tekemisessä on voinut 

olla olemassa, mutta ei pääroolissa. Monet ovat saaneet sisustustekstiileitä myös 

lahjaksi (197 valintaa). 
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Kuvio 8. Sisustustekstiilien valinnan tekijät. 
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Tämä havainto saa vahvistuksen kyselylomakkeen seuraavasta kohdasta, jossa 

kysyttiin, oliko opiskelija saanut sisustustekstiileitä lahjaksi: 364 vastaajasta si-

sustustekstiileitä lahjaksi oli saanut huimat 91% vastaajista. Lahjaksi oli saatu 

erityisesti lakanoita, pyyhkeitä ja keittiötekstiilejä. Joukkoon mahtui myös vilttejä, 

mattoja ja koristetyynyjä. Muutamat vastaajat myönsivät, että käytännössä kaikki 

sisutustekstiilit on saatu lahjaksi. Osa taas korosti, että oli saanut vain muutamia 

sisustustekstiileitä lahjaksi ja muuten hoitanut tekstiileiden valitsemisen ja han-

kinnan itse. 

 

Osa lahjaksi ostetuista sisustustekstiileistä on voinut olla kokonaan yllätyksiä tai 

vaihtoehtoisesti yhdessä etukäteen mietittyjä. Opiskelijalla on voinut olla itsellään 

mielessä jo jokin tietty sisustustekstiili, jota hän on voinut pyytää läheisiltä lah-

jaksi. Tällöin tuote on saatu lahjaksi, vaikka valinta onkin suoritettu itse oman 

maun mukaan. Sisustustekstiileitä oli saatu muun muassa ylioppilas-, tupari- ja 

joululahjana.  Useat vastaajat kertoivat, että eivät ole saaneet tekstiileitä varsi-

naisesti lahjaksi vaan kotoa pois muutettaessa ovat saaneet käyttöönsä vanhem-

piensa ylimääräisiä tekstiileitä, isovanhempien lahjoittamia, sukulaisten muuton 

yhteydessä ylimääräisiksi jääneitä tai isovanhempien kuolinpesän esineistöä. Ja 

vaikka tekstiilin olisi valinnut itse, ovat vanhemmat useimmiten olleet silti sisus-

tustekstiileiden kohdalla maksajina. Luulen tässä olevan taustalla ajatus siitä, että 

opiskelijalle hankitaan tuotteita, joita hän tarvitsee ja tällä tavoin vanhemmat tu-

kevat nuoren oman itsenäisen elämän aloitusta. 

 

”Lähes kaikki/suurin osa sisustustekstiileistäni on saatu lahjaksi, perinnöksi tai olen otta-

nut omaa silmää miellyttävät tekstiilit mukaan lapsuuden kodista.” (V124) 

 

Yksi naisvastaaja kertoi, että hän ei ole saanut lahjaksi tekstiileitä, mutta hänen 

puolisonsa on. Voi olla, että puolison ollessa mies, kokee hänen lähipiirinsä, että 

miehellä ei ole tarvittavaa sisustustekstiilien määrää omaa asuntoa varten ja hä-

nelle ostetaan näitä. Naisten kohdalla voidaan helposti ajatella, että naisella on 

jo kyseisiä tekstiileitä tai sitten pelätään, että ei osata ostaa lahjansaajaa miellyt-

täviä tekstiileitä. Vastauksista nousi esille myös tilanne, jossa sisustustekstiileitä 

on saatu lahjaksi, mutta ne eivät ole sopineet omaan tyyliin ja ovat sen takia men-

neet eteenpäin kiertoon.  
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11.2  Hankintapaikat ja hinnan merkitys 

 

Sisustustekstiileitä opiskelijat hankkivat sekä uutena että käytettynä. Tekstiilei-

den hankkiminen käytettynä koetaan hyväksi vaihtoehdoksi niin hinnan kuin ym-

päristön kannalta. Kuviosta 9 nähdään, että vastaajista yli puolet hankkii sisus-

tustekstiilinsä uutena tai tekee ne itse. 31% vastaajista hankkii sisustustekstiileitä 

sekä uutena että käytettynä tarpeen ja tilanteen mukaan ja 14% kertoi hankki-

vansa kaiken käytettynä tai ottavan vastaan toisten lahjoittamia tuotteita. Tekstii-

leiden hankinta tehdään silloin, kun siihen on tarve, tai edellinen tekstiili korva-

taan kulumisen vuoksi. 

Sisustustekstiileitä ostetaan laajasti erilaisista sekatavarakaupoista ja sisustus-

liikkeistä.  Oman lähikaupan valikoima koettiin myös tärkeäksi, koska sieltä me-

nee ensimmäisenä etsimään sopivaa tuotetta. Lisäksi joitain tuotteita oli saatettu 

ostaa käsityömyyjäisistä ja -tapahtumista tai ne olivat tuliaisia ja matkamuistoja 

ulkomaan matkoilta. Ostoksia opiskelijat tekevät sekä myymälöissä että verkko-

kaupan kautta. Tuotteiden selailusta ja nettikaupoissa surfailusta pitivät Suomen 

Tekstiili ja Muoti ry:n kuluttajatutkimuksessa noin 40% vastaajista. Näistä vastaa-

jista väitettä puolsivat eniten alle 35-vuotiaat vastaajat, sekä miehet että naiset. 
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Kuvio 9. Sisustustekstiileiden hankkiminen uutena ja käytettynä (n=358). 
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(Suomen Tekstiili ja Muoti ry 2017, s. 13.) Itse olen huomannut, että jonkin tuot-

teen ostaminen on myös helpompaa, kun siihen on voinut etukäteen tutustua 

verkkokaupan kautta. Kun tietää millaisia tuotteita yritys tarjoaa, voi välttää ”huk-

kareissun” tekemisen myymälään. Tekstiileitä hankittaessa on oleellista, että tuo-

tetta voi päästä koskettamaan ennen sen ostamista; tätä ominaisuutta verkko-

kaupat eivät mahdollista. 

 

Eli tekstiileiden ostopaikka määräytyy sen mukaan, mistä sopiva tuote löytyy. 

Yksi tietty liike ei siis vastannut automaattisesti opiskelijan kaikkien sisustusteks-

tiileiden tarpeeseen. Monet vastaajat olivat maininneet vastauksessaan esimer-

kiksi viisi eri liikettä. Tuotteen hankinta lähtee liikkeelle tarpeesta, jonka myötä 

oikeaa tuotetta aletaan etsiä eri kauppojen valikoimista. Matto ollaan valmis os-

tamaan, mutta siihen ei silti haluta tuhlata liikaa rahaa. 

 

Jos tuotteita osti uutena, tällöin ne olivat mielellään outlet-tuotteita tai muuten 

alennuksessa. Kauppojen tarjouksia saatettiin myös pitää tarkkaan silmällä; tuot-

teen tullessa alennukseen, se oltiin viimeinen valmiina ostamaan. Mieluista teks-

tiiliä on valmis odottamaan, jos sitä ei ole heti saatavilla tai hinta on liian korkea 

omalle budjetille. Toisaalta omaan asuntoon on voitu panostaa ja hankkia arvok-

kaammat verhot. Tekstiileistä saatetaan haaveilla jonkin aikaa ennen niiden os-

tamista. Halvat, ei kovin laadukkaat tekstiilit on voitu kokea myös todella rak-

kaiksi. Materiaalilla on iso vaikutus ja kuvauksissa esille nousi vahvasti se, kuinka 

hyvältä kyseinen tekstiili tuntuu juuri laadukkaan materiaalinsa vuoksi. 

 

”Verhoistani, koska näin paljon vaivaa että sain ne ja ne oli hintavat opiskelijabudjetille. 

Muutenkin pidän eniten niistä tekstiileistä jotka olen löytänyt esim kirpprilta tai minun on 

pitänyt säästää rahaa saadakseni ne. Olen huomannut, että tällöin pidän paljon kauemmin 

tekstiileistä.” (V230) 

 

Löysin käytettynä erittäin hyväkuntoiset suomessa valmistetut kauniit koivuverhot! Näistä 

kovasti pidän, sillä hinta oli omalle kukkarolle sopiva, ja tuntui kivalta ostaa käytettynä, var-

sinkin, kun olivat niin hyväkuntoiset ja juuri sellaiset, mitä olin pitkään etsinyt! Kannatti siis 

odottaa hetki, eikä suoraan mennä kauppaan ostamaan kalliilla normaalihinnalla. (V257) 
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”Välillä hankin sisustustekstiilejä uutena ja välillä käytettyinä. Yleensä jos etsin uutta sisus-

tustekstiiliä, käyn läpi eri kauppojen valikoiman samoin kuin käytettyjen tekstiilien tarjonnan 

ja valitsen niitten pohjalta itseäni eniten miellyttävän tuotteen.” (V80) 

 

”Merkillä tai kaupalla ei ole väliä, kunhan näyttää tai tuntuu kivalta. Hankin uutena” (V188). 

 

Sisustustekstiileitä tehtiin myös itse. Useimmiten kangaskaupoissa mielenkiin-

non kohteena olivat palakankaat. Tekemällä tuotteen itse kankaasta voinut mah-

dollisesti säästää verrattuna valmiin tuotteen hintaan. Kaupasta ostettuja valmiita 

sisustustekstiileitä saatetaan myös muokata omaan käyttöön sopivaksi.  

 

”Koristetyynyistä. Ne on Marimekon kangasta ja koska valmiit tyynyliinat 

ovat kalliita, ostin kankaat ja tein ne itse. Pidän kuosin ja värien yksinker-

taisuudesta ja kankaan laatu on plussaa.” (V452) 

 

”Vaaleanpunaisesta sametista ompelemani sohvatyyny, jonka om-

pelin viimeviikolla, monen kuukauden jahkailun jälkeen, toisen sa-

manlaisen pariksi. Tyyny viimeisteli tummanvihreän samettisoh-

vani ilmeen täydelliseksi. Hoksasin myös että saan tyynystä peh-

meämmän poistamalla sisätyynystä ylimääräistä täytettä.” (V12) 

 

Itselleen mieluisaan sisustustekstiiliin ollaan myös valmiita käyttämään rahaa, jos 

sen todella haluaa itselleen. Myös Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n kuluttajatutki-

muksessa (2017, s. 54) huomattiin, että puolet vastaajista oli valmis ostamaan 

kalliin tuotteen, jos todella sen halusi. Aluksi kalliilta tuntuva esine olla juuri se 

tekijä, jonka tila tarvitsee toimiakseen ja tuodakseen sinne jotain ainutlaatuista. 

(Byam Shaw ym. 2004, s. 7). Kuluttajat pyrkivät valitsemaan kestäviä ja laaduk-

kaita tuotteita, joita on mahdollista käytön jälkeen huoltaa ja parannella (Luutonen 

2007, s. 134). Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n (2017, s. 7-8) toteuttaman kuluttaja-

tutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista (n=750) olisi kiinnostunut ostamaan 

enemmän suomalaisten merkkien ja pienten suomalalaisten merkkien tuotteita, 

jos niitä olisi paremmin saatavilla. Tämä nousi esille myös muutamasta saamas-

tani vastauksesta, joissa harmiteltiin kotimaisten tekstiiliyritysten vähäisyyttä. 
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11.3  Käytettynä ostaminen  

 

Käytettyjä sisustustekstiileitä opiskelijat ovat hankkineet kirpputoreilta, verkosta 

löytyvistä myydään-sivustoilta ja kirpputoritapahtumista. Käytettyjä tekstiileitä 

opiskelijat saavat myös omilta vanhemmiltaan ja sukulaisiltaan. Käytettynä han-

kitaan erityisesti verhoja, mattoja, päiväpeittoja ja pöytäliinoja. Edullisesti käytet-

tynä ostetut tekstiilit ovat olleet monien mielestä parhaita onnistuneita löytöjä. 

Uutena tekstiileitä ostaneet opiskelijat kertoivat, että he olivat voineet saada su-

kulaisiltaan silti käytettyjä tekstiileitä lahjaksi. Tällöin tuotteet ovat olleet itselle 

täysin ilmaisia ja tuote on voinut olla edellisellä omistajallaan vain vähän käy-

tössä. Uutena ostamista perusteltiin sillä, että mieluisan tuotteen löytäminen oli 

tällä tavalla helpompaa kuin lähteä etsimään käytettynä. 

 
”Hankin melkein aina uutena. Mm. paikallisesta mattoliikkeestä, kangasliikkeestä ja arjen 

suurista tavarataloista. Minusta tuntuu, ettei kirpputoreilla useinkaan ole lainkaan kodin-

tekstiilejä. Internetin kauppapaikoista taas on vaikea löytää mieluisia.” (V126) 

 

Kuluttaminen on nykyään suhteellisen nopeaa, jonka seurauksena syntyy yhä 

enemmän tavaroita tai jätettä, joita olisi mahdollista käyttää vielä jossain muo-

dossa (Luutonen 2007, s. 126). Ratkaisuna tähän on kierrättäminen ja uu-

siokäyttö, jossa syntynyt jäte käytetään hyödyksi uudenlaisena materiaalina. 

Kierrätys on trendikästä ja voi edullisten tuotteiden löytymisen lisäksi olla sosiaa-

linen tapahtuma tai aate (Luutonen 2007, s. 145). Kirpputorit järjestävät silloin 

tällöin erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia, joilla kuluttajia houkutellaan paikalle, 

mutta toisaalta tällä tavalla kehitetään myös myönteistä kierrätyskulttuuria. Kier-

rättämällä itselleen ylimääräiseksi jääneet tavarat tai ostamalla käytettynä tarvit-

semansa tuotteen, ottaa samalla kantaa kestävän kehityksen mahdollistamiseksi 

(Luutonen 2007, s. 126). Käsityöharrastajien näkökulmasta kierrättäminen ilme-

nee käytettyjen vaatteiden ja muiden materiaalien hyödyntämisenä materiaaliläh-

teinä (Luutonen 2007, s. 144). Tekstiileitä on voitu paikata pidentäen niiden käyt-

töikää ja korjauksen myötä myös tekstiiliin liittyvät muistot on voitu säilyttää.  
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”Tällä hetkellä pidän erityisesti naalityynynpäälisestä, jonka äi-

tini ompeli minulle vanhasta t-paidasta. Paitaa ei voinut enää 

käyttää, koska hihassa oli pinttynyt tahra, mutta tyynyssä kan-

gas sai uuden elämän”. (V284)  

 

Tekstiileitä ostettiin mieluummin uutena, koska ei 

haluttu mitään ”lutikoita” niiden mukana. Lisäksi 

aiemmin käytettyihin tekstiileihin oli saattanut pinttyä hajuja. Taustalla saattoi olla 

myös allergia ja herkkyys, jonka vuoksi tekstiileiden oli syytä olla uusia ja käyttä-

mättömiä. Käytettynä oltiinkin valmiita ostamaan tekstiileitä, jotka oli mahdollista 

pestä ja jotka olivat muuten hyvässä kunnossa. Käytetyt tekstiilit saattoivat joskus 

olla kuitenkin lähes uuden veroisia, jos ne olivat olleet aiemmin omistuksessa 

henkilöllä, joka ei ollut niitä paljoakaan käyttänyt. Yksityisiksi ja henkilökohtaisiksi 

koetaan erityisesti tekstiilit, jotka ovat kosketuksessa ihon kanssa. Näitä ovat esi-

merkiksi juuri vuodevaatteet ja pyyhkeet. (Nykänen 2005, s. 27). 

 

 

11.4  Tärkeimmät valintaa ohjaavat tekijät  

 

11.4.1 Käytettävyys 
 

Opiskelijoiden arvioidessa paljonko, milläkin eri tekijöillä ja näkökulmilla on vai-

kutusta omien sisustustekstiileiden valintaan, tärkeimmäksi tekijäksi nousi käy-

tettävyys (kuvio 10). Tähän kyselylomakkeen kohtaan vastanneista 366 vastaa-

jasta lähes 90% ajatteli sisustustekstiilin käytettävyydellä olevan paljon merki-

tystä tai erityisen paljon merkitystä. Toiseksi merkittävimmäksi tekijäksi tuotteiden 

valinnassa määräytyi tuotteen väri, jonka noin 83% vastaajista oli valinnut itsel-

leen merkittäväksi tekijäksi. Sisustustekstiilin valinnassa paljon merkitystä koet-

tiin olevan myös sisustustekstiilin kuvioinnilla (73%), tyylillä (70%), hinnalla 

(69%), laadulla (60%), materiaalilla (59%) sekä huollettavuudella (47%). Pienin 

merkitys sisustustekstiilin valintaan vaikuttavaksi tekijäksi koettiin olevan tuotteen 

merkillä/valmistajalla: vähän merkitystä tai ei ollenkaan merkitystä -vastausvaih-

toehdon oli valinnut 61%), saatavuudella (55%), ja valmistusmaalla (44%). 
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Sisustustekstiilit ovat itsessään esteettisiä esineitä, mutta toisaalta niihin kohdis-

tuu usein jokin tehtävä, ja ne liittyvätkin oleellisesti kodin tiloissa tapahtuviin toi-

mintoihin kuten peseytymiseen ja nukkumiseen (Kärnä-Behm 2011a, s. 95).  Si-

sustustekstiileillä on sisustuksessa ja tilassa monenlaisia tehtäviä. Verhot ovat 

usein esimerkiksi silmää miellyttävä visuaalinen elementti, mutta niillä voi olla 

myös tehtäviä, joita ei ensi vilkaisulla edes huomaa. Kyseessä voi olla esimerkiksi 

pimentävä tai akustinen verho. Sisustustekstiileiden täyttäessä niille tarkoitetun 

tehtävänsä ne voivat myös lisätä hyvinvointia: tästä hyvä esimerkki ovat juuri pi-

mennysverhot, jotka edistävät nukkumista sulkiessaan ylimääräisen valon ikku-

nan ulkopuolelle. Jos sisustustekstiili ei täytä sille osoitettua tehtäväänsä, ei sen 

omistamiseen koeta tällöin tarvetta. Tekstiilissä saattoi olla myös huonoja puolia, 

mutta jonkin fiiliksen tai toisen ominaisuuden vuoksi siitä kuitenkin pidettiin ja ei 

haluttu luopua.  

Kuvio 10. Sisustustekstiileiden valintaan vaikuttavat tekijät (n=366). 
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”Yksi oranssi viltti. Se on täydellisen ruosteen oranssi pienin sävy muunnoksin. Se ei ole 

paksu, joten se ei toimi hirmu hyvin lämmittäjänä, mutta pidän sen karheasta tunteesta ja 

huopaisuudesta, vaikka kuullostaakin vähän ristiriitaiselta. Parasta on käyttää sohvalla pit-

kien housujen sijasta tätä vilttiä :D” (V192) 

 

Niin kuin on jo aiemmin esille tuotu, niin voidaan jälleen huomata, että sisustus-

tekstiileitä hankitaan siihen tarpeeseen ja tehtävään, johon tekstiiliä tarvitaan ja 

tällöin kaikista tärkeintä onkin se, että kyseinen tehtävä täyttyy. Millään muulla 

tekijällä ei ole yhtä keskeistä merkitystä. Tuotteen aikaansaama mielihyvä hou-

kuttelee hankkimaan vastaavanlaisia tuotteita myös jatkossa ja vastaavasti vält-

tämään mielipahaan aiheuttaneita (Takala-Schreib 2016, s. 213). Mielihyvä voi 

syntyä tuotteen esteettisyydestä tai siitä, että se toimii niin kuin pitää. 

 

11.4.2 Väri, materiaali ja huollettavuus 

 

Toiseksi merkittävimmäksi tekijäksi tuotteiden valinnassa määräytyi tuotteen väri, 

jonka noin 83% vastaajista oli valinnut itselleen merkittäväksi tekijäksi. Vaikka 

sisustustekstiilin värillä on iso merkitys, niin itselle epämiellyttävää väriä siede-

tään kuitenkin paremmin, jos tuote täyttää käyttötarkoituksensa. Ankeaa tilaa voi-

daan piristää värillisillä tekstiileillä samoin kuin ikävän näköistä lattiaa omaa sil-

mää hivelevillä matoilla. Tekstiili saattoi tuoda tilaan lämpöä sekä värillään että 

materiaalillaan ja tehtävänsä puolesta. Jos sisustustekstiiliin liittyy jokin tarina tai 

muisto tai sen on saanut joltain itselle tärkeältä ihmiseltä, voi olla, että koko si-

sustuksen värit rakennetaan tämän kyseisen tuotteen ympärille. Tekstiilin ulko-

näöllä ei ollut muutenkaan suurta merkitystä, jos siihen 

liittyi muistoja: se haluttiin silti osaksi sisustusta.  

 

”Villainen itämainen matto, se on pehmeä ja kaunis, siinä on sym-

paattisia eläinkuvioita ja se on ensimmäisiä hankintojani ensim-

mäiseen omaan kotiini. Lisäksi se peittää tavattoman rumaa latti-

aani.” (V474).  

 

Materiaaleina esille nousivat muun muassa nahka ja 

juutti. Materiaalin itsensä sijaan suurempi merkitys 

opiskelijalle oli sillä, miltä kyseinen tekstiili tuntuu. Ylelliseltä tuntuvat materiaalit 
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koetiin kaikista ihanimmiksi. Puhtaat luonnonmateriaalit kuten silkki, pellava ja 

villa ovat usein kalliita, mutta on hyvä muistaa, että hinta määräytyy yleensä kui-

tenkin laadun mukaan: pitkäikäiset, laadukkaat ja kestävät materiaalit sekä tuot-

teet ovat aina varma valinta sisustukseen (Jokela 2005, s. 6,41, 48). Tällaisten 

tuotteiden valinta tukee myös kestävän kehityksen toteutumista, kun tekstiilit so-

pivat sisustukseen vaihtuvista trendeistä huolimatta ja kestävät käytössä vuo-

desta toiseen. Sisustustekstiileiden kohdalla hinta on usein verrannollinen laa-

tuun. Vaikka sisustustekstiili on muihin vastaaviin tuotteisiin nähden kalliimpi, on 

siinä aika varmasti käytetty laadukkaampia materiaaleja ja tuote on myös kestä-

vämpi. 

 

Sisustustekstiileiden valintaan saattavat vaikuttaa merkittävästi myös niiden 

hoito-ominaisuudet. Sisustekstiileiden hoito onnistuu helposti, jos niiden värit ja 

materiaalit ovat lähellä toisiaan, jolloin ne voi pestä yhtä aikaa pesukoneessa. 

Tekstiileiden likaantuminen tai pilalle meneminen pesussa harmitti vastaajia. Esi-

neihin liittyy ominaisuutena kuluvuus: kuluttajat tiedostavat tämän kuluvuuden ja 

saattavat yrittää suojella esinettä parhaansa mukaan, jotta sen käyttöikä ja ole-

massaolon aika olisi mahdollisimman pitkä (Nykänen 2005, s. 21). 

 

”Lahjaksi saadusta torkkupeitosta, jonka meni pesussa pilalle, mutta suojaakin nyt vaaleaa 

sohvaa. On ylioppilaslahja mummilta ja siksi sen meneminen pilalle harmitti. Onneksi löytyi 

käyttöä silti” (V14). 

 

”Lähes kaikkiin tekstiileihini liittyy tarina ja pidän niistä paljon. Pidän tekstiileistäni hyvää 

huolta ja minua harmittaa paljon, jos ne tahriintuvat tai menevät rikki” (V124). 

 

11.4.3 Ekologisuus ja eettisyys 
 

Tekstiilien toivotaan olevan nykyään entistä ekologisempia (Räisänen 2011, s. 

197). Koska sisustaminen on materiaalipainotteinen ala, haasteeksi muodostuvat 

kestävän kehityksen mukainen tuotanto, tuotekehitys sekä vastuullisuuden val-

vonta (Kärnä-Behm 2011a, s. 98). Vaikka ympäristöystävällisyys ja eettiset arvot 

mielletään tärkeiksi, vain harvat kuluttajat kysyvät tällä hetkellä tuotteeseen tai 

sen tuotantoketjuun liittyviä kysymyksiä myymälässä (Suomen Tekstiili & Muoti 

ry 2017, s. 34). Noin 30% kyselyyni vastanneista opiskelijoista oli sitä mieltä, että 
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sisustustekstiilin valmistusmaalla, ekologisuudella ja eettisyydellä on erityisen 

paljon merkitystä tai melko paljon merkitystä. Kyselyyn saatujen vastausten 

kautta kävi lisäksi ilmi, että vastaajia on harmittanut kotimaisten sisustustekstii-

leiden tuotannon siirtäminen ulkomaille. Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n (2017, s. 

7) toteuttamasta kyselytutkimuksesta välittyy samanlainen käsitys. Tutkimuk-

sessa huomattiin, että yli puolet vastaajista olisi valmis ostamaan enemmän suo-

malaisten merkkien vaatteita ja sisustustekstiileitä, jos niitä olisi saatavilla isoissa 

kaupoissa nykyistä paremmin. Tätä mieltä olivat erityisesti vastaajana olleet nai-

set. 

 

Yksi kansainväliselle ympäristöpolitiikalle asetettu tavoite on kulutustapojen 

muuttaminen ympäristömyönteisemmiksi, jolloin eko- ja luomutuotteiden markki-

naosuudet kasvavat (Luutonen 2007, s. 133). Kuluttajien tietoisuutta on pyritty 

lisäämään pakkauksiin liitetyillä merkinnöillä tuotteen ekologisuudesta ja hiilija-

lanjäljestä. Vaatetuksessa muotitrendit vaihtuvat nopeasti, mutta sisustuksessa 

Takala-Schreibin (2016, s. 56) mukaan vaihtuvuus on hitaampaa. Tämä voi osal-

taan vaikuttaa siihen, että sisustuksen koetaan olevan vapaampaa ja ei tiettyyn, 

ainoaan oikeaan tapaan sidottua, jolloin vanhojen ja kierrätettyjen tuotteiden ot-

taminen osaksi sisustusta on luontevaa. 
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12 Muistot, tarinat ja tunteet osana sisustustekstiileitä 
 

 

Sisustustekstiilien hankinta ei välttämättä tapahdu itse hankkien vaan omistaja 

saattaa vaihtua perinnön, lahjaksi saannin tai kierrättämisen kautta. Valmiiden 

sisustustekstiileiden ostamisen sijaan tekstiileitä voidaan toteuttaa myös itse val-

mistaen tai sisustustekstiilin valmistajana on toiminut itselle joku läheinen henkilö. 

Sisustekstiiliin voikin liittyä monia ulkopuolisia merkityksiä, jotka eivät liity suo-

raan esimerkiksi sisustustekstiilin käytettävyyteen tai ulkonäköön. Tässä luvussa 

keskityn vastaamaan tutkimuskysymykseen 3: Minkälaisia merkityksiä opiskelijat 

liittävät sisustustekstiileihin? 

 

Tärkeiksi koettuihin sisustustekstiileihin liittyy vahvasti muistoja. Ne on saatu tär-

keältä ihmiseltä (vanhemmilta, isovanhemmilta, työporukalta, ystäviltä) tai itselle 

tärkeässä tilanteessa (ylioppilas- ja tuparilahja). Tärkeät esineet sisältävät usein 

merkityksiä merkittävästä tapahtumasta tai suhteesta toiseen ihmiseen, jolloin 

esine toimii muiston aineellistumana (Luutonen 2007, s. 22). Vapaaehtoiseen ku-

vatehtävään liitetyistä kuvista ja tekstikuvauksista välittyy vahva tunneside teks-

tiiliin liitetyn muiston kautta. Tekstiileiden merkityksellisyys voikin Nykäsen (2005, 

s. 26-27) mukaan perustua niiden tarjoamaan estetiikkaan, tunnelmaan, mielihy-

vään, yhteisöllisyyteen ja käytännöllisyyteen. Erityisesti käsityönä tehtyihin tuot-

teisiin liittyy usein paljon muistoja (Luutonen 2007, s. 7). 

 
”Kuvia ei löydy kun olen juuri muuttanut. Mutta erityisiä ovat sellaiset joihin liittyy jokin kiva 

tarina, riippumatta siitä mistä se on saatu/ostettu. Tyyliin mummin vanha, kaverin kanssa 

yhtä aikaa ostettu, lahjaksi saatu tärkeältä henkilöltä, dyykattu kivassa hetkessä.” (V45) 

 

Nuorten kohdalla kyse voi olla myös siitä, että lapsuudenkodin tuttuus halutaan 

siirtää uuteen kotiin siitä muistuttavilla tavaroilla ja saada aikaan turvallinen, läm-

min ja rakastava kokemus (Manninen 2010, s. 193). Esineeseen liitetty merkityk-

sellisyys määrittyy usein fyysistä olomuotoa ja käyttötarkoitusta enemmän sen 

mukaan, miten esine liittyy ihmisen elämään (Luutonen 2007, s. 33). Vaikka 
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asunto olisi vaihtunut, tutuilla tekstiileillä on voitu tuoda 

kodin tuntu uuteen asuntoon. Sama tekstiili on voinut 

olla aikaisemmin lapsuuden kodissa ja nyt vastaajan 

omassa asunnossa. 

 

”Sain Marimekon koivukuosiset verhot äidiltä ylioppilaslah-

jaksi, ja ne ovat kulkeneet mukanani kahdesta aiemmasta 

opiskelija-asunnosta uusimpaan kotiini. Rakastan kevättä ja 

keväisen koivujen värimaailmaa, ja noilla verhoilla olen luonut 

tuttua kodin tuntua jokaiseen omaan asuntooni” (V435).  

 

Tekstiili on voinut olla myös sellainen, että omilla vanhemmilla ei ole enää ollut 

sille käyttöä ja opiskelija on ottanut tekstiilin itselleen käyttöön omaan asun-

toonsa. Esteettisten esineiden valinnassa koettu tunne tai muisto esinettä koh-

taan määritteleekin lähes aina esineen arvon sen rahallisen arvon sijaan. Tämä 

huomataan erityisesti tilanteissa, joissa kaupasta löytyvän massatuotetun tava-

ran sijaan haluaa valita mieluummin kirpputorilta tai lomamatkalta löytönä han-

kittu esine. (Jokela 2005, s. 66.) Merkityksellisen esineen ei tarvitse olla välttä-

mättä materiaaliselta arvoltaan suuri, jotta se koetaan arvokkaaksi (Luutonen 

2007, s. 44).  

 

Millerin [2002] mukaan ”sisustustuotteiden valinnassa ja esillepanossa itselle lä-

heiseksi koetut ihmissuhteet ovat usein tavalla tai toisella läsnä" (Soronen 2011, 

s. 66). Vapaaehtoiseen kuvatehtävään saamieni kuvien ja tekstikuvauksien 

kautta välittyi kuva siitä, että sisustustekstiiliin liitettiin usein muisto itselle tärke-

ästä henkilöstä. Erityisesti isoäidit nousivat tutkimuksessa suuresti esille (ks. liite 

3). Sisustustekstiili saattoi olla isoäidin tekemä, aiemmin isoäidin omistama tai 

sitten se muistutti hänestä muulla tavalla. Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on 

havaittu samansuuntaisia tuloksia. Rätyn (2002, s. 68) ja Nykäsen (2005, s. 27) 

mukaan tekstiilit, joihin liittyy erityinen merkitys voivat olla esimerkiksi juuri äidin 

tai isoäidin valmistamia. Tekstiileiden ja sisustustekstiileiden valmistaja on perin-

teisen käsityksen mukaan nainen (Kärnä-Behm 2011a, s. 93, 96). Yksi vastaa-

jista nosti esille myös isoisänsä, joka on kutonut kaikki hänen mattonsa.  
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”Äitini mummon kutoma poppana on rakas siihen liittyvän tarinan takia. Isomum-

moni vintillä oli ompeluhuone, jossa oli kangaspuut. Olin pikkutyt-

tönä kovin kiinnostunut: ovathan ne näyttävä työväline. Halusin 

oppia, miten niillä kudotaan ja isomummo antoi minun itse valita 

värit poppanaan. Kudoin itse muutaman rivin ja hän hoiti taitavam-

pana loput. Isomummo on nykyisin edesmennyt, mutta poppana 

muistuttaa minua hänestä.” (V247) 

 

 

 

”Mummoni kutoma villamatto. Värikäs, kuten mummokin. 

Mummo kuoli kesällä, joten matto on tärkeä muisto. Hä-

nellä oli tapana tehdä paljon käsitöitä lahjaksi sukulaisil-

leen ja muille läheisille.” (V161) 

 

 

 

 

Sen lisäksi, että sisustustekstiili muistuttaa tärkeästä henkilöstä se voi olla muisto 

tärkeästä päivästä tai tilanteesta kuten ylioppilasjuhlista tai tupaantuliaisista. Si-

sustustekstiili voi olla myös matkamuisto tai hankinta lomamatkalta. Matkamuis-

toihin liitettyjen vahvojen tunteiden tapaan myös tärkeältä ihmiseltä saadut esi-

neet saavat aikaan saman vasteen; mitä rakkaampi henkilö, sitä tärkeämpi hä-

neen liittyvä esine on. Rakkaaseen henkilöön liittyvät kokemukset ja muistot koe-

taan kyseisen esineen kautta. (Takala-Schreib 2016, s. 123.) Esine voi toimia 

menneisyyden käsin kosketeltavana ja konkreettisena välittäjänä, eräänlaisena 

muistojen astiana (Manninen 2010, s. 198-199 [Koskijoki 1997]). 

 

Nykypäivänä suurin osa sisustustekstiileistä valmistetaan teollisesti ja kuluttajat 

ostavat ne valmiina (Kärnä-Behm 2011a, s. 95). Sarjatuotannon myötä kuluttajille 

on saatavilla valtavat määrät keskenään identtisiä esineitä (Nykänen 2005, s. 

19). Koska kodin tekstiilejä on nykyään mahdollista hankkia kaupasta, on itse 

tekemisen merkitys niiden osalta vähentynyt. Itse tehtyjä tuotteita kuitenkin ar-

vostetaan (Jokela 2005, s. 6). Käsityöläisyys ei ole kadonnut, sillä toisaalta do it 
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yourself eli DIY -kulttuuri innostaa tekemään tuotteita myös itse ja välillä tietyt 

käsityötekniikat nousevatkin todellisiksi trendeiksi. 

  

Kysymyksiin Onko jokin sisustustekstiileistä käsintehty? ja Kuka tuotteen on val-

mistanut? opiskelijoista 63% (n=283) oli vastannut omistavansa käsin tehtyjä si-

sustustekstiileitä. Käsintehdyt tuotteet saattoivat olla vastaajan itsensä tekemiä 

tai lähisukulaisen kuten äidin tai isoäidin valmistama. Sisustustekstiilin tausta ei 

ollut aina opiskelijalle välttämättä tiedossa eikä hän ollut varma, omistaako joitain 

käsityönä toteutettuja tekstiileitä. Äidin ja isoäidin valmistamia sisustustekstiileitä 

olivat usein suuritöiset käsityöt kuten matot ja viltit. Monet opiskelijat olivat teh-

neet vähemmän aikaa vieviä käsitöitä kuten koristetyynynpäällisiä ja kangastau-

luja, mutta joukkoon mahtui myös laajaa käsityöharrastuneisuutta. 

 

Itsetehdyssä tuotteessa muisteltiin myös tekemisen prosessia ja lopputulosta po-

sitiivisella mielellä. Tekstiilin valmistamiseen oli saattanut mennä pitkä aika, jopa 

useampi vuosi. Käsityön avulla tuotteeseen voidaan saavuttaa ominaisuuksia, 

jotka tekevät tuotteesta harvinaisen ja kiinnostavan. Yksilöllinen käsityö tulee 

näin ollen olemaan aina harvinaista ja hinnaltaan korkeaa, niin sanottu luksus-

tuote. (Luutonen 2007, s. 84.) Tämä näkyi myös opiskelijoiden vastauksissa. 

  
”Pidän erityisen paljon itse virkkaamastani Kalevala-torkkupeitosta. Sen tekeminen oli mi-

nulle haaste, koska en käytännössä osannut virkata ennen sitä ja peiton tekeminen kesti 

kaiken kaikkiaan melkein kaksi vuotta. Tein peiton täysin ohjeiden mukaan. Ostin valmiin 

lankapaketin, joka sisälsi erisävyisiä harmaita ja sain itse valita siihen kaksi tehosteväriä. 

Valitsin tumman ja vaalean turkoosin ja nyt kun peitto on valmis, olen sitä mieltä että se on 

juuri sopivan uniikki.” (V292) 

 

”Itse virkattu 210*210 jämälankapeitto. Vei kauan tehdä enkä itsekään uskonut sen valmis-

tumiseen, minkä takia sen valmistuminen tuntui hienolta. Värikäs, sekava ja sekasortoinen 

ja tuntuu omalta verrattuna tylsän valkeisiin seiniin ja harmaaseen lattiaan, joiden kanssa 

saa vielä kärsiä opiskelijana, kun oma maku on enemmän puuta, värejä ja tummia pintoja.” 

(V71) 

 

Itse suunnitellut ja toteutetut tuotteet ovat aina persoonalliset ja ainutlaatuiset. 

Itse valmistamista puoltaa myös ajatus siitä, että teollisesti valmistettujen tuottei-

den maantieteellinen alkuperä saattaa olla hyvinkin kaukana. Lisäksi samoja 
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tuotteita ja esineitä käytetään usein ympäri maailmaa. (Kupiainen 2004, s. 29.) 

Tällöin ne eivät synnytä ainutlaatuisuuden kokemusta. Käsityömenetelmien to-

teutetun tuotteen koetaan myös edustavan kestävää tuotantoa (Luutonen 2007, 

s. 138). Monet harrastajat pyrkivätkin suunnittelemaan tuotteensa pitkäikäisiksi 

ja ajattomiksi. Sisustustuotteiden itse valmistaminen mahdollistaa lisäksi ylei-

sestä tarjonnasta poikkeavien kokojen saamisen. Sorosen (2011, s. 73) tarkas-

tellessa artikkeliaan varten sisustusohjelmia Inno ja Kodin kääntöpiiri hän ha-

vaitsi, että kodikkuus ja sen aikaansaamiseen liittyivät itse tekemisen kautta si-

sustukseen aikaansaatuihin elementteihin. 

 

Tekijän tehdessä itse tekstiilituotetta, hän tekee erilaisia valintoja, jotka voivat olla 

sisäisiä tai ulkoisia, tiedostettuja tai tiedostamattomia. Tuote välittää siis viestin 

ja erilaisia arvoja, jotka havainnoitsija tulkitsee omasta näkökulmastaan käsin. 

(Kaukinen 2004, s. 16-17.) Tuotteelle voi muodostua sisäinen merkitys ja se voi 

heijastaa aikaansa, vaikka tekijä ei olisi tietoisesti asiaa ajatellut (Luutonen 2007, 

s. 16). Kiireisen elämän lomassa voi tuntua siltä, ettei aikaa jää lepoon, sosiaali-

siin suhteisiin ja keskittymistä vaativiin tehtäviin. Käsitöiden tekeminen edellyttää 

kuitenkin aina niin sanottua hidasta aikaa. Tällä tavalla käsin tehtyyn tuotteeseen 

muodostuu aina erityinen suhde, jollaista teollinen tuote ei saa aikaan. (Kupiainen 

2004, s. 38.) 

 

Käsityömenetelmin toteutettu tuote voidaan valita lahjaksi, kun halutaan persoo-

nallinen ja henkilökohtainen lahja (Luutonen 2007, s. 49). Luutonen (2007, s. 47) 

toteaa mielestäni osuvasti: ”Tavarat osoittavat sen, mitä 

emme saa sanotuksi tai koemme puhuttuna jotenkin kei-

notekoiseksi. Esineen viesti saattaa olla hienovarai-

sempi.” Toisaalta voi käydä niin, että lahjan saaja ei ym-

märrä käsityön lahjaan tuomaa lisäarvoa, jolloin itse 

tehty lahja voi olla myös riski (Luutonen 2007, s. 49). 

 
”Toimistohuoneeni seinällä on äidinäitini tekemä ryijy. Hän on kas-

viväreillä värjännyt langat ja sitonut ryijyn. Pidän siitä, että se on 

kulkenut suvussa ja tiedän, kuka sen on tehnyt. Se sopii värimaa-

ilmaltaan hyvin huoneeseen ja tuo pehmeyttä kovien kalusteiden 

keskelle.” (V450) 
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Sisustustekstiilit ovat perinteisesti kulkeutuneet sukupolvelta toiselle niiden ar-

vokkuuden ja historian vuoksi. Suvun vanhat tunnearvoa sisältävät tavarat ovat 

sekä aineellista että henkistä perintöä (Luutonen 2007, s. 148). Sisustustekstiilin 

arvostus ja käyttötavat ovat kulttuurisidonnaisia ja kyseessä onkin niin sanottu 

sukupolvinen artefakti (Kärnä-Behm 2011a, s. 96). Myös 

opiskelijat omistavat sisustustekstiileitä, jotka ovat aikai-

semmin kuuluneet heidän isovanhemmilleen tai vielä 

kaukaisemmille sukulaisilleen. Sisustustekstiileiden 

kautta muistellaan omia juuria ja suvun historiaa. 

 

”Raanu on ollut aikoinaan häälahja mummolleni. Perinteikkyys 

ja karjalaiset värit tekevät siitä tärkeän, koska ne muistuttavat 

juuristani.” (V254) 

 

Suhde esineisiin saattaa muuttua elämää kohdanneiden vaikeuksien seurauk-

sena kuten tulipalon (Luutonen 2007, s. 11). Itselle tärkeän henkilön kuolema voi 

olla myös tällainen merkittävä muutos, jonka jälkeen tekstiili toimii muistona ky-

seisestä henkilöstä. Sisustus voi välillä muodostua asioista, joita asukas ei miellä 

edes kuuluvaksi omaan sisustustyyliinsä. Tämä johtuu siitä, että sisustuksen 

muotoutumiseen vaikuttavat myös muilta tulleet esineet. Näitä on voitu saada 

juuri perinnöksi, lahjaksi tai kumppanin tavaroiden kautta. (Jokela 2005, s. 10.) 

 

Esine, johon liittyy muistoja, voi näyttää muiden silmissä mitään sanomattamalta, 

jopa rumalta, mutta esineen kauneus piileekin sen synnyttämissä muistoissa (Ta-

kala-Schreib 2016, s. 124). Voi olla, että perintötekstiileitä ei käytä edes paljoa, 

mutta niitä haluaa silti säilyttää. Riippumatta siitä, yhdistetäänkö vanhaa ja uutta 

tietoisesti tai tiedostamatta, on tulos aina henkilökohtainen ja mieluisa. Kodeista 

löytyy aina joitakin esineitä eri aikakausilta (Byam Shaw ym. 2004, s. 38.) ja si-

sustuksen koko idea voi olla lähtöisin ajatuksesta ajan kerroksellisuudesta ja jat-

kuvuuden kokemuksesta. 
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13 Luotettavuus ja pätevyys 
 

Vaikka tutkimukseeni valikoituneet opiskelijat eivät edusta määrällisesti kaikkia 

Suomen opiskelijoita, voidaan saaduista vastauksista kuitenkin tehdä havaintoja 

ja löytää uusia näkökulmia jatkotutkimuksia ajatellen. Oli hyvä asia, että vastaajia 

oli lähes kaikista Suomen yhdeksästätoista maakunnasta. Osasta Suomen maa-

kunnista vastattiin kuitenkin selkeästi enemmän kuin toisista, jolloin tulokset pai-

nottuvat eri tavalla kyseessä olevan maakunnan mukaan. 

 

Verkkokyselyyn liittyvän validiteetin eli pätevyyden pyrin saavuttamaan lomak-

keen huolellisella laatimisella. Muotoilemalla tutkimuskysymykset huolellisesti 

sain verkkolomakkeeseen vastauksia juuri niihin tutkimuskysymyksiin, joihin et-

sinkin vastauksia. Validi eli pätevä tutkimus voidaan Heikkilän (2014, s. 27) mu-

kaan saavuttaa yksiselitteisillä tutkimusongelmiin vastaavilla kysymyksillä, perus-

joukon rajaamisella, hyvän otoksen saamisella ja korkealla vastausprosentilla. 

Kyselytutkimuksessa virheen voi aiheuttaa vastaajien valehteleminen, joka alen-

taa luotettavuutta (Heikkilä 2014, s. 177). Koska kyselyyn vastattiin nimettömänä, 

en pysty varmistamaan, onko joku vastannut kyselyyn useamman kerran. Vas-

taajien tietosuoja pysyi kunnossa, sillä vastaajia ei ollut mahdollista tunnistaa 

vastausten perusteella. Verkkolomakkeen kohdalla ei kuitenkaan voida antaa ar-

viota vastausprosentin suuruudesta. Verkkokyselyssä avoimet kysymykset saa-

tetaan helposti ohittaa ja vastausten välillä on usein eroja niiden laajuudessa ja 

tarkkuudessa. Kyselyn laatijan ja vastaaja saattavat ymmärtää kyselyn kohdat eri 

tavalla, jolloin mahdollisuus väärinkäsitysten syntymiselle on olemassa. Verkko-

kyselyssä toisaalta vältetään haastattelijan vaikutus haastateltavaan. (Heikkilä 

2014, s. 18.)  

 

Siihen, että osa kyselyyn vastanneista oli lopettanut vastaamisen kesken, on var-

masti vaikuttanut kyselyn pituus, jolloin se on saatettu kokea liian työlääksi täyt-

tää loppuun asti. Vallin (2007, s. 104) mukaan vastaajien motivaation määrä ky-

selyn eri vaiheissa vaihtelee siten, että aluksi motivaatio kasvaa, tämän jälkeen 

seuraa motivaation kannalta tasainen vaihe ja mentäessä kyselyn loppua kohti 

motivaatio alkaa laskea. Näyteperusteisissa menetelmissä, joihin myös itsevali-

koitunut verkkokysely kuuluu, aineiston edustavuus saattaa nousta ongelmaksi, 
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kun kyselyyn vastaavat asiasta kiinnostuneet henkilöt (Miettinen & Vehkalahti 

2013, s. 88). Vastaajien kohdalla voi joskus tapahtua valikoitumista eli kyselyyn 

vastaajat ovat kaikki aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Kyselylomakkeeseeni 

vastasi kuitenkin myös henkilöitä, jotka kertoivat, että sisustustekstiileillä ei ole 

heille juurikaan merkitystä. Tämä on mielestäni hyvä merkki siitä, että kyselyyn 

ovat vastanneet myös muut kuin sisustustekstiileistä innostuneet. Lisäksi kysely 

saavutti hyvin eri alojen opiskelijoita, sekä miehiä että naisia. 

 

Tutkimus on mahdollista toistaa omia menetelmiäni vastaavalla tavalla. Vastauk-

set ja tulokset voivat kuitenkin erota vallitsevan vuoden ja vuodenajan mukaan. 

Nyt verkkokyselyn vastauksista välittyi talvinen vuodenaika ja tulokset voisivat 

olla erilaisia, jos vastaavanlainen tutkimus toteutettaisiin kesällä. Luulen tuloksien 

olevan lähellä omiani, jos samanlainen tutkimusasetelma toistetaan 2020-luvulla. 

Kuitenkin vuosien kuluessa opiskelijoiden vastaukset todennäköisesti muuttuvat 

aiemmista tutkimuksista ja kuvastavat erilaista maailmaa. Keräämäni aineisto oli 

ajankohtainen tutkimukseni kirjoitusajankohtaan nähden ja tarkoitukseni olikin 

tutkia vallitsevaa nykytilannetta. Verkkokyselyn sijaan aineiston kerääminen olisi 

voitu toteuttaa haastattelemalla eri alojen opiskelijoita ja toteuttaen laadulliseen 

aineistoon painottuvan tutkimuksen.  

 

Tutkielman tekijänä pyrin olemaan huolellinen, puolueeton ja järjestelmällinen. 

Sitaatteja päätin käyttää tutkielmassani harkitusti. Tuomen ja Sarajärven (2018, 

s. 28) mukaan niiden käyttö ei ole aina tarkoituksenmukaista vaan saattaa muu-

ten hyvässä raportissa häiritä kokonaisuuden rakentumista. Sitaattien kautta pys-

tyin kuitenkin tuomaan vastaajien äänen ja heidän kertomansa tarinan kuuluviin. 

Kuvien kohdalla tilanne oli sama; niiden liiallinen käyttö voisi olla kokonaisuutta 

rikkovaa, mutta esimerkin omainen käyttö puolestaan tuki käsitellyn asian esitte-

lyä. Aineiston analysointia tukivat käyttämäni ohjelmat, jolloin suurenkin aineiston 

analysointi onnistui melko helposti. Tutkijan täytyy kuitenkin osata lukea ohjel-

masta saamiaan kaavioita ja suorittaa analysointi tavalla, joka on hänelle ennes-

tään tuttu (Heikkilä 2014, s. 28); suoria vastauksia ei edes ohjelma pysty anta-

maan.  
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14 Pohdinta ja yhteenveto 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada aikaan kokonaiskuva siitä, miten opiskelijat 

käyttävät sisustustekstiileitä asuntonsa sisustamisessa ja millaisia nämä tekstiilit 

ovat. Tutkimuskysymysten ohjaamana etsin vastausta siihen millaisia sisustajia 

ja sisustustekstiileiden käyttäjiä opiskelijat ovat, mistä sisustustekstiilit hankitaan, 

saadaan tai tehdäänkö niitä itse ja minkälaisia merkityksiä opiskelijat liittävät si-

sustustekstiileihin. Opiskelijoiden suosikkitekstiileiksi nousivat torkkupeitot, ver-

hot ja matot. Suurin osa sisustustekstiileistä on itse valittuja tai/ja lahjaksi saatuja 

ja tekstiileitä hankitaan sekä uutena että käytettynä, itse tehden tai juuri lahjaksi 

saaden. Tuotteen käytettävyys ja väri vaikuttavat opiskelijoille eniten tuotteen va-

lintaan. Lisäksi sisustustekstiileihin liitetään paljon erilaisia tunteita ja muistoja. 

Tekstiili voi muistuttaa muun muassa omista sukujuurista, läheisistä ihmisistä ja 

tärkeästä päivästä. Erityisen rakkaina pidettiin käsityönä toteutettuja tuotteita, 

jotka koettiin hyvin ainutlaatuisiksi, osittain juuri niihin liittyvien merkityksien ja 

muistojen vuoksi.  

 

Vaikka tutkimuksessa keskityttiin opiskelijoihin yleisenä joukkona, oli tutkimuksen 

aikana mahdollista tehdä havaintoja myös siitä eroavatko eri sukupuolten tekstii-

lisisustamisen tavat toisistaan. Tutkimukseni mukaan opiskelevat naiset omista-

vat opiskelevia miehiä enemmän sisustustekstiileitä. Kyse on kuitenkin vain muu-

tamien kappaleiden eroista kussakin sisustustekstiilin ryhmässä. Sisustustekstii-

leiden määrä ei suoraan mielestäni kerro siitä, miksi tekstiileitä on kyseinen 

määrä. Esimerkiksi sisustuksen käyttötekstiilit ovat sellaisia, että ne ovat välttä-

mättömiä arjen sujumisen kannalta. Niitä täytyy omistaa ainakin jonkinlainen 

määrä, kun taas koristetekstiileitä saatetaan omistaa paljonkin, vaikka se ei olisi 

välttämätöntä. 

 

Valitsin tutkimukseni aiheen oman mielenkiintoni mukaan. Tutkielman tekeminen 

tempasi mukaansa ja sai ymmärtämään, kuinka monipuolinen ja laaja aihe oli-

kaan kyseessä. Koen saavuttaneeni sen, mitä tutkielman tekemisessä lähdin ta-

voittelemaan: muodostamaan kattavan kuvan opiskelijoiden sisustustekstiileistä 

sekä niiden valintaan ja merkityksiin vaikuttavista tekijöistä. Kirjallisuuskatsauk-
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sena toteuttamani kandidaatin tutkielmani (Vähä-Heikkilä 2019) sai tämän tutki-

muksen myötä kaivattua jatkoa, kun mukaan saatiin lisätietoa tuova empiirinen 

osuus. Tutkimukseni aihepiiri oli laaja ja se yhdessä keräämäni aineiston kanssa 

tarjoaa jatkossa mahdollisuuden useiden yhteen tiettyyn näkökulmaan keskitty-

vien tutkimusten toteuttamiseen. Tutkimuksessa käsiteltiin monia mielenkiintoisia 

näkökulmia melko pintapuoleisesti, vaikka yhteen asiaan olisi mahdollista pereh-

tyä paljon enemmänkin. 

 

Näen, että jatkotutkimuksille on monia mahdollisuuksia. Näissä tutkimuksissa 

voitaisiin keskittyä jonkin tarkemmin rajatun joukon tarkasteluun tai erilaisten ryh-

mien sisustustekstiileiden käytön vertailuun. Tällaisia ryhmiä voisivat olla esimer-

kiksi 30-vuotiaat naiset ja miehet tai opiskelijat ja eläkeläiset. Lisäksi aineistosta 

nousi houkuttelevasti esille miesten ja seinätekstiileiden ilmeneminen. Tutki-

musta voisi jatkaa selvittämällä, onko näillä kahdella asialla olemassa linkki toi-

siinsa ja mikä tätä selittää. Näiden esimerkkien lisäksi haluan vielä mainita perin-

tötekstiileihin liittyvät asiat ja mahdollisuuden näiden roolin tutkimiselle nyky-yh-

teiskunnassa, jossa ylimääräisestä turhasta tavarasta mielellään luovutaan. 

 

Saamani tutkimustulokset ovat yhteneviä aiempien tutkimuksien kanssa. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että tutkimuksien eri kohderyhmästä riippuen, yhteydet toi-

siinsa eivät ole välttämättä yksiselitteiset. Mielestäni taustalla voi olla esimerkiksi 

ajankohtaiset ilmiöt, jotka näkyvät tiettynä aikana kaikissa tutkittavissa ryhmissä. 

Tutkimukseni tarjosi joitakin uusia havaintoja, joita aiemmin toteutetuista tutki-

muksista ei ole noussut esille. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi opiskelijoiden 

sisustustekstiileiden kappalemäärät ja lahjaksi saatujen tekstiileiden merkittävä 

osuus. Vaikka vastaajien osuus Suomen opiskelijoiden kokonaismäärästä on 

pieni, saaduista vastauksista voidaan kuitenkin tehdä joitakin havaintoja ja varo-

vaisia yleistyksiä. 

 

Tutkimuksen toteutus oli suunnitelmani mukainen ja sain vastauksia tutkimusky-

symyksiini. Kiitän vaivannäöstä kaikkia opiskelijoita, jotka osallistuivat tutkimuk-

seeni vastaamalla kyselylomakkeeseen. Verkkokysely toimi menetelmänä hyvin 

kerätessäni vastauksia opiskelijoilta, jotka ovat tottuneita internetin käyttäjiä. Lo-
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makkeen avulla sain kattavasti aineistoa haluamiini näkökulmiin. Jatkossa laati-

sin kyselylomakkeen kuitenkin lyhyemmäksi, jolloin siihen vastaamista ei koeta 

liian työläänä ja mielenkiinto säilyy loppuun asti. Kyselylomakkeeseen oli yleisesti 

kuitenkin vastattu hyvin, siihen jopa paneutuen. Tästä kertoo esimerkiksi suuri 

vapaaehtoisesti mukaan liitettyjen kuvien määrä (n=113). Vastaajien määrä 

(n=388) oli sopivan kokoinen tutkimukseni laajuuteen, analysointiin ja ajalliseen 

kestoon nähden. 

 

Vapaaehtoiseen kuvatehtävään liitetyt kuvat toivat lisätietoa muuten hyvin teksti-

muotoiseen tietoon painottuvaan tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa kuvien tek-

nisillä ja sommitteluun liittyvillä asioilla ei ollut merkitystä vaan tarkastelin kuvien 

esittämää sisustustuotetta. Mielenkiintoista olisi toteuttaa tutkimus, jonka paino-

piste olisikin kuvien tulkinnassa ja kuva-analyysissa. Tämä menetelmä voisi so-

pia sisustustekstiileiden tutkimuksessa esimerkiksi tilanteeseen, jossa halutaan 

selvittää jonkun tietyn sisustustekstiilin sijoittumista tilassa: Millaisessa tilassa 

tekstiili, esimerkiksi verho, sijaitsee ja millainen rooli tekstiilille kuvasta välittyy? 

 

Tutkimuksen kautta toin näkyväksi opiskelija-asumiseen ja sisustamiseen liittyviä 

näkökulmia, jotka voivat positiivisesti vaikuttaa niin opiskelija-asuntojen suunnit-

teluun, opiskelijoille suunnattuihin palveluihin ja tapahtumiin kuin myös lisätä kes-

kustelua opiskelijoiden hyvinvoinnista. Opiskelijat ovat myös oma kuluttajien 

joukkonsa, joiden tarpeisiin tulee myös vastata. Käsityötieteen tutkimuksen kent-

tään tutkimukseni tarjoaa puolestaan päivitetyn tietopaketin nykyajan opiskelijoi-

den sisustustekstiileistä. Sisältöä voidaan hyödyntää myös mielekkäiksi ja ajan-

kohtaiseksi koettujen opiskelijoiden sisustuksen opintokokonaisuuksien laadin-

nassa. Sisustustekstiileihin kohdistuvat tutkimuksen sisällöt voivat tukea myös 

tulevien käsityöopettajien aineenhallintaa koulussa ja muissa opetustehtävissä 

(Salo-Mattila 2011, s. 110). 

 

2000-luvun alussa syntynyt termi cocooning, suomeksi koteloituminen, viittasi sil-

loin mukavaan käpertymiseen kotioloissa (Niinimäki & Kääriäinen 2008, s. 203). 

Korona-aika on muodostanut omalla tavallaan samanlaisen ilmiön, kun aikaa vie-

tetään kodin ulkopuolella aiempaa vähemmän. Kyselyyni vastanneista opiskeli-

joista 90% oli samaa mieltä siitä, että he ovat koronapandemian ja sen mukanaan 
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tuomien rajoituksien vuoksi viettäneet enemmän aikaa kotona. Opiskelijoiden 

mielestä asunnon sisustamisella on merkitystä sekä henkiselle hyvinvoinnille että 

opiskelumotivaatiolle. (ks. liite 7.) Opiskelijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin on-

kin syytä kiinnittää huomiota myös jatkossa hyödyntäen tässä myös asuntosuun-

nittelullisia keinoja viihtyisän ja toimivan tilan aikaansaamiseksi. 
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Liitteet  
 

LIITE 1: Saatekirje 

 

 

 

Tervetuloa vastaamaan opiskelijoiden sisustustekstiileitä koskevaan kyselyyn! 

 

Toteutan Helsingin yliopistossa käsityötieteen pro gradu -tutkielmaani liittyen opiskelijoiden teks-

tiilisisustamiseen. Tähän liittyen toivonkin, että ehtisit vastata verkkokyselyyn aiheeseen liittyen. 

Vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti eikä vastaajien tunnistaminen ole mahdollista. 

 

Voit vastata kyselyyn, jos: 

- olet opiskelija (yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansanopistossa tai aikuisopiskelija) JA 

- asut omassa asunnossa. Vanhempien luona asuvat eivät voi valitettavasti vastata tähän tutki-

mukseen liittyvään kyselyyn. 

 

Etsin tutkielmassani vastauksia siihen, mitkä asiat vaikuttavat opiskelijoiden sisustustekstiileiden 

valintaan, kokevatko opiskelijat sisustustekstiilit merkittävänä ja tärkeänä osana sisustustaan ja 

onko sisustamisella ja kodin viihtyisyydellä vaikutusta opiskelijan hyvinvointiin. Tekstiilit voivat si-

jaita sisustuksessa niin lattialla, seinillä kuin huonekaluissa ja jopa kaikissa kodin tiloissa. Ne ovat 

niin oleellinen osa ympäristöämme, ettemme kiinnitä niiden määrään ja ominaisuuksiin välttä-

mättä sen suurempaa huomiota. Kuitenkin, jos tekstiilit poistettaisiin kodin esineistöstä kokonaan, 

eron varmasti huomaisi. Lisäksi näin korona-aikana kodin ja asunnon merkitys opiskelun ja hy-

vinvoinnin edistämisen paikkana on kasvanut. 

 

Vastaathan kyselyyn viimeistään 17.1.2021.  

 

Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 min. 

Kiitos jo etukäteen vastauksestasi! 

Kyselyä saa vapaasti jakaa ja levittää eteenpäin. 

 

Jos tutkielmaan liittyen mieleesi nousee kysymyksiä, ota yhteyttä! :) 

 

Veera Vähä-Heikkilä 

veera.vaha-heikkila@helsinki.fi 

Kasvatustieteellinen tiedekunta, käsityötiede 

Helsingin yliopisto 

 

 



 

 
 

LIITE 2: Verkossa julkaistun kyselylomakkeen kysymykset 

 

 
 

TAUSTATIEDOT 
 
Sukupuoli (vaihtoehdot 3: Nainen, Mies ja Muu) 
 
Syntymävuosi ______________________ 
 
Opiskelen tällä hetkellä (vaihtoehdot 4: Yliopistossa, Ammattikorkeakoulussa, Kansanopistossa 
ja Aikuisopiskelijana) 

 
Pääaineeni on ______________________ 
 
Opiskelija-asuntoni on (vaihtoehdot 6: Kerrostalossa, Rivitalossa, Paritalossa, Omakotitalossa, 
Asuntolassa ja Muu) 
 
Asun tällä hetkellä (vaihtoehdot 5: Yksin, Kumppanin kanssa, Kämppäkaverin kanssa, Solu-
asunnossa ja Muu) 
 
Asuntoni sijaitsee maakunnassa (vaihtoehdot 19: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, 
Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Kar-
jala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kai-
nuu, Lappi ja Ahvenanmaa.) 
 
 

 
 

MINÄ SISUSTAJANA 
 
Valitse itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. 
 

 Vastausvaihtoehdot 1-5 

 
Eri mieltä 
(1) 

Melko eri 
mieltä (2) 

En samaa 
enkä eri 
mieltä (3) 

Melko samaa 
mieltä (4) 

Samaa 
mieltä (5) 

 
Väitteet: 

 

1. Sisustustekstiilit ovat iso osa sisustustani. 

2. Asunnossani on sisustustekstiileitä lähes kaikissa tiloissa. 

3. Sisustaminen kiinnostaa minua. 

4. Vanhempani ovat myös innokkaita sisustajia. 

5. Luen sisustusaiheisia lehtiä. 

6. Seuraan sisustusta käsitteleviä sivuja ja julkaisuja sosiaalisessa mediassa. 

7. Olen miettinyt ja suunnitellut, miten asuntoni sisustus kannattaa toteuttaa. 

8. Vaihdan sisustustekstiilejä vuodenajan mukaan. 

9. Haluaisin omistaa enemmän sisustustekstiileitä. 

10. Haluaisin tällä hetkellä vaihtaa jonkin sisustustekstiilin uuteen. 

11. Pidän kotini sisustuksesta tällä hetkellä. 

  



 

 
 

 

 

 
SISUSTUSTEKSTIILEIDEN MÄÄRÄ ASUNNOSSA 
 
Arvioi, kuinka monta kappaletta kutakin sisustustekstiiliä kodistasi löytyy. Voit valita vastauksen 
väliltä 0-14 kpl. Kohdan 14 kpl voit valita myös siinä tapauksessa, vaikka tekstiileitä olisi yli 14 
kpl. 
 
Kohdat: 

1. Kylpypyyhkeitä (isokokoiset pyyhkeet, kooltaan esim. 70x150cm) 
2. Käsipyyhkeitä (keskikokoiset pyyhkeet, kooltaan esim. 50x70cm) 
3. Kasvopyyhkeitä (pienet pyyhkeet, kooltaan esim. 30x50cm) 
4. Pussilakanasettejä (sisältää tyynyliinan ja pussilakanan) 
5. Yksittäisiä tyynyliinoja 
6. Aluslakanoita 
7. Verhoja (sisältää suihkuverhot, sivuverhot, paneeliverhot, kappaverhot jne.) 
8. Koristetyynyjä tai tyynynpäällisiä 
9. Mattoja 
10. Keittiötekstiilejä (sisältää esiliinat, patakintaat, patalaput, leivinliinat, tabletit, kankaiset 

lautasliinat, kaitaliinat, pöytäliinat) 
11. Torkkupeittoja, vilttejä ja päiväpeittoja 
12. Seinätekstiilejä (sisältää ryijyt, raanut, kangastaulut, seinävaatteet jne.) 

 

 

 

 

 
SISUSTUSTEKSTIILEIDEN HANKINTA JA VALITSEMINEN 
 
Kuka on ollut päävastuussa tekstiileiden valitsemisesta? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

 Olen valinnut tekstiilit itse 

 Kumppanini on pääosin valinnut tekstiilit 

 Sukulaiseni (isovanhemmat, vanhemmat, sisarukset) ovat auttaneet valinnassa 

 Olen saanut sisustustekstiileitä paljon lahjaksi 
 
Oletko saanut lahjaksi sisustustekstiileitä? 

________________________________________________________________ 
 
Mistä useimmiten hankit sisustustekstiileitä? Hankitko sisustustekstiilit usein uutena ja käyttämät-
tömänä? 

________________________________________________________________ 
 
Onko jokin sisustustekstiileistä käsintehty? Kuka tuotteen on valmistanut? 

________________________________________________________________ 
 
  



 

 
 

Mitkä asiat vaikuttavat omien sisustustekstiileidesi valintaan? Arvioi, paljonko otat seuraavia nä-
kökulmia huomioon tekstiileitä valitessasi. 
 

 Vastausvaihtoehdot 

 
Ei ollenkaan 
merkitystä 

Vähän mer-
kitystä 

Melko paljon 
merkitystä 

Paljon mer-
kitystä 

Erityisen 
paljon mer-
kitystä 

 

Näkökulmat: 

Väri, Kuvio, Tyyli, Materiaali, Laatu (huolellisesti valmistettu, kestävä tuote), Huollettavuus (tuot-

teen pesu- ja hoito-ominaisuudet), Hinta, Käytettävyys (tuote täyttää sille asetetun tehtävänsä), 

Saatavuus (yleinen tuote - harvinainen tuote), Merkki / valmistaja, Valmistusmaa, Ekologisuus ja 

Eettisyys. 

 

 

 

KOTONA VIETETTY KORONA-AIKA 

 
Valitse itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. 
 

 Vastausvaihtoehdot 1-5 

 Eri mieltä (1) 
Melko eri 
mieltä (2) 

En samaa 
enkä eri 
mieltä (3) 

Melko samaa 
mieltä (4) 

Samaa 
mieltä (5) 

Väitteet: 

1. Koronaepidemian ja sen mukanaan tuomien rajoituksien vuoksi olen viettänyt asunnos-

sani tavallista enemmän aikaa. 

2. Olen alkanut kiinnittää huomiota asuntoni sisustukseen. 

3. Mielestäni asunnon sisustuksella on merkitystä henkiselle hyvinvoinnille. 

4. Mielestäni asunnon sisustuksella on merkitystä opiskelumotivaation ylläpitämisessä. 

 
 

 

 

VAPAAEHTOINEN KUVATEHTÄVÄ 
 
Mistä sisustustekstiilistä pidät tällä hetkellä erityisen paljon? Liittyykö siihen jokin tarina tai 
muisto? Tai onko sen materiaali ihanan tuntuinen ja väri juuri oikea? Kerro tästä tekstiilistä. 

________________________________________________________________ 
 
Toivon, että liittäisit kyselyyn myös kuvan tästä tekstiilistä.  
Ohessa painike, josta voi liittää kuvan. 
 
 
"Annan luvan lähettämäni kuvan käyttämiseen osana tutkielman tulosten raportointia." 

 Kyllä 

 En 
  



 

 
 

LIITE 3: Vapaaehtoisen kuvatehtävän koodit ja muodostetut koodiryhmät 

 

 

 

 

Koodit ja niiden määrä aineistossa 
 

Koodiryhmät ja ryhmään liittyvä       
tutkimuskysymys 

 
 
torkkupeitto 53, 
verhot 42,  
matto 41,  
koristetyyny ja tyynynpäällinen 34,  
lakanat 27, 
seinätekstiili 16, 
pöytäliina 11, 
pyyhkeet 10, 
päiväpeitto 9, 
keittiötekstiili 3 

 

 
Sisustustekstiilit tuotteina 

 
1. Millaisia sisustajia ja sisustustekstiileiden 

käyttäjiä opiskelijat ovat? 

 

 
käsintehty 51,  
lahjaksi saatu 33, 
vanhempien vanha 22 
hankittu käytettynä 15, 
Vallila 15 
Marimekko 12 
Finlayson 10 
Ikea 5 

 

 
Hankinta 

 
2. Mistä sisustustekstiilit hankitaan, saadaan 

tai tehdäänkö niitä itse? 

 
väri 94,  
oma maku 49,  
toiminnallisuus ja tehtävä 34,  
materiaali 30,  
mukavuus & lämpö 30,  
ajattomuus 9,  
Muumi-kuosi 7 
kodikkuus 3,  
vaihto vuodenajan mukaan 3 

 

 
Ominaisuudet 

 
1. Millaisia sisustajia ja sisustustekstiileiden 

käyttäjiä opiskelijat ovat? 
 

3. Millaisia merkityksiä opiskelijat liittävät si-
sustustekstiileihin? 

 
muisto & tarina 42 
isoäiti 32,  
historiallinen 11 

 

 
Merkitykset 

 
3. Millaisia merkityksiä opiskelijat liittävät si-

sustustekstiileihin? 

 
  



 

 
 

LIITE 4: Vastaajien syntymävuosi 
 

 

  

Kuvio 12. Vastaajien syntymävuodet 1990-2002. 

Kuvio 11. Vastaajien syntymävuodet.  
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LIITE 5: Minä sisustajana -väitteiden vastausten jakautuminen (n=388) 
 

 

 
  



 

 
 

LIITE 6: 
 
Kuvia opiskelijoiden sisustustekstiileistä 
 

 

”Muumilakanani, sillä niiden 

kuosi on mielestäni ihana. Kuo-

sissa on rauhallinen tunnelma ja 

olen aina ollut muumifani :D. 

Kuosin värit tuovat sopivasti vä-

riä asuntoni musta-valko tee-

maan, muttei ole liian räikeä.” 

(V52) 

 

”Poikaystäväni toi yhteenmuu-

tossa mukanaan Finlaysonin ele-

fantti-sisustustyynyn/pehmole-

lun, jonka olen nimennyt ja hen-

kilöllistänyt. En pahemmin välitä 

enää tässä iässä pehmoleluista, 

mutta kyseinen pehmo kyllä tun-

tuu viettävän monet yöt ja päivä-

unihetket sängyssämme, joskus 

jopa halikaverina.” (V270) 

 

 

Kuvio 13. Esimerkkejä opiskelijoiden kuvaamista historiallisen merkityksen sisältävistä 
tekstiileistä. 

 

Kuvio 14. Esimerkkejä opiskelijoiden kuvaamista historiallisen merkityksen sisältävistä 
tekstiileistä. 



 

 
 

LIITE 7: 
 
Kotona vietetty korona-aika -väitteiden vastausten jakautuminen (n=365) 
 

 

 


