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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Yksi tunnistettavista maailmanlaajuisista trendeistä länsimaissa ja erityisesti pohjoismaissa 

on ollut jo usean vuosikymmenen ajan luonnonmukaisuus. Tämä on näkynyt varsinkin 

vaurastuneissa maissa esimerkiksi luomuruoan ja vaihtoehtoisten lääkehoitomuotojen 

suosion kasvuna (Dayan & Kromidas 2011, 1). Kuluttajien mielenkiinto ”luonnollisiksi” 

tai ”prosessoimattomiksi” markkinoituihin tuotteisiin on kasvanut samalla kun 

luonnonmukaisiksi merkittyjen tuotteiden tarjonta on moninkertaistunut vauhdilla. Tämä 

taas on kiihdyttänyt tuotteille myönnettävien sertifikaattien kehitystä ja lisännyt niitä 

myöntävien tahojen määrää markkinoilla (Cervellon ym., 2011). 

 

Luonnonmukaisuutta voidaan pitää kiinnostavana trendinä monella toimialalla, joista 

kosmetiikkamarkkinat on yksi esimerkki. Luonnollisuuden ja sen myötä luonnollisten 

tuotteiden trendi on vahvistunut sitä mukaa, kun kestävät ja terveelliset elämäntavat ovat 

kasvattaneet suosiotaan (Kahraman & Kazançoğlu, 2019). Ympäristöön ja sen 

kestävyyteen liittyvät teemat näkyvät nykyään lähes poikkeuksetta kaikilla yhteiskunnan 

tasoilla, siksi myös yhä vahvemmin kulutustuotteiden kehityksessä ja markkinoinnissa 

(Arvanitoyannis, Krystallis & Kapirti, 2003).  

 

Luonnonmukaisuuden trendi osana ihonhoitoa näkyy myös julkisessa keskustelussa. 

Helsingin Sanomat uutisoi toukokuussa 2021 ulkonäköön liittyvästä huolettomuuden ja 

rentouden kauneusihanteesta (HS, 20.5.2021). Helsingin Sanomien artikkelin mukaan 

Suomessa tunnistettava kauneusihanne on vahvasti luonnollisuuteen, nuorekkuuteen ja 

vaivattomuuteen pyrkivä. Kukkosen, Pajusen ja Åbergin (2019, 103) mukaan 

luonnollisuutta edustavat tuotteet pitävätkin sisällään lupauksen vaivattomuudesta ja 

maanläheisyydestä, vaikka todellisuudessa käsitys luonnollisuudesta on hyvin tarkkaan 

määritelty. 
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Ympäristöystävälliset tuotteet ja esimerkiksi vastuulliset elintarvikkeet ovat olleet näkyvä 

kiinnostuksen kohde kulutustutkimuksessa viime vuosien aikana (Tsakiridou, Boutsouki, 

Zotos & Mattas, 2008). Vaikka kulutukseen liittyvässä tutkimuksessa on ollut jo pitkään 

kiinnostusta vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti valmistettuja tuotteita ja niiden 

kulutusta kohtaan, on tieteellistä tutkimusta kohdistettu verrattain vähän juuri 

luonnonkosmetiikkaan liittyvään kulutuskäyttäytymiseen (Matić & Puh, 2016). 

Cervellonin ym. (2011) mukaan tutkimuskirjallisuudesta puuttuu erityisesti näkemys siitä, 

millaiset kosmetiikkatuotteet kuluttajat todellisuudessa mieltävät vastuullisiksi. 

Luonnonkosmetiikan sääntelemättömyyden vuoksi on ollut esimerkiksi epäselvää, mitä 

tekijöitä vastuullista kosmetiikkaa käyttävät kuluttajat arvostavat.  

 

Tässä maisterintutkielmassa tarkastelun kohteena ovat luonnonkosmetiikkatuotteiden 

kulutukseen liittyvät merkitykset ja se, kuinka luonnonkosmetiikan käyttäjät tulkitsevat ja 

jäsentävät luonnonkosmetiikkaan liittyviä kulutusvalintojaan. Merkityksillä tarkoitetaan 

sitä, minkä roolin luonnonkosmetiikkatuotteet saavat tutkittavan elämässä sekä miten ja 

millaisiksi luonnonkosmetiikan tuotteet käsitetään ja millaisia sisältöjä tuotteisiin ja niiden 

kulutukseen liittyy (Joronen, 2009). Kuluttajuutta tarkastellaan erityisesti poliittisen ja 

eettisen kuluttajuuden kautta, jolloin kuluttajana toimimiseen ajatellaan liittyvän 

tietynlaisia paitsi omaan hyvinvointiin liittyviä, myös laajempia moraalisia ja eettisiä 

valintamahdollisuuksia. Tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan, millaisiin laajempiin 

kuluttajuuden teemoihin ja kokonaisuuksiin luonnonkosmetiikan käyttö voidaan liittää ja 

sitä kautta tunnistaa luonnonkosmetiikan käyttöön liitettäviä merkityksiä. 

 

Tutkimuksen viitekehyksen runkona toimii Mike Featherstonen (2007) näkemyksen 

mukaiset kolme kulutukseen liittyvää tekijää. Featherstonen (2007, 12) jäsentämien 

taloudellisten, sosiaalisten sekä emotionaalisten tekijöiden avulla tutkimuksen 

taustoituksessa tarkastellaan syvemmin vastuullisuuden, poliittisen kuluttajuuden sekä 

hedonismin käsitteitä ja pyritään sitä kautta tunnistamaan luonnonkosmetiikan käyttöön 

liitettäviä merkityksiä. Featherstonen (2007) hahmottelemia kulutukseen liittyviä tekijöitä 

hyödynnetään tässä tutkielmassa siis tietynlaisena kulttuurisena lähtökohtana 

kuluttamiselle. Luonnonkosmetiikkaan liittyvien merkitysten tulkitsemisessa käytetään 

apuna myös Grant McCrackenin (1988) kehittämää merkityksen siirtymisen teoriaa 
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(movement of meaning) ja kyseiseen teoriaan sisältyvää hoitorituaalin (grooming ritual) 

käsitettä. 

 

Tutkimus sisältää kaksi taustoittavaa teorialukua, joista ensimmäisessä (luku 2) käsitellään 

luonnonkosmetiikkaa ja sen määritelmiä, sääntelyä ja luonnonkosmetiikan markkinoita 

Suomessa. Tässä luvussa käy ilmi, mitä luonnonkosmetiikalla tarkoitetaan ja mikä on 

luonnonkosmetiikan rooli suomalaisilla kosmetiikkamarkkinoilla. Lisäksi luvussa 

tarkastellaan kosmetiikan käyttöön liittyviä vastuullisuustekijöitä sekä kosmetiikkaa osana 

laajempaa ulkonäkökulutusta. Toinen taustoittava luku (luku 3) pureutuu kulutuksen 

merkityksiin ja erityisesti siihen, miten vastuullisuuden ja poliittisen kuluttajuuden teoriaa 

voidaan hyödyntää luonnonkosmetiikan kulutuksen tutkimisessa. Myös hedonismin, 

erityisesti modernin ja vaihtoehtoisen hedonismin teoriaa tarkastellaan tässä luvussa. 

Tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä esitellään tarkemmin luvussa 4, jota seuraa 

tutkimustulosten esittely luvussa 5 ja johtopäätösten ja tutkimuksen yhteenveto luvussa 6.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen kohteena ovat luonnonkosmetiikan käyttäjät ja heidän kokemuksensa ja 

ajatuksensa luonnonkosmetiikan käytöstä. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu 

teemahaastatteluista, jotka toteutettiin heinäkuussa 2021 puhelimitse yhteensä 15 

henkilölle. Haastattelujen avulla saatiin monipuolisesti tietoa luonnonkosmetiikan 

käyttäjien kulutustottumuksista ja käyttöön liittyvistä merkityksistä. Tutkimuksen 

tavoitteena oli saada selville, millaisia merkityksiä käyttäjät käyttämilleen 

kosmetiikkatuotteille antavat. Tutkimuksen kannalta erityisen kiinnostavaa oli se, millaisia 

syitä käyttäjät nimeävät tuotteiden käytölle ja miten käyttäjät perustelevat tuotteisiin 

liittyviä valintojaan. 

 

Haastattelurungon luomisen apuna käytettiin aikaisempaa kulutustutkimuskirjallisuutta, 

jonka pohjalta syntyi oletus siitä, että luonnonkosmetiikkaa käyttävä henkilö on 

todennäköisesti tavallista kuluttajaa terveys- ja ympäristötietoisempi (mm. Kim & Seock, 

2009; Tsakiridou ym., 2008; Kahraman & Kazançoğlu, 2019; Matić & Puh, 2016). 

Oletuksen pohjalta tutkimustehtäväksi muodostui luonnonkosmetiikkaan liitettävien 

merkitysten lisäksi selvittää, missä määrin terveys- ja ympäristötietoisuus ilmenee 
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luonnonkosmetiikan käytössä ja siihen liitettävissä merkityksissä. Lisäksi tutkimuksella 

pyrittiin saamaan selville sertifikaattien merkitystä osana luonnonkosmetiikan käyttöä. 

Tämän pohdinnan myötä muodostui seuraavat kolme tutkimuskysymystä: 

 

1) Millaisia merkityksiä luonnonkosmetiikan käyttäjät liittävät käyttämiinsä 

tuotteisiin?  

2) Millainen rooli ekologisilla ja terveyteen liittyvillä merkityksillä on 

luonnonkosmetiikan käytössä? 

3) Millä tavoin sertifikaatit vaikuttavat luonnonkosmetiikkatuotteen valintaan ja 

tuotteeseen liittyvän luottamuksen rakentumiseen? 
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2 Luonnonkosmetiikka 

Tässä luvussa käsitellään luonnonkosmetiikan määritelmiä ja tapoja, joilla 

luonnonkosmetiikka pyritään erottamaan tavanomaisesta kosmetiikasta. Luvussa käydään 

läpi myös yleisesti kosmetiikka-alan sekä luonnonkosmetiikan sääntelyä, sertifiointia sekä 

luonnonkosmetiikka-alan markkinatilannetta Suomessa. 

 

2.1 Määritelmät 

Luonnonkosmetiikalla tarkoitetaan lähtökohtaisesti luonnonmukaisista eli luonnosta 

peräisin olevista raaka-aineista valmistettua kosmetiikkaa. Tuotteet eivät saa sisältää 

esimerkiksi synteettisiä hajusteita, öljyjä, rasvoja tai väriaineita. Myös silikonien ja 

mineraaliöljyjen, kuten vaseliinin käyttö on kiellettyä (Sadik, 2016). Luonnonkosmetiikkaa 

ei ole kuitenkaan terminä tai käsitteenä suojattu, jolloin käytännössä mikä tahansa 

kosmetiikkatuote voidaan merkitä luonnonkosmetiikaksi.   

 

Monet kosmetiikkayritykset ovat havahtuneet viime vuosina luonnonkosmetiikan suosion 

kasvuun, ja osa kosmetiikkavalmistajista on kokenut luonnonkosmetiikkasarjan luomisen 

jopa pakolliseksi askeleeksi yrityksen pyrkiessä ylläpitämään kuluttajan ja tuotebrändin 

välille syntynyttä asiakassuhdetta (Dayan & Kromidas 2011, 3). Luonnonkosmetiikka-

termin suojaamattomuus on toisaalta mahdollistanut sen, että kosmetiikkavalmistajat ovat 

voineet pitää tuotteiden sisällön samana, mutta uudistaa tuotepakkauksen korostamaan 

tuotteen ympäristöystävällisyyttä tai kuluttajan hyvinvointiin liitettäviä ominaisuuksia 

(Dimitrova, Kaneva & Gallucci, 2009).  

 

Luonnonkosmetiikkatuotteiden sääntelyn vähäisyys on johtanut siihen, että kuluttajien on 

vaikeaa tehdä eroa luomun (organic) ja luonnollisen (natural) kosmetiikkatuotteen välille 

(Essoussi & Zahaf, 2008). Luomukosmetiikalla viitataan raaka-aineiden 

valmistusprosesseihin, jolloin raaka-aineiden tuotanto ja esimerkiksi viljelyssä käytettävät 

torjunta-aineet on määritelty hyvin tarkasti. Luonnonkosmetiikalla taas viitataan luonnosta 

peräisin oleviin raaka-aineisiin. Luomutuote voi siis olla myös synteettisistä ainesosista 

valmistettu, koska se ei viittaa siihen mistä raaka-aineet tulevat, ainoastaan 

tuotantotapoihin. On kuitenkin yleistä, että luonnonkosmetiikassa hyödynnetään 
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luomulaatuisia luonnollisia raaka-aineita (Dayan & Kromidas 2011, 5). Yleisiä 

luonnonkosmetiikassa käytettäviä luomulaatuisia raaka-aineita ovat erilaiset kasviöljyt 

sekä -vedet, esimerkiksi marjojen siemenöljyt ja kukkaisvedet (Luonnonkosmetiikka ry, 

2021a).  

 

2.2 Sääntely ja sertifikaatit 

Kaikkea kosmetiikkaa koskee EU:ssa sama lainsäädäntö ja valvonta (Sadik, 2016). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1223/2009 kosmeettisista valmisteista 

määrittelee tuotteiden sisältöön ja esimerkiksi markkinointiin liittyvät kriteerit (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2021). Kosmetiikan raaka-aineilla on myös EU:n sisällä yhtenäinen 

nimeämiskäytäntö. Raaka-aineilla on niin sanottu INCI-nimi (International Nomenclature 

Cosmetic Ingredient), jolloin jokainen tuotteesta löytyvä raaka-aine merkitään INCI-

nimellään tuotepakkaukseen. Raaka-aineet merkitään INCI-listaan suurimmasta 

pitoisuudesta pienimpään (Euroopan komissio, 2021). Suomessa kosmetiikan 

lainsäädännön noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Tulli 

(Tukes, 2021a). 

 

Cosmetic Europe on koko kosmetiikka-alan eurooppalainen kattojärjestö, joka ylläpitää 

erilaisia kosmetiikkaa koskevia ohjeistuksia. Järjestö on viime vuosina pyrkinyt 

edistämään erityisesti vastuullisen kosmetiikan mainontaa huomioiden myös entistä 

paremmin digitaalisen markkinoinnin vaikutukset kosmetiikan mainontaan ja kulutukseen 

liittyen (Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus, 2020). Ympäristöhyötyjen korostaminen 

mainonnassa on yksi järjestön päivittämien itsesäätelyohjeiden keskeisiä alueita. 

Ohjeistuksena on, että ympäristöhyötyihin liittyvän markkinointiviestinnän on oltava 

sellaista, että kuluttaja pystyy tekemään sen perusteella tietoisia kestäviä valintoja. Lisäksi 

kosmetiikasta saataviin hyötyihin liittyvien väittämien tulee olla selkeitä, tarkkoja ja ne 

pitää pystyä todentamaan (Kosmetiikka- & hygieniateollisuus, 2020).  

 

Luonnonkosmetiikan sääntely pohjautuu pitkälti sertifikaattien varaan. Sertifikaatilla 

voidaan osoittaa, että tuotteen sisällön on tarkastanut riippumaton asiantuntija ja tuote 

täyttää kyseisen sertifikaatin asettamat kriteerit (Pro Luonnonkosmetiikka ry, 2021a). 

Koska mihin tahansa kosmetiikkatuotteeseen on mahdollista ja laillista liittää esimerkiksi 
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sana luonnollinen (natural), kosmetiikassa käytettävillä sertifikaateilla on pyritty 

tarjoamaan kuluttajalle tarkempaa tietoa tuotteiden sisältöön liittyen. Sertifikaattien 

tarkoituksena on siis helpottaa aidosti luonnollisista raaka-aineista valmistettujen 

tuotteiden tunnistamista markkinoilla (Sadik, 2016).  

 

Sertifikaatit ovat usein tärkeä osa yrityksen viestintästrategiaa ja niiden tavoitteena on 

viestiä kuluttajalle, että kyseessä on tuote, joka on läpäissyt tavallista kosmetiikkatuotetta 

tiukemmat raaka-ainekriteerit (Kahraman & Kazançoğlu, 2019). Luonnonkosmetiikan 

sertifikaattien pääasiallinen tarkoitus on siis pyrkiä takaamaan, että raaka-aineet, 

tuotantoprosessit sekä itse lopputuote täyttää tietyt sertifikaatin niille asettamat 

vaatimukset. Yksi vaatimus voi olla esimerkiksi se, että tuotteen raaka-aineista 95 

prosenttia on luonnosta peräisin. Tämä on yksi yleisimpiä luonnonkosmetiikan 

sertifikaattien asettamista vaatimuksista (Sadik, 2016).  

 

Suomessa yleisimmin käytettyjä luonnonkosmetiikkasertifikaatteja ovat muun muassa 

Ecocert sekä Cosmebio (Pro Luonnonkosmetiikka ry, 2021a). Ecocert tunnetaan 

kansainvälisesti yhtenä suurimmista luonnonkosmetiikan sertifioijista (Ecocert, 2021). 

Ecocert edellyttää esimerkiksi sitä, että tuotteilla on biohajoava tai kierrätettävä pakkaus. 

Ecocert on luonut Ecocert Natural Cosmetic -sertifikaatin lisäksi Ecocert Organic Cosmetic 

-sertifikaatin, joka koskee nimenomaan luomutuotettua luonnonkosmetiikkaa (Pro 

luonnonkosmetiikka ry, 2021a). Vastaavasti Cosmebio on useiden ranskalaisten 

kosmetiikkalaboratorioiden vuonna 2002 perustama luomusertifikaatti. Cosmebio-

sertifikaatti edellyttää, että tuotteiden ainesosista vähintään 95 prosenttia on luonnosta 

peräisin. Tämän lisäksi luonnosta peräisin olevista raaka-aineista 95 prosenttia on oltava 

luomutuotettuja (Pro Luonnonkosmetiikka ry, 2021a).  

 

Tuotteista voi löytyä myös usein sertifikaatti COSMOS, joka on luonnonkosmetiikassa 

käytettävien sertifikaattien kattojärjestö. Vuonna 2008 Euroopassa perustetun COSMOS-

ohjelman tavoitteena on ollut Euroopassa jo markkinoilla olemassa olevien sertifikaattien 

yhtenäistäminen (Dayan & Kromidas 2011, 5). Tämä on varmasti osittain syy siihen, miksi 

myös Suomessa myytävästä luonnonkosmetiikasta löytyy usein COSMOS-järjestön 

sertifikaatti, vaikka suomalaista luonnonkosmetiikkaa sertifioi myös kansallinen vuonna 

2014 perustettu FI-Natura sertifikaatti (FI-Natura, 2021).  
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Myös tavanomaisessa kosmetiikassa käytetään erilaisia sertifikaatteja. Suomessa 

myytävässä kosmetiikassa tuttu näky on esimerkiksi Joutsenmerkki, jolloin tuote täyttää 

virallisen pohjoismaisen ympäristömerkin kriteerit. Joutsenmerkin kriteerit ottavat 

huomioon tuoteryhmän kannalta merkittävimmät ympäristövaikutukset koko elinkaaren 

ajalta (Joutsenmerkki, 2021). Eläinkokeettomuuteen viittaava Cruelty Free -sertifikaatti 

löytyy myös monista luonnonkosmetiikan tuotteista. Merkki on osittain tarpeeton, koska 

kaikkien kosmetiikkatuotteiden testaaminen eläimillä kiellettiin EU:n sisällä vuonna 2013 

(Tukes, 2021b). 

 

Edellä mainitut sertifikaatit ovat Suomessa yleisimmin käytettyjä. Euroopasta, 

Yhdysvalloista sekä Australiasta löytyy useita Suomessa harvemmin käytettyjä kansallisia 

sertifikaatteja. Euroopassa tuttuja luonnonkosmetiikan sertifikaatteja ovat italialainen 

AIAB sekä saksalainen BDIH. Australian suurin luonnonkosmetiikan sertifikaatti on ACO 

ja Yhdysvalloissa taas USDA (Luonnonkosmetiikka ry, 2021). Luonnonkosmetiikan 

sääntelyn puute on nähty sertifiointitahojen osalta mahdollisuutena kehittää kolmansien 

osapuolten omistamia sertifikaatteja, joiden lukuisa määrä osaltaan hämmentää erityisesti 

luonnonkosmetiikkaan perehtymättömiä kuluttajia (Sadik, 2016). Silti sertifikaatit voidaan 

nähdä hyvin olennaisena ja näkyvänä osana luonnonkosmetiikan markkinoita, 

luonnonkosmetiikkatuotteiden tunnistamista ja erilaisten kosmetiikan tuotekategorioiden 

muodostamista (Dayan & Kromidas 2011, 6).   

 

2.3 Luonnonkosmetiikan markkinat 

Suomalaisten kosmetiikkaostosten kokonaismäärä oli vuonna 2018 arviolta 1,04 miljardia 

euroa ja vuonna 2023 sen ennustetaan olevan noin 1,11 miljardia euroa (Kaupan liitto, 

2019). Kaupan liiton (2019) mukaan erityisesti ihonhoitotuotteisiin ja meikkeihin 

käytettävät euromäärät kasvavat lähivuosien aikana, vaikkakin maailmanlaajuisen 

koronapandemian aiheuttamat muutokset tuotteiden kysynnässä voivat osaltaan vaikuttaa 

kasvuennusteisiin ja niiden toteutumiseen.  
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Luonnonkosmetiikan kysyntä on kasvanut voimakkaasti erityisesti viime vuosien aikana. 

Pro luonnonkosmetiikka ry:n (2021) julkaiseman selvityksen mukaan yhdistyksen 

kyselyyn vastanneiden jäsenyritysten myynti kasvoi vuoden 2019 ja 2020 välillä 47 

prosenttia, myynnin ollessa vuonna 2019 hieman vajaa 14 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 

reilut 22 miljoonaa euroa (Pro luonnonkosmetiikka ry, 2021c). Kasvu on merkittävää, 

koska vuonna 2018 myynti kasvoi keskimäärin 22 prosenttia (Pro Luonnonkosmetiikka ry, 

2021b). Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää huomioida, että luonnonkosmetiikka on vielä 

pieni osa suomalaisia kosmetiikkamarkkinoita. Mediatietojen mukaan Suomessa 

luonnonkosmetiikan arvioitiin muodostavan vuonna 2019 noin viisi prosenttia koko 

Suomen kosmetiikkamarkkinoista (Yle.fi, 2019).  

 

Sertifioidun luonnonkosmetiikan asema kosmetiikkamarkkinoilla on kasvanut viime 

vuosien aikana samalla kun vastuullisuus ja kuluttajien aiempaa suurempi mielenkiinto 

tuotteiden raaka-aineita kohtaan on lisääntynyt (Dayan & Kromidas 2011, 3). Sekä 

kosmetiikan tuotekehityksessä että markkinoinnissa on herätty siihen, että kuluttajat 

haluavat tietää yhä enemmän tuotteiden ominaisuuksista. Toisaalta sertifikaattien runsas 

määrä ja erilaisten luonnollisuutta korostavien väitteiden sääntelemätön käyttö tuotteiden 

markkinoinnissa on aiheuttanut myös hämmennystä ja jopa luottamuksen puutetta 

kuluttajissa (Cervellon ym., 2011). Saman aikaisesti tämä on voinut myös lisätä kuluttajien 

luottamusta tiettyjä luonnonkosmetiikan sertifikaatteja kohtaan. Ranskalaisille 

luonnonkosmetiikan käyttäjille tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että 63 prosenttia 

ranskalaisista luonnonkosmetiikan ostajista käyttää kansallista luonnonkosmetiikan 

sertifikaattia apuna arvioidakseen tuotteen ekologisuutta (Cervellon ym., 2011).  

 

Kuten edellä on todettu, luonnonkosmetiikan asema kosmetiikkamarkkinoilla on 

vahvistunut nopeasti kuluttajien lisääntyneen tietoisuuden ja vastuullisuusmyönteisyyden 

myötä. Useat ruokakaupoistakin tutut kosmetiikkabrändit ovat laajentaneet valikoimaansa 

viime vuosina, ja osa yrityksistä on tuonut synteettisen kosmetiikan rinnalle erillisiä 

luonnonkosmetiikkasarjoja monipuolistaen samalla vähittäiskauppojen tuotevalikoimaa 

(ks. esim. Tokmanni, 2019). Oletettavaa on, että luonnonkosmetiikan vähittäinen 

leviäminen erikoistuneista kosmetiikkamyymälöistä päivittäistavarakauppoihin on 

laajentanut käyttäjäkuntaa. Samalla valikoiman ja tuotteiden hinnoittelun 
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monipuolistuminen uusien tuotteiden myötä on todennäköisesti osaltaan lisännyt 

luonnonkosmetiikan tunnettuutta.  

 

2.4 Vastuullinen kosmetiikka 

Luonnonkosmetiikan kulutuksen voidaan nähdä olevan osa laajempaa kulutussuuntausta, 

jossa kuluttamiseen liittyy uudenlaista merkityksellisyyttä (Kim & Seock, 2009). Yhä 

useampi kuluttaja tekee tietoisempia kulutusvalintoja ja sitä kautta vaatii ostamiltaan 

tuotteiltaan enemmän. Kimin ja Seockin (2009) mukaan käytettävän kosmetiikan halutaan 

olevan paitsi luonnonmukaista, myös vastuullisesti ja esteettisesti pakattu. Terveys- ja 

ympäristötietoisuutta voidaan pitää yhtenä vaikuttavana tekijänä siinä, kiinnittääkö 

kuluttaja huomiota kosmetiikan luonnollisuuteen (Kim & Seock, 2009). 

Kosmetiikkamarkkinoiden kasvavana trendinä on tunnistettavissa ulkonäöstä 

huolehtimisen lisäksi pyrkimys huolehtia oman kehon terveydestä ja ympäristön 

kuormittumisesta (Shilling, 2007). Tämä on johtanut sekä kuluttajien lisääntyneeseen 

innokkuuteen löytää aikaisempaa vastuullisempia tuotteita ja vastaavasti yritysten 

tarpeeseen korostaa tuotteiden vastuullisuuteen viittaavia ominaisuuksia.  

 

Vastuullisen kosmetiikan kuluttamiseen liittyy kuluttajan pyrkimys minimoida 

käyttämiinsä tuotteisiin liittyvää epävarmuutta, koska osa kuluttajista mieltää vastuulliseksi 

koetut tuotteet luottamusta herättäviksi (Kahraman & Kazançoğlu, 2019). Toisaalta osa 

kuluttajista suhtautuu vastuullisuusväittämiin epäilevästi ja kaipaa esimerkiksi 

markkinointiviestinnän tueksi faktapohjaista tietoa yrityksen vastuullisuustoimista. 

Vastuullisuusväitteisiin varautuneesti suhtautuvat ovatkin taipuvaisia brändiuskollisuuteen 

(Kahraman & Kazançoğlu, 2019). Brändin avulla kuluttaja pyrkii arvioimaan, kuinka 

uskottavasta tuotteesta on todellisuudessa kyse. Kahramanin ja Kazançoğlun (2019) 

mukaan myös tuotteen keskivertoa korkeampi hinta lisää todennäköisyyttä, että kuluttaja 

uskoo vastuullisuusväitteiden olevan totta. 

 

Modernin kulutuksen kestotrendinä voidaankin pitää valintaa koskevaa epävarmuutta 

(Ilmonen 2007, 202). Globaalien markkinoiden myötä kuluttaja tietää yhä vähemmän 

tuotteiden alkuperästä, materiaaleista ja kestävyydestä. Samalla tuotantoprosessit ovat 

kehittyneet ja markkinat kansainvälistyneet. Markkinahinnat ovat muuttuneet 
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arvaamattomammiksi ja erilaiset tarjouskampanjat sekä verkkokaupan tarjoamat 

loputtomat ostomahdollisuudet ovat tehneet hintojen arvioinnista ja oikean myyntihinnan 

löytämisestä entistä vaikeampaa. Tuotteiden muotoilu, mielikuvamainonta ja uudet entistä 

houkuttelevammat pakkausmenetelmät ovat vaikeuttaneet entisestään kuluttajan 

rationaalista harkintaa kulutusvalintaa tehdessä (Ilmonen 2007, 203). Tämä on johtanut 

siihen, että yhä useammin kuluttaja pyrkii ennemminkin minimoimaan epävarmuuden 

tunnettaan ja helpottamaan päätöksentekoaan turvautumalla oppimiinsa rutiineihin, kuten 

ostamalla ainoastaan sertifioituja tai itselle tutuksi tulleita luonnonkosmetiikan tuotteita. 
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3 Kulutuksen merkitykset 

Tässä luvussa käsitellään kulutuskulttuuria ja siihen liittyviä merkityksiä. 

Kulutuskulttuuria tarkastellaan kulutuksen merkitysten rakentumisen sekä taloudellisten, 

sosiaalisten sekä emotionaalisten tekijöiden kautta. Luvussa tarkastellaan myös poliittisen 

kuluttajuuden sekä modernin ja vaihtoehtoisen hedonismin käsitteitä. 

 

3.1 Kulutukseen liitettävien merkitysten rakentuminen 

Kanadalainen antropologi Grant McCracken on tutkinut kulutusta erityisesti kulttuurissa 

ilmenevänä viestimismuotona. McCrackenin tutkimukset ovat osoittaneet, että ihminen voi 

pyrkiä esimerkiksi vaatetuksensa avulla viestimään tiettyjä itselleen merkityksellisiä 

asioita ja käyttämään kulutushyödykkeitä omien unelmien käsittelemiseen (McCracken 

1988, 62). McCrackenin (1988, 63) mukaan ostamalla tietynlaisia hyödykkeitä ihminen voi 

saada itselleen palasen jostakin haaveilemastaan asiasta. Hyödykkeet ilmaisevat 

kulttuurisia jäsennyksiä ja niitä haltuun ottamalla ihmiset määrittelevät omaa paikkaansa 

maailmassa. Kuluttaminen on merkitysten myötä muutakin kuin tuotantoon reagoivaa 

kysyntää. Kulutus voidaan McCrackenin (1988, 71) mukaan nähdä kokonaisvaltaisena 

ilmiönä, joka heijastelee sekä yksilöiden että yhteisöjen ydinarvoja ja ajatusmaailmaa. 

Kulutuksen tärkeys liittyy juuri näihin merkityksiin, joita ihmiset ostamilleen tuotteille 

antavat.  

 

McCracken on yksi tunnetuimmista kulutuskulttuuriteorioiden kehittäjistä. McCrackenin 

(1988, 73) mukaan kulttuuriset luokat ovat dynaamisia ja muuttuvat osana historian, 

yhteiskunnan, ympäristön, talouden, teknologisten innovaatioiden ja kansainvälistymisen 

kehittymistä. McCracken määrittelee kulttuurin järjestelmäksi, jonka avulla ihminen 

jäsentää ympäristöään ja antaa ympäröiville asioille erilaisia arvoja ja merkityksiä. 

McCracken tuo tutkimuksissaan vahvasti esiin sitä, kuinka ihmiset toimivat osana 

kulttuuria ja omaksuvat ympäriltään jatkuvasti erilaisia merkityksiä (1988, 73). 

McCrackenin (1988, 73) mukaan kulttuuri on tietynlainen linssi, jonka kautta katsomme 

maailmaa ja tuotteita, joita kulutamme. Tästä syystä kuluttajien näkemys kulutettavista 

tuotteista riippuu esimerkiksi hänen taloudellisesta ja sosiaalisesta taustastaan (McCracken 

1988, 73).  
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McCracken on kehitellyt teorian merkitysten siirtymisestä (movement of meaning) osana 

kulttuuria, joka esitellään alla olevassa kuviossa 1. Kuten kuviosta voidaan nähdä, 

kulttuuriset merkitykset ilmenevät kolmella tavalla: kulttuurisesti rakentuneessa 

maailmassa, kulutustavaroissa sekä yksittäisessä kuluttajassa (McCracken 1988, 72). 

McCrackenin (1988, 75) näkemyksen mukaan merkitysten siirtyminen ilmenee erityisesti 

yksilön päivittäisissä kokemuksissa, koska niissä ilmenevät myös kulttuurin pohjalta 

syntyvät periaatteet ja käsitykset. Merkitykset siirtyvät McCrackenin mukaan 

ympäröivästä maailmasta kulutustavaroihin muodin ja mainonnan kautta. Erityisesti 

mainonnalla voidaan nähdä suuri rooli siinä, millaisia kulttuurisia merkityksiä tuotteisiin 

yhdistetään ja esimerkiksi kuinka paljon kuluttajat kiinnittävät huomiota tuotteiden 

vastuullisuuteen.  

 

Kuvio 1. Merkitysten siirtymisen teoria (mukaillen Grant McCracken 1988, 72) 

 
 

McCrackenin merkitysteoriassa (Kuvio 1) on mainittu neljä erilaista kulutuksen rituaalia, 

jotka ovat 1) hallussapitorituaali (possession ritual), 2) vaihtorituaali (exchange ritual), 3) 

hoitorituaali (grooming ritual) sekä 4) luovutusrituaali (divestment ritual) (McCracken 

1988, 84). Jokainen rituaali edustaa erilaista tapaa, joilla yksilö voi käsitellä kulutukseen 

liittyviä merkityksiä ja siirtää niitä osaksi käyttämiään tai omistamiaan tavaroita. 

Hallussapitorituaalissa tuote tuntuu arvokkaalta ja merkitykselliseltä, vaikka sillä ei olisi 

KULUTTAJA

KULUTUSTAVARAT
Merkitysten siirtäjänä neljä kulutusrituaalia: hallussapitorituaali, vaihtorituaali,

hoitorituaali ja luovutusrituaali 

KULTTUURISESTI RAKENTUNUT MAAILMA
Merkitysten siirtäjänä muoti ja mainonta
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enää minkäänlaista käyttötarvetta. Tällainen voi olla esimerkiksi jonkinlainen muistoesine. 

Vaihtorituaalissa on kyse esimerkiksi lahjojen annosta tai muistokukkien lähettämisestä. 

Kolmas rituaali eli hoitorituaali liittyy yksilön toteuttamaan huolenpitoon niin itseä kuin 

omistamiaan asioita kohtaan. Tämän rituaalin avulla kuluttaja voi McCrackenin (1988, 86) 

mukaan pyrkiä kohottamaan omaa itsetuntoaan. Neljäs rituaali eli luovutusrituaali liittyy 

esimerkiksi käytettyihin tavaroihin ja niiden myyntiin. Edellä mainituista neljästä 

rituaalista kolmantena mainittu hoitorituaali korostuu kosmetiikan käytössä. Hoitorituaali 

voidaan nähdä keinona ilmentää kosmetiikkatuotteisiin liittyviä merkityksiä osana omaa 

elämää ja sitä kautta omaa itseä.  

 

Kaikkia näitä neljää rituaalia hyödynnetään kulttuuristen merkitysten siirtymisessä 

kulutustavaroista osaksi kuluttajaa itseään (McCracken 1988, 84). Kulutustavaroiden 

merkitys ilmenee ennen kaikkea niiden kyvyssä välittää kulttuurissa ilmeneviä merkityksiä, 

joista erityisesti hoitorituaalia voidaan hyödyntää luonnonkosmetiikan käyttöön. 

Hoitorituaalin avulla tuotteen edustamia merkityksiä pyritään siirtämään osaksi omaa itseä, 

luonnonkosmetiikan käytön tapauksessa oman ihonhoidon tai esimerkiksi 

kosmetologikäynnin yhteydessä. Erityisesti jos kuluttaja on kokenut syyllisyyttä 

käyttäessään paljon resursseja omaan ihonhoitoonsa, voivat luonnonkosmetiikkaan liitetyt 

merkitykset toimia keinona perustella niihin käytettyä aikaa ja rahaa uudelleen ja sitä kautta 

kulutus voi saada aikaan uudenlaisia merkityksiä, joita kuluttaja pystyy myös liittämään 

itseensä hoitorituaalin välityksellä. McCrackenin kehittämää merkitysten siirtymisteoriaa 

tarkastellessa on tärkeää huomioida, että McCracken on hahmotellut teorian 1980-luvun 

lopulla, jonka vuoksi siirtymisteoriassa ei huomioida tarkemmin esimerkiksi sosiaalisen 

median vaikutusta kulutustrendien ja merkitysten siirtymisessä.   

 

3.2 Kulutukseen liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja emotionaaliset 

tekijät 

Ilmosen (2007, 77) mukaan kulutukseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon yhdistyy 

tietynlainen ”päänsisäinen neuvottelu”, jossa hankittavan tuotteen hintaa verrataan sen 

oletettuihin tavaraopillisiin, symbolisiin ja tuotannollisiin ominaisuuksiin. Tästä syystä 

usein kulutusvalintojen tutkiminen ja hahmottaminen on haastavaa, koska päänsisäistä 

vertailua tehdään pitkälti tiedostamatta ja kulutuspäätöksen tekoon vaikuttavat tekijät 
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nivoutuvat vahvasti toisiinsa. Ilmonen (2007, 256) kuvaa erityisesti kulutukseen liittyvää 

ideologiaa, jossa taustalla korostuvat kulutukseen liitettävät sosiaaliset merkitykset. 

Kulutus saattaa usein näyttäytyä kuluttajalle toimintana, jossa korostuvat valinnanvapaus 

ja yksilökeskeinen toiminta, vaikka todellisuudessa erilaiset valintamekanismit, kuten 

trendit ohjaavat kulutusta (Ilmonen 2007, 258).  

 

Kulutuskulttuuri on jatkuvassa murroksessa ympäröivän maailman ja siinä piilevien 

arvojen, uskomusten ja rutiinien muuttuessa (Kukkonen, Pajunen & Åberg, 2019, 114). 

Kulutuskulttuuri rakentuu vahvasti sen uskomuksen ympärille, että ostamalla jotakin uutta 

saavutamme kuluttajina hankkimiemme tuotteiden ja palveluiden kautta sen, mistä olemme 

haaveilleet (Schouten, 1991). Mike Featherstone (2007, 12) korostaa tutkimuksissaan 

kulttuurin roolia osana kulutuksen rakentumista. Kulutuskulttuurin rakentumisen 

hahmottamiseen hyödynnetään tässä tutkielmassa Featherstonen (2007, 12) kehittelemiä 

kulutukseen liittyviä teoreettisia näkökulmia, jotka on esitelty kuviossa 2. 

 

Kuvio 2. Kulutukseen liittyvät kolme näkökulmaa (mukaillen Mike Featherstone, 2007, 

13) 

 
 

Featherstonen (2007, 13) näkemyksen mukaan kulutuskulttuurin lähtökohtana ovat 

kulutuksen taloudelliset tekijät, jonka taustalla vaikuttavat vahvasti kapitalistisen 

tuotannon laajentuminen ja kulutustavaroiden ja ylipäätään materiaalin määrän 

räjähdysmäinen kasvu. Yhteiskunnan muuttuessa tuotanto- ja resurssikeskeiseksi, 

Kulutukseen 
liittyvät 

taloudelliset 
tekijät

Kulutukseen 
liittyvät 

emotionaaliset 
tekijät

Kulutukseen 
liittyvät 
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kulutuksen rooli osana elämää ja vapaa-aikaa on muuttunut yhä tärkeämmäksi. Kulutuksen 

merkityksellisyyttä osana elämää tukee myös kapitalistinen ideologia siitä, että 

saavutamme kulutuksen kautta enemmän valtaa ja vapautta (Ilmonen 2007, 256). Nyky-

yhteiskunta rakentuu yhä vahvemmin kulutuksen ympärille ja kulutus näyttäytyy yhtenä 

modernin elämän elinehdoista, jossa ihmisiltä vaaditaan kuluttajina taloudellista 

kyvykkyyttä yhteiskunnassa toimiessaan. Tämä kapitalistinen ideologia toimii siis 

tietynlaisena kollektiivisena ajatuskehikkona, jossa kulutuksen avulla pystytään 

uusintamaan vallitsevia hierarkkisia jakoja ja oikeuttaa niiden toteutumista (Ilmonen 2007, 

256).  

 

Vastaavasti kulutukseen liittyvät sosiaaliset tekijät muodostuvat Featherstonen (2007, 13) 

näkemyksen mukaan kulutuksen kohteiden kautta saavutettavista sosiaalisista 

merkityksistä. Kuluttamalla tiettyjä asioita ihmiset voivat saavuttaa sosiaalista statusta ja 

tehdä esimerkiksi yhteiskuntaluokkien välisiä eroja näkyväksi. Ihmiset käyttävät kulutusta 

tapana luoda sosiaalisia suhteita, mutta myös erottaakseen itsensä muista ihmisryhmistä. 

Kulutuksen sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyy vahvasti pyrkimys rakentaa omaa sosiaalista 

identiteettiä. Erilaisten brändien ja tunnistettavien tuotteiden avulla kuluttaja voi ilmentää 

itseään ja siten muokata identiteettiään ja omakuvaa, jopa itsetuntoa (Gabriel & Lang 2015, 

86). Kulutuskulttuuri ruokkii nykyisenkaltaista yhteiskuntaa, jonka keskiössä olemme me 

itse. Mitä kehittyneemmästä yhteiskunnasta on kyse, sitä enemmän kulutusvaihtoehtoja on 

tarjolla ja sitä kautta myös kuluttajalla on vapautta valita ja mahdollisuuksia rakentaa 

identiteettiään. Valintojen maailma on tuonut myös uusia haasteita, kun vastuu tuotteen 

valinnasta on yhä vahvemmin kuluttajalla. Tästä syystä voidaankin ajatella, että 

materialismin ja kulutuksen ympärille rakentunut kulttuuri samanaikaisesti sekä tukee että 

horjuttaa mahdollisuutta luoda ja ylläpitää kulutuksen kautta rakennettua identiteettiä 

(Gabriel & Lang 2015, 86). 

 

Länsimaissa saavutetun hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden myötä kulutuksen sosiaalinen 

merkitys on alkanut muuttua, eikä kulutuksen kautta ole enää yhtä tärkeää pyrkiä 

osoittamaan omaa statusta osana yhteiskuntaa. Kate Soperin (2007) mukaan kulutukseen 

liittyvät eettiset ja entistä henkilökohtaisemmat merkitykset ovat muuttuneet entistä 

tärkeämmäksi osaksi kulutusvalintaa. Tällöin Featherstonen (2007, 13) näkemyksen 

mukaiset emotionaaliset tekijät ovat vähitellen korostuneet osana kulutusta. Kulutukseen 
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liittyvät emotionaaliset tekijät ilmenevät esimerkiksi kulutukseen liitettävinä 

henkilökohtaisina merkityksinä ja kulutuksesta saatavana nautintona ja ilona.  

 

Kulutukseen liittyvät vahvasti unelmat ja toiveet, jota korostetaan erityisesti mainonnan 

tunnepitoisten haavekuvien rakentamisen avulla (Kukkonen, Pajunen & Åberg, 2019, 114). 

Luonnonkosmetiikassa tämä näkyy esteettisten pakkausten ja kauneuden kyllästämänä 

kuvastona, joka viestii kuluttajalle, että tuotteita käyttämällä mainoksissa näkyvät asiat 

olisivat myös kuluttajalle mahdollisia. Samalla kulutuksen hedonistiset eli nautinnon 

hakuiset piirteet korostuvat, kun kulutusta ei välttämättä ohjaa enää yhtä vahvasti se mitä 

kulutus viestii muille, vaan myös se, mitä kulutus merkitsee kuluttajalle itselleen. Tämä 

taas näkyy luonnonkosmetiikassa esimerkiksi oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

korostumisena (Kim & Seock, 2009). Näitä kulutuksen hedonistisia ulottuvuuksia 

tarkastellaan laajemmin luvussa 3.4, joka kuvaa kulutuksen uusia vaihtoehtoisen 

hedonismin piirteitä.  

 

3.3 Poliittinen kuluttajuus 

Kuluttajuutta on pitkään pidetty toimintana, jossa kuluttaja pyrkii ennen kaikkea ajamaan 

omaa etuaan (Lammi, Repo & Timonen 2010, 21). Kulutuksen ja kansalaisuuden välillä on 

kuitenkin tunnistettu yhteys, johon liitetään sellaisia käsitteitä kuin kuluttajakansalaisuus 

(consumer citizenship), eettinen kuluttajuus (ethical consumerism) sekä poliittinen 

kuluttajuus (political consumerism) (mm. Soper, 2007 & Micheletti, 2003). 

Luonnonvarojen kestävyyteen liittyvien huolten lisääntyessä kulutusta on alettu 

tarkastelemaan entistä yhteisöllisempänä toimintana, johon nivoutuvat vahvasti kuluttajien 

elämäntyyli ja arvomaailma (Tsakiridou ym., 2008). Tämä näkyy kaikissa 

kulutusvalinnoissa, myös kosmetiikkatuotteiden käytössä. Politiikan ja sitä kautta myös 

kansalaisuuden rooli osana kuluttajuutta korostuu sitä mukaa, mitä tärkeämmiksi aiheiksi 

vastuullisuus ja kestävyys nousevat osana kuluttamista ja sen käytäntöjä. 

Kuluttajakansalaisuuden kautta ihmiset pyrkivät hakemaan esimerkiksi ympäristöön ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä ratkaisuja kulutuksen kautta, jos poliittista valtaa ei ole muilla 

tavoin saavutettavissa (Lammi ym., 2010, 27). 
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Michele Micheletti kuvailee poliittista kuluttajuutta ostokäyttäytymiseksi, jossa tavoitteena 

on pyrkiä vaikuttamaan olemassa oleviin normeihin, säännöksiin, lakeihin tai 

markkinoiden toimintaan (Micheletti 2003, 2). Michelettin (2003, 3) mukaan kuluttaminen 

on koettu helposti lähestyttävänä ja joskus jopa ainoana tapana pyrkiä vaikuttamaan 

yhteiskunnallisiin asioihin ja sitä kautta politiikan toteutumiseen. Poliittiseen 

kuluttajuuteen liittyy usein myös yhteisöllisyys, jolloin ostamisen taustalla olevat motiivit 

yhdistävät monia kuluttajia. Tällöin esimerkiksi tietynlaisten tuotteiden, kuten 

lähituotteiden kuluttamisesta voi syntyä liike, joka pyrkii yhtenäistämään toimintaansa ja 

sitä kautta lisäämään vaikuttavuuttaan (Stolle & Micheletti 2013, 59). Kosmetiikan 

kulutuksessa tämä voi näkyä kuluttajan pyrkimyksenä ostaa esimerkiksi kotimaisia tai 

lähialueella tuotettuja kosmetiikkatuotteita. 

 

Gabriel ja Lang (2015, 193) erottavat poliittisesti aktiivisen kuluttajan kahteen 

kuluttajatyyppiin: kapinalliseen kuluttajaan (consumer as rebel) sekä kuluttaja-aktivistiin 

(consumer as activist). Molemmat pyrkivät kuluttamisen kautta muokkaamaan vallitsevia 

yhteiskunnallisia normeja. Kapinallinen kuluttaja pyrkii keskittämään kulutuksensa 

tiettyihin tuotteisiin tai esimerkiksi kieltäytymään tiettyjen tuotteiden kuluttamisesta. 

Kosmetiikkaa ostavalle kuluttajalle luonnonkosmetiikka voi olla yksi tapa pyrkiä tekemään 

itselle yhteiskunnallisesti merkityksellisiä valintoja. Kapinalliset kuluttajat voivat myös 

tietoisesti pyrkiä kuluttamaan vähemmän. Gabriel & Langin (2015, 194) mukaan kuluttaja-

aktivistit ovat vastaavasti kapinallisia kuluttajia tietoisempia ja toiminta pohjautuu 

johonkin tarkempaan agendaan, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytön estämiseen. 

Kuluttaja-aktivistit pyrkivät muuttamaan vallitsevia rakenteita radikaalisti, jotta ne 

vastaisivat paremmin heidän omia arvojaan. Kosmetiikan käytössä tämä voi ilmetä 

kosmetiikan käytöstä kieltäytymisenä, jolloin käyttämättömyyden taustalla voisi olla 

esimerkiksi ympäristöön tai ulkonäkönormeihin liittyvä aate. 

 

Trentmannin (2006) mukaan kulutus muuttuu kansalaisyhteiskunnan ja eettisten arvojen 

yhdistyessä luontevasti poliittiseksi vaikutustavaksi, jolloin kuluttaja hahmottaa itsensä 

aktiivisena toimijana osana yhteiskuntaa. Tällöin kuluttaminen voidaan nähdä jopa 

voimaantumiskeinona, tapana vaikuttaa ympärillä tapahtuviin asioihin (Trentmann, 2006). 

Toisaalta poliittinen kuluttajuus voidaan nähdä vahvasti länsimaisena ilmiönä, jossa 

perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen on mahdollista pyrkiä kiinnittämään huomiota siihen, 
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millä tavoin kulutetut tuotteet ilmentävät omaa itseä ja ovatko ostetut tuotteet omaan 

elämäntyyliin sopivia tai hyväksyttyjä. Kosmetiikan tapauksessa tämä voi näkyä 

esimerkiksi lisääntyneenä kiinnostuksena tuotteiden ekologisuutta tai ylipäätään raaka-

aineita kohtaan. Poliittisesta kuluttajuudesta puhuttaessa on kuitenkin tärkeää huomioida, 

että kaikilla ei ole lähtökohtaisesti mahdollisuutta ilmentää omaa arvomaailmaansa 

tekemällä eettisiä kulutusvalintoja (Jyrinki, Leipämaa-Leskinen & Laaksonen 2012, 7). 

Kuten Featherstonen (2007, 12) näkemyksessä esiteltiin (Kuvio 2), kulutukseen liittyvät 

vahvasti sekä taloudelliset, sosiaaliset että emotionaaliset tekijät.  

 

3.4 Moderni ja vaihtoehtoinen hedonismi 

Lammin ym. (2010, 21) mukaan hedonismin käsitettä on käytetty ensimmäisen kerran 

kulutustutkimuksessa vuonna 1982, kun Hirschman & Holbrook viittasivat hedonistisella 

kuluttamisella ostamisen moniaistilliseen ja tunteita herättävään puoleen. Tämä oli 

kulutustutkimuksessa uusi näkökulma, sillä aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa oli 

keskitytty tuotteiden näkyviin ominaisuuksiin. Vähitellen tuotteisiin liitettävät 

moniaistilliset ja emotionaaliset ominaisuudet alkoivat kiinnostaa kulutuksen tutkijoita 

(Lammi ym., 2010, 21). Myös aiemmin esitellyssä Featherstonen (2007, 12) näkemyksessä 

otetaan huomioon taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi kulutuksen 

emotionaalinen rooli osana kulutuskulttuuria.  

 

Hedonistisessa kulutuksessa tärkeässä roolissa ovat kulutukseen liitettävät tunteet eli 

emotionaaliset tekijät. Kulutuksesta saatava emotionaalinen ärsyke (emotional arousal) on 

merkittävä motivaation lähde ja yksi syy kuluttaa erilaisia tuotteita tai palveluja (Holbrook 

1980). Gabrielin ja Langin mukaan halut ja tarpeet ovat lopulta niitä tekijöitä, jotka 

ratkaisevat, mitä tuotteita kulutamme (2015, 112). Perinteinen hedonisti saa nautintoa 

hyvin konkreettisista asioista, kuten syömisestä tai matkustelusta (Gabriel & Lang 2015, 

110). Vastaavasti moderni hedonisti pystyy kontrolloimaan nautintoaan ja myös 

tuottamaan nautintoa itse esimerkiksi mielikuvien avulla (Campbell 2018, 80). Toisaalta 

moderni hedonisti voi myös mielikuviensa ja unelmointinsa vuoksi herkästi pettyä itse 

tuotteeseen tai saamaansa palveluun.  
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Colin Campbell on tutkinut laajalti hedonistisen kulutuksen ilmenemismuotoja ja on 

erikoistunut tutkimuksissaan modernin hedonismin käsitteeseen. Campbellin mukaan 

kuluttajan on mahdollista päästä kulutuksen kautta elämään tietynlaista fantasiaa, 

kokemaan lukuisia erilaisia tunteita sekä hyödyntämään eri aisteja (Campbell 2018, 79). 

Tämä on ominaista myös kosmetiikan käytössä, jossa tuotteita käyttämällä päästään 

toteuttamaan hyvin henkilökohtaisia mieltymyksiä ja keskitytään ennen kaikkea oman 

visuaalisen ilmeen luomiseen. Gabrielin ja Langin (2015, 114–115) mukaan Campbellin 

näkemys modernista hedonismista on hyvin yksilökeskeinen ja hänen analyysissaan 

korostuvat erityisesti kulutuksesta saatava nautinto ja ilo, ei niinkään kulutukseen liitettävät 

sosiaaliset ilmenemismuodot. Hedonistista kulutusta pohdittaessa on kuitenkin tärkeää 

huomioida kulutukseen liittyvät emotionaaliset, mutta toisaalta myös sosiaaliset 

ulottuvuudet. 

 

Kate Soper (2008) on soveltanut Campbellin kehittämää modernin hedonismin käsitettä 

tutkiessaan hedonismin uusia ilmenemismuotoja. Soperin luomaan vaihtoehtoisen 

hedonismin käsitteeseen on yhdistetty ympäristö- ja yhteiskuntatietoisuus, toisin sanoen 

kulutuksen poliittinen ulottuvuus (Soper, 2008). Vaihtoehtoinen hedonisti tuottaa itselleen 

kuluttamalla iloa ja nautintoa pyrkiessään samalla valitsemaan ympäristön tai yhteiskunnan 

kannalta parhaan vaihtoehdon (Caruana, Glozer & Eckhardt, 2019). Kuluttajat kokevat 

valintoja tehdessään erilaisia tunteita, joita punnitessaan kuluttajalla voi olla vaikeuksia 

tehdä ylipäätään ostovalintoja. Ostovalintojen vaikeus ilmenee myös 

luonnonkosmetiikkaan liittyvässä tutkimuksessa. Luonnonkosmetiikan laaja valikoima ja 

termin säätelemättömyys aiheuttavat monelle käyttäjälle haasteita navigoida 

tuotevaihtoehtojen välillä (Cervellon ym., 2011). 

 

Vaihtoehtoiseen hedonismiin liittyy pyrkimys korvata kyltymätön kulutus moraalisesti 

pidättyvällä, itsekuria harjoittavalla kulutuskäyttäytymisellä (Soper, 2008). Vaihtoehtoisen 

hedonismin käsite ilmentää osittain Campbellin käsitystä kontrolloida nautintoa modernille 

hedonismille ominaisella tavalla (Campbell 2018, 80). Vaihtoehtoisen hedonistin on 

kuitenkin tehtävä jatkuvaa arviointia oman nautinnon tai vastaavasti yhteiskunnan tai 

luonnon edunmukaisten valintojen välillä. Caruanan ym. (2019) mukaan kuluttajat 

pyrkivätkin muokkaamaan kulutustapojaan uudelleen, jolloin ne saavat uudenlaisia 

moraalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi rajoittamalla 
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tuotteisiin liittyvää käyttöä. Tällä tavoin kuluttaja pystyy säätelemään kulutukseen liittyvää 

syyllisyyden tunnettaan, jota kuluttaminen voi aiheuttaa ja sitä kautta sallia itselleen 

aiemmat kulutustottumukset, mutta uusin merkityksin.  

 

Vaihtoehtoinen hedonismi ja kulutuksen rajoittaminen ilmenee luonnonkosmetiikan 

käytössä esimerkiksi niin, että luonnonkosmetiikan käyttäjä voi ajatella voivansa edelleen 

panostaa ihonhoitoon ja ulkonäköön liittyvään kulutukseen, kunhan tuotteet ovat eettisiä ja 

vastuullisesti tuotettuja. Tällöin käyttäjä hyödyntää rajoittamista osana kosmetiikan 

hankintaa. Samalla jos kosmetiikka-alaan liittyvää toimintaa kritisoidaan julkisuudessa, 

pystyy kuluttaja etäännyttämään itsensä keskustelusta vaihtoehtoisen hedonismin 

mahdollistaman uudenlaisen statuksen voimin (Caruana ym., 2019). Kuluttaja voi tuntea 

paremmuutta, koska kokee toimivansa eri tavalla kuin enemmistö kosmetiikan käyttäjistä. 

On kuitenkin huomioitava, että vaihtoehtoinen hedonismi on mahdollista vain tietylle 

kuluttajaryhmälle. He, joilla on riittävä kulttuurinen ja taloudellinen pääoma, pystyvät 

hyödyntämään itsehallintastrategioita ja valitsemaan valikoimasta esimerkiksi sertifioidun 

tuotteen, joka voi olla usein tavanomaista tuotetta kalliimpi (Caruana ym., 2019). 

 

3.5 Yhteenveto kulutuksen merkityksistä 

Luvussa 3 esiteltiin tutkielmassa hyödynnettävä teoriakäsitteistö, joka tulee ohjaamaan 

tutkielmassa tapahtuvaa tulkintaa. Ennen empiiriseen tutkimusosuuteen siirtymistä 

teoriaosuuden käsitteet esitellään tässä vielä lyhyesti. Kulutuksen merkitysten tulkinta 

pohjautuu Featherstonen (2007, 12) näkemykseen kulutukseen liittyvistä taloudellisista, 

sosiaalisista ja emotionaalisista tekijöistä. Kulutukseen liittyviä taloudellisia tekijöitä 

taustoittavat lisäksi Ilmosen (2007, 258) tekemät huomiot kulutuksen ideologiasta, jossa 

kulutusta ohjaavat ennen kaikkea taloudessa ilmenevät valintamekanismit, kuten erilaiset 

muodissa ja mainonnassa ilmenevät trendit.  

 

Featherstonen (2007, 13) mukaan kulutuksen sosiaaliset tekijät muodostuvat kulutuksen 

kohteiden kautta saavutettavista sosiaalisista merkityksistä. Tätä näkökulmaa täydentävät 

Gabrielin & Langin (2015, 86) huomiot siitä, että kuluttajat voivat ilmentää itseään ja omaa 

identiteettiään erilaisten brändien ja merkityksellisten tuotteiden avulla. Mitä 

kehittyneempi yhteiskunta on kyseessä, sitä enemmän kuluttajat joutuvat pohtimaan 

erilaisten kulutusvalintojen, kuten kosmetiikkatuotteiden välillä, jolloin myös kulutukseen 
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liittyvät merkitykset korostuvat (Gabriel & Lang 2015, 86). Kolmantena kulutukseen 

liittyvänä tekijänä Featherstone (2007, 13) tuo esiin kulutuksen emotionaaliset tekijät, 

johon liittyy vahvasti kulutuksen henkilökohtaiset sekä hedonistiset piirteet. Tällöin 

kulutuksessa korostuu se, mitä kulutus merkitsee kuluttajalle itselleen. 

Luonnonkosmetiikassa tämä näkyy esimerkiksi oman hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisenä (Kim & Seock, 2009).  

 

Toinen olennainen tutkimuksen tulkintaa ohjaava näkökulma on McCrackenin (1988, 72) 

näkemys siitä, että kulttuuriset merkitykset ilmenevät kolmella tapaa: kulttuurisesti 

rakentuneessa maailmassa, kulutustavaroissa sekä yksittäisessä kuluttajassa. McCracken 

tuo esiin sitä, kuinka ihmiset toimivat osana kulttuuria ja omaksuvat ympäriltään jatkuvasti 

erilaisia merkityksiä. Nämä merkitykset siirtyvät ympäröivästä maailmasta muodin ja 

mainonnan kautta kulutustavaroihin ja siten myös osaksi yksilöiden ja yhteisöjen 

ydinarvoja ja ajatusmaailmaa. McCrackenin (1988, 86-87) mukaan hoitorituaali on yksi 

keino, jolla kuluttaja voi välittää tavaroissa, kuten luonnonkosmetiikassa piileviä 

merkityksiä osaksi omaa elämää.  

 

Kulutuksen merkityksiä käsiteltiin teoriaosuudessa myös poliittisen kuluttajuuden sekä 

modernin ja vaihtoehtoisen hedonismin käsitteistön avulla. Poliittista kuluttajuutta 

tarkastellaan Soperin (2007 & 2008) sekä Michelettin (2003, 3) näkemysten kautta, joissa 

korostuvat kulutuksen eettiset ja henkilökohtaiset merkitykset. Soperin ja Michelettin 

tulkintoja täydentävät Tsakiridoun, Boutsoukin, Zotoksen & Mattaksen (2008) pohdinta 

siitä, että kulutus voidaan nähdä entistä yhteisöllisempänä toimintana, johon nivoutuu 

vahvasti esimerkiksi kuluttajan elämäntyyli ja arvomaailma. Poliittiseen kuluttajuuteen 

näkökulmia tarjoaa myös Trentmann (2006), jonka mukaan kulutus muuttuu 

kansalaisyhteiskunnan ja eettisten arvojen myötä poliittiseksi vaikutuskeinoksi, joka 

voidaan nähdä jopa yhteiskunnallisena voimaantumiskeinona. Gabriel & Lang (2015, 193) 

erottavat poliittisesti aktiivisen kuluttajan kahteen kuluttajatyyppiin: kapinalliseen 

kuluttajaan sekä kuluttaja-aktivistiin, joita hyödynnetään luonnonkosmetiikkaan liittyvän 

kulutuksen tulkinnassa. 

 

Hedonistisia kulutustekijöitä tarkastellaan sekä modernin että vaihtoehtoisen hedonismin 

käsitteiden avulla. Moderni hedonismi pohjautuu Campbellin (2018, 80) näkemykseen 
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nautinnon kontrolloinnista ja mielikuvien hyödyntämisestä osana kuluttamista. 

Vaihtoehtoinen hedonismi on uudempi Kate Soperin (2008) kehittämä hedonismin 

ilmenemismuoto, jossa kyltymätön kulutus pyritään korvaamaan moraalisesti pidättyvällä 

kulutuskäyttäytymisellä. Tällöin yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät motiivit 

yhdistyvät pyrkimykseen tehdä samalla myös itselle edunmukaisia valintoja (Soper, 2008). 

Soperin näkemyksiä täydentävät Caruanan, Glozerin sekä Echardtin (2019) 

tutkimustulokset, joissa kuluttajat pyrkivät muokkaamaan kulutustapojaan siten, että ne 

saavat uudenlaisia moraalisia ja kulttuurisia merkityksiä, joiden avulla omaa 

kulutuskäyttäytymistä pyritään perustelemaan. 
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4 Tutkimuksen toteutus, aineisto sekä menetelmät 

Tässä luvussa esitellään ja perustellaan tutkielman empiirisessä osassa käytetyt tutkimus- 

sekä analyysimenetelmät. Lisäksi luvussa selostetaan, kuinka empiirinen tutkimus ja 

haastattelut toteutettiin.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusote 

Laadullinen tutkimus soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa halutaan saada lisää tietoa 

käyttäytymiseen liittyvistä merkityksistä ja kontekstista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 27). 

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olivat luonnonkosmetiikan käyttäjät ja heidän 

ajatuksensa liittyen luonnonkosmetiikan tuotteisiin. Pyrkimyksenä oli kerätä aineisto, joka 

kuvaisi mahdollisimman rikkaasti tutkittujen käyttäjien ajatuksia ja kokemuksia. 

Tutkimuksen tulokset muodostuivat haastatteluaineiston pohjalta tehdyn analyysin 

pohjalta, jolloin tutkittavien suuren määrän sijaan tutkimuksen pyrkimyksenä oli kerätä 

laaja ja rikas haastatteluaineisto. Tällöin tilastollisen yleistämisen sijaan pyrkimyksenä oli 

pyrkiä kuvaamaan ja ymmärtämään syvällisemmin luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvää 

toimintaa ja luoda sen pohjalta teoreettisesti mielekäs tulkinta (Eskola & Suoranta 1998, 

luku 4).  

 

Tutkielman tavoitteena oli tuottaa uusia näkökulmia ja laajempaa ymmärrystä 

luonnonkosmetiikan käyttöön liittyen, ja siksi kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus oli 

luonteva valinta empiirisen tutkimuksen toteuttamiseen. Luonnonkosmetiikan käyttöön 

liitettävät merkitykset tarjoavat lisäksi tietoa siitä, millaisessa kulttuurisessa kontekstissa 

luonnonkosmetiikkaa käytetään. Monipuolisen tiedon kerääminen tukee tällöin 

kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän valintaa. Laadullinen aineisto kerätään usein 

faktanäkökulmaa hyödyntäen, jolloin aineistonkeruumenetelminä voidaan käyttää 

esimerkiksi havainnointia, haastattelua, kirjallisia aineistoja tai tapaustutkimusta 

(Koskinen ym., 2005, 65). Faktanäkökulmalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että 

kiinnostuksen kohteena ovat nimenomaan haastateltavien omat ajatukset 

luonnonkosmetiikkaan liittyen. Toisin sanoen tutkimusta ja siihen kerättyä aineistoa 

tarkastellaan käytyjen keskustelujen ja niiden välittämien tietojen pohjalta (Koskinen ym., 
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2005, 62). Tutkimusaineisto eli haastattelut toimivat tässä tutkimuksessa tietynlaisena 

porttina tutkimani aiheen eli luonnonkosmetiikan käytön luonteeseen. 

 

On tärkeää, että tutkimusmenetelmiä valittaessa kiinnitetään huomiota tutkimuksen 

tavoitteiden ja menetelmien yhteensopivuuteen (Eskola & Suoranta 1998, luku 4). 

Laadullista tutkimustietoa tuottavista tiedonkeruumenetelmistä parhaiten tähän 

tutkimusasetelmaan sopi haastattelu, koska tarkoituksena oli selvittää mitä käyttäjä 

ajattelee luonnonkosmetiikasta ja millaisia käytön motiiveja hänellä on (Eskola & Suoranta 

1998, luku 4). Haastattelu toimiikin usein parhaana keinona kerätä tietoa ihmisten asioille 

antamista merkityksistä ja tulkinnoista (Koskinen ym., 2005, 106). Kvalitatiiviset 

haastattelut sopivat hyvin tilanteisiin, joissa tutkitaan syvällisemmin syitä kulutuspäätösten 

taustalla (Hirschman & Holbrook, 1982). Aineettomien motiivien tutkiminen on olennaista 

juuri tässä tutkimuksessa, kun tarkastelemme kulutukseen liittyviä merkityksiä.  

 

Teemahaastattelu valikoitui haastattelumetodiksi, koska se sopii erityisen hyvin 

subjektiivisten kokemusten tutkimiseen, tässä tapauksessa luonnonkosmetiikan ja sen 

käytäntöihin liittyviin kokemuksiin ja niihin liitettäviin merkityksiin (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 47). Teemahaastattelun etuna voidaan nähdä se, että erityisesti haastateltavien 

kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita on mahdollista tutkia tämän 

haastatteluteemojen avulla (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47). Teemahaastattelussa korostuvat 

haastateltavien omat kokemukset ja sitä kautta haastateltavien omat määritelmät liittyen 

luonnonkosmetiikkaan. Tiukasti strukturoidun haastattelun tai kyselyn tarjoamat 

vaihtoehdot eivät olisi välttämättä tarjonneet riittävän monipuolisia vaihtoehtoja 

tutkimukseen osallistujille ilmaista omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan. 

 

4.2 Aineiston keruu 

Tutkimushaastattelut toteutettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimien 

ihmistieteiden eettisten periaatteiden mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2019). Haastatteluissa huomioitiin tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyyden ja tietosuojan varmistaminen. 

Lähtökohtana oli, että haastateltavat ovat tietoisia tutkimuksen sisällöstä ja siitä, millä 

tavoin tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään ja säilytetään. Tutkimuksessa huolehdittiin 
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haastateltavien anonymiteetin säilyttämisestä ja ylipäätään haastateltavien kunnioittavasta 

kohtaamisesta. Haastateltavilla oli myös mahdollisuus keskeyttää haastattelu niin 

halutessaan. Haastatteluissa pyrittiin suhtautumaan haastateltavien vastauksiin 

empaattisesti, mutta samalla objektiivisesti ottamatta kantaa esimerkiksi 

luonnonkosmetiikan toimivuuteen. Pyrkimyksenä oli luoda luottamuksellinen 

keskusteluympäristö, jossa haastateltava koki mahdolliseksi jakaa sekä positiiviset että 

negatiiviset kokemukset luonnonkosmetiikan käyttöön liittyen. 

 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ilmoittautuivat teemahaastatteluihin Facebookin 

Luonnonkosmetiikka-ryhmässä heinäkuussa 2021 julkaistun Google Forms-lomakkeen 

(Liite 1) kautta. Haastattelukutsu jaettiin kyseisessä Facebook-ryhmässä, jotta 

haastattelukutsu tavoittaisi ihmisiä, joilla on aikaisempia käyttökokemuksia 

luonnonkosmetiikan käytöstä ja siten myös käsityksiä luonnonkosmetiikkaan liittyen. 

Kohderyhmän tarkempaan rajaukseen ei pyritty vaikuttamaan aineistonkeruuvaiheessa 

muutoin kuin rajaamalla haastattelurekrytointi tavoittamaan ne ihmiset, joiden voidaan 

olettaa olevan tietoisia luonnonkosmetiikasta ja myös lähtökohtaisesti kokevan aiheen 

mielenkiintoiseksi.  

 

Facebookin Luonnonkosmetiikka-ryhmä sopi luonnonkosmetiikan käyttäjien 

tavoittamiseen erityisen hyvin. Kyseiseen ryhmään kuuluu 31 000 jäsentä ja ryhmän kautta 

onnistuttiin tavoittamaan kohdistetusti juuri haastattelututkimuksen näkökulmasta tärkeää 

kohderyhmää. Tutkimukseen ilmoittautui kyselyn kautta yhteensä 38 kiinnostunutta 

osallistujaa, joista tutkimushaastatteluun valikoitui 15 haastateltavaa. Haastateltavat 

valikoitiin ilmoittautumisjärjestyksessä ja ensimmäiset 15 joiden kanssa haastatteluaika 

saatiin järjestymään, otettiin mukaan haastatteluihin. 15 haastateltavan voidaan ajatella 

olevan riittävä määrä tutkittavia, kun tarkoituksena on luoda kulttuurista ymmärrystä ja 

laajentaa käsitystä tiettyyn ilmiöön, tässä tapauksessa luonnonkosmetiikkaan liittyen 

(McCracken 1988, 17).  

 

Yksi yleisimpiä syitä puhelinhaastatteluille on maantieteellinen etäisyys (Aho, Hyvärinen, 

Nikander & Ruusuvuori 2017, 271). Se ei kuitenkaan ollut tässä tutkimuksessa ensisijainen 

syy puhelinhaastattelun valinnalle. Merkittävin syy puhelinhaastattelun valintaan oli 

koronapandemia ja siihen liittyvä lähikontaktien minimoiminen. Etätyöskentelyn 



 
 
 

 

31 

yleistymisen ja ihmiskontaktien vähentymisen myötä puhelinhaastattelujen toteuttaminen 

tuntui kesällä 2021 hyvältä ja riskittömältä tavalta toteuttaa haastattelut. Puhelinhaastattelut 

olivat myös kustannustehokas haastattelutapa ja haastatteluajankohdan siirtäminen onnistui 

tarvittaessa melko vaivattomasti. Yksi haastattelu toteutettiin siten, että haastateltava oli 

lapsineen leikkipuistossa ja pystyimme käymään tutkimusteemat läpi sillä aikaa, kun 

haastateltavan lapset keskittyivät leikkimiseen. Tällä tavoin puhelinhaastattelu tarjosi myös 

kiireisille ihmisille mahdollisuuden osallistua tutkimukseen. 

 

Haastatteluissa pyrkimyksenä oli antaa haastateltavalle vapaus lähestyä kysymyksiä 

omasta näkökulmasta käsin ja omassa tahdissa. Monet haastattelukysymykset oli laadittu 

koskemaan yleisesti haastateltavan ajatuksia ja kokemuksia luonnonkosmetiikkaan liittyen, 

mutta haastateltava sai myös usean haastattelukysymyksen kautta kertoa, millaisia tuotteita 

hän mieltää luonnonkosmetiikaksi sekä millaisia luonnonkosmetiikan tuotteita 

haastateltavalla on itsellään käytössä. Haastateltavat saivat siis itse halutessaan rajata osan 

haastattelusta koskemaan niitä tuotteita, jotka olivat heille tuttuja ja joista heillä oli 

käyttökokemuksia. 

 

Haastattelurunko (Liite 2) laadittiin kolmen pääteeman avulla. Koska kyseessä oli 

teemahaastattelu, pyrkimyksenä oli, että haastattelut olisivat kestoltaan vähintään 30 

minuutin pituisia. Tämä toteutui hyvin ja kaikki haastattelut kestivät 25 minuutista 65 

minuuttiin. Haastattelut alkoivat haastattelijan lyhyellä esittelyllä ja haastatteluun 

liittyvällä ohjeistuksella. Haastattelujen teemat olivat seuraavat: 1) Luonnonkosmetiikasta 

yleisesti, 2) Luonnonkosmetiikan käyttö sekä 3) Haastateltavan suhde 

luonnonkosmetiikkaan. Haastattelurunko koostui 15 kysymyksestä, joka on määrä, jota 

myös tutkimuskirjallisuudessa suositellaan (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 109). 

Haastattelurunko löytyy kokonaisuudessaan tutkielman liitteistä (Liite 2). 

 

Tutkimuskysymykset pyrittiin muotoilemaan niin, että ne olisivat haastateltaville 

ymmärrettäviä ja joihin on mahdollista ja vaivatonta vastata omien kokemuksien 

perusteella. Kysymysten avulla pyrittiin myös kannustamaan haastateltavia pohtimaan 

luonnonkosmetiikan käyttöä laajemmin ja syvemmin. Tämä oli mahdollista 

tukikysymysten avulla, joita esitettiin vaihtelevasti eri haastateltavien kanssa, riippuen siitä 

kuinka oma-aloitteisesti ja laajasti haastateltavat kysymyksiin vastasivat. Tukikysymykset 
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mahdollistivat sen, että haastateltavan ei tarvinnut antaa heti tyhjentävää vastausta 

kysymykseen, vaan teemoihin pystyttiin myös tarvittaessa pureutumaan vähitellen tarttuen 

niihin aiheisiin, joita haastateltavat toivat vastauksissaan esille. 

 

Haastattelurungon ensimmäisessä teemassa kartoitettiin yleisesti haastateltavan käsitystä 

luonnonkosmetiikkaan ja luonnonkosmetiikan markkinoihin liittyen. Toisessa teemassa 

selvitettiin luonnonkosmetiikkaan liittyviä käyttökokemuksia ja sitä, miten haasteltava 

suhtautuu esimerkiksi luonnonkosmetiikkatuotteiden hinnoitteluun ja saatavuuteen. 

Kolmannessa haastatteluteemassa pureuduttiin tarkemmin siihen, millaiseksi 

luonnonkosmetiikan käyttäjäksi haastateltava itsensä kokee ja ajatteleeko haastateltava, 

että luonnonkosmetiikan käytön taustalla voisi olla ympäristöön ja terveyteen liittyviä 

syitä. Haastattelun viimeisen kysymyksen avulla haastateltava sai tuoda vielä esiin niitä 

asioita, joita erityisesti luonnonkosmetiikassa arvostaa. Haastattelun lopuksi 

haastateltavalle annettiin myös mahdollisuus palata mihin tahansa tärkeäksi koettuun tai 

mietityttävään aiheeseen ennen tarkentavien taustatietojen tiedustelua. 

 

Vaikka haastattelurunko oli etukäteen määritelty, haastateltaville annettiin vapaus vastata 

kysymyksiin itse luontevaksi koetulla tavalla. Oletuksena oli, että osa haastateltavista antaa 

laajempia ja perusteellisempia vastauksia kysymyksiin, kun taas osa haastateltavista vastaa 

kysymyksiin lyhyemmillä ja ytimekkäämmillä vastauksilla. Lähtökohtaisesti kaikki olivat 

kiinnostuneita keskustelemaan ja pohtimaan luonnonkosmetiikan käyttöään, mutta 

haastateltavien välillä oli eroja esimerkiksi siinä, kuinka käytännönläheisesti aiheita ja 

kokemuksia haluttiin käsitellä. 

 

Puhelinhaastattelut toteutettiin heinäkuussa 2021 ja jokainen haastattelu äänitettiin 

litterointia varten. Pyrkimyksenä oli litteroida keskustelut haastattelupäivänä ja näin 

tapahtuikin lähes jokaisen haastattelun kohdalla. Tällöin haastatteluäänitteet oli myös 

mahdollista poistaa nopeasti, jolloin haastatteluista jäi säilytettäväksi ainoastaan 

tekstiversio. Haastattelut litteroitiin ensin sanatarkasti, jonka myötä analysoitavaa aineistoa 

oli lopulta 30 sivun verran. Sen jälkeen, kun kaikki haastattelut oli toteutettu ja litteroitu, 

alkoi tekstin perusteellisempi analyysi, jolloin vastaukset ryhmiteltiin 

haastattelukysymyksittäin ja samalla haastattelujen kieltä muokattiin puhekielestä 

kirjakielisempään muotoon.  



 
 
 

 

33 

Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot 

Haastateltavat ikä asuinpaikka koulutustausta muut kotitaloudessa 

asuvat henkilöt 

H1 27 Helsinki AMK avopuoliso 

H2 24 Vihti ylempi korkeakoulu avopuoliso 

H3 32 Tampere AMK avopuoliso 

H4 58 Helsinki ylempi korkeakoulu aviopuoliso 

H5 21 Tampere alempi korkeakoulu avopuoliso 

H6 28 Oulu ammattikoulu avopuoliso 

H7 37 Helsinki alempi korkeakoulu - 

H8 30 Helsinki alempi korkeakoulu - 

H9 39 Tampere ylempi korkeakoulu avopuoliso 

H10 39 Huittinen ylempi AMK 3 lasta 

H11 27 Helsinki ylempi AMK avopuoliso 

H12 38 Jyväskylä lukio ja ammattikoulu aviopuoliso ja 2 lasta 

H13 39 Nurmijärvi ylempi AMK aviopuoliso ja 2 lasta 

H14 39 Vantaa alempi korkeakoulu - 

H15 39 Helsinki AMK avopuoliso 

 

Haastateltavien taustatiedot kuvataan taulukossa 1. Haastateltavat olivat iältään 21–58-

vuotiaita Suomessa asuvia naisia. Haastateltavista viisi oli 39-vuotiaita, muuten jakauma 

oli tasainen eri ikäisten kesken. Haastateltavien keski-ikä oli 34 vuotta. Haastateltavista 

kuusi asui Helsingissä ja kolme Tampereella. Muita asuinpaikkoja olivat Vihti, Oulu, 

Huittinen, Jyväskylä, Nurmijärvi ja Vantaa. Haastateltavien anonymiteetin 

varmistamiseksi heidän ammattejaan ei ole mainittu taulukossa. Mainittakoon, että he 

toimivat monenlaisissa työtehtävissä, kuten asiantuntijoina ja sairaanhoitajina. 

Haastateltavien joukossa oli myös useampi korkeakouluopiskelija. 

 



 
 
 

 

34 

Kaikki haastateltavat olivat kiinnostuneita luonnonkosmetiikasta ja kertoivat avoimesti 

käyttämistään tuotteista ja käytön taustalla vaikuttavista syistä. Haastateltavat jakoivat 

mielellään ajatuksia käyttökokemuksistaan ja moni haastateltavista oli myös perehtynyt 

luonnonkosmetiikassa käytettäviin raaka-aineisiin ja niiden vaikutuksiin omalla iholla. 

Luonnonkosmetiikan käyttäjien tuotteiden käytön aloitusaika jakautui tasaisesti kolmeen 

eri ryhmään: Kolmasosa oli käyttänyt luonnonkosmetiikkaa 2–3 vuoden ajan. Toinen 

kolmasosa kertoi käyttäneensä luonnonkosmetiikkaa 5–7 vuoden ajan ja kolmannessa 

ryhmässä olivat pitkäaikaisimmat käyttäjät, jotka kertoivat käyttäneensä 

luonnonkosmetiikkaa jo 10–12 vuoden ajan.   

 

4.3 Analyysimenetelmä 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysillä on tärkeä rooli tutkimustulosten 

muodostamisessa. Aineiston analyysin avulla laajaa aineistoa pyritään selkeyttämään ja 

löytämään sieltä tutkimuksen kannalta olennaiset asiat. Aineiston tulkinnassa apuna 

toimivat tutkimuskysymykset, joihin pyritään löytämään vastauksia analysoimalla kerättyä 

aineistoa. Laadullisen tutkimuksen ja sen analysoimisen keskeinen tavoite onkin aineiston 

tiivistäminen ja selkeä esittäminen lukijoille (Eskola & Suoranta 1998, luku 5).  

 

Tutkimuksessa haastateltavat eivät koskaan tarjoa valmiita vastauksia 

tutkimuskysymyksiin (Aho ym. 2017, 24). Haastateltavat tarjoavat kokemusperäistä tietoa, 

joka tarjoaa ymmärrystä ympäröivästä kulttuurista ja yhteiskunnasta. Tutkimuksen tulokset 

muodostuvat vasta kun tutkimusaineisto analysoidaan. Tähän tarvitaan tutkimuksen teossa 

hyödynnettäviä analyysimenetelmiä, joista sisällönanalyysi on yksi esimerkki ja tässä 

tutkimuksessa hyödynnetty analyysimenetelmä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, joka 

sopii hyvin strukturoimattoman aineiston analysoimiseen ja merkitysten etsimiseen 

aineistosta (Sarajärvi & Tuomi 2017, 117). Tällöin laajan aineiston avulla pyritään 

muodostamaan tiivistetty kuva tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysi sopi myös hyvin 

tähän tutkimukseen, koska tutkimuksen kohteena on ihmisten luonnonkosmetiikka-

aiheisten kokemusten ja tuotteille ja niiden käytölle annettujen merkitysten 

tarkasteleminen.  
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Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, joka yhdistää 

aineisto- ja teorialähtöistä analyysia (Sarajärvi & Tuomi 2017, 133). Teoriaohjaavassa 

analyysissa tutkimuksen laajemmat käsitteet ovat tuttuja teoriasta, mutta empiirinen 

aineisto ohjaa omalta osaltaan analyysia ja analyysissa tuotettuja luokituksia. McCrackenin 

(1988) kehittelemä merkitysten siirtymisen teoria sekä Featherstonen (2007) jäsentämät 

kulutuksen ulottuvuudet muodostivat tutkimukselle kehyksen, jota pyrittiin soveltamaan 

yhdessä poliittiseen kuluttajuuteen, hedonismiin ja luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvän 

tutkimustiedon kanssa. Tutkimusaineiston analyysi ja aineiston luokittelu perustui 

päättelyyn, jota ohjasivat tutkimuskysymykset. Teoriakatsauksessa kerätty tieto 

merkitysten siirtymisestä (McCracken, 1988) sekä kulutukseen liittyvät taloudelliset, 

sosiaaliset sekä emotionaaliset tekijät (Featherstone, 2007) ohjasivat analyysin tekoa. 

Teoriat poliittiseen kulutukseen sekä moderniin ja vaihtoehtoiseen hedonismiin liittyen 

olivat myös merkityksellisiä analyysin kannalta (mm. Soper, 2007; Micheletti, 2003; 

Trentmann 2006; Campbell 2018; Caruana ym., 2019).  

 

Koska laadullisessa tutkimuksessa on vähän standardoituja tekniikoita, oli luontevaa lähteä 

purkamaan aineistoa tutkimuskysymysten kautta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136). Aineiston 

analysoinnissa suurena apuna toimivat erityisesti aiemmat teemahaastattelua 

aineistonkeruuna hyödyntäneet tutkimukset sekä tutkimushaastatteluun, erityisesti 

teemahaastatteluihin liittyvä kirjallisuus. Teemahaastattelut ja niissä annetut avoimet 

vastaukset tarjosivat laajasti tietoa ja ennen kaikkea käyttökokemuksia 

luonnonkosmetiikkaan liittyen. Jo ennen haastattelujen aloittamista oli odotettavissa, että 

kaikkea haastatteluista saatua tietoa ei tulla käyttämään tutkimustulosten analysoinnissa. 

Aineiston teemapohjaisen karsimisen sekä analysoinnin eli tulkinnan myötä aineisto 

järjesteltiin uudelleen. Tämän jälkeen aineistoa oli mahdollista selkeyttää, jolloin laajasta 

aineistosta karsittiin tutkimuskysymysten kannalta epäolennaisia tekstikohtia pois. Jäljelle 

jäi tällöin karsittu aineisto, jota analysoitiin tiivistämistä, luokittelua ja tulkintaa 

hyödyntäen. Tutkimustulosten muodostamisen kannalta äärimmäisen tärkeää oli aineiston 

luokittelu, jonka jälkeen voitiin tehdä tarkempi analyysi ja muodostaa johtopäätökset.  

 

Pyrin luokittelemaan aineistoa aluksi teemoittain niihin merkityksiin, joita haastatteluissa 

nousi selkeästi esiin. Erottelin merkityksiä ensin tutkimuskysymysten kautta kolmeen 

teemaan, jossa ensimmäisessä pohdittiin a) luonnonkosmetiikkaan liittyviä yleisiä 
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merkityksiä, b) ekologisiin ja terveyteen liittyviä merkityksiä sekä kolmantena c) 

sertifikaatteihin liittyviä merkityksiä. Tämän alustavan teemapohjaisen erottelun myötä 

muodostuivat tutkimustuloksissa esiteltävät merkitysluokat, joita ovat luonnonkosmetiikan 

käyttöön liittyvät 1) toiminnalliset ja 2) sosiaaliset merkitykset sekä 3) nautintoon, 4) 

ekologisuuteen, 5) terveyteen sekä 6) luottamukseen liittyvät merkitykset.  

 

Vaikka merkitykset on luokiteltu kuuteen eri merkitysluokkaan, ovat ne myös yhteydessä 

toisiinsa. Samalla on tärkeää huomioida, että sama merkitysluokka, kuten luottamukseen 

liittyvät tekijät, voivat saada hyvinkin erilaisia merkityksiä riippuen haastateltavasta. 

Tutkimustuloksissa esitellyt merkitykset ja niiden luokat on muodostuneet sen pohjalta, 

kuinka usein merkitykset toistuivat minkäkin aiheen yhteydessä. Esimerkiksi tuotteen 

kotimaisuus voi olla yhdelle haastateltavista tärkeä ekologisuuteen liittyvä merkitystekijä, 

kun taas toinen haastateltava voi liittää sen ensisijaisesti terveyteen tai luottamukseen 

liittyviin merkitystekijöihin. Merkitysluokat olivat kuitenkin aineiston jaottelun kannalta 

tärkeitä, jotta tutkimusaineistoa pystyttiin analysoimaan ja sen avulla muodostamaan 

lopulliset tutkimustulokset. Seuraavassa luvussa 5 eli tulosten esittelyn yhteydessä 

merkitysluokkia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin ja perustellaan syitä merkitysluokkien 

muodostamisen taustalla. 
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5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esitellään haastattelututkimuksen kautta saadut tulokset, joita tarkastellaan 

aiemmin esitellyn teorian ja tutkimuskysymysten avulla. Tutkimustulokset esitellään 

tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Tutkimustulokset rakentuvat kuuden 

merkitysluokan pohjalle, joista ensimmäisessä alaluvussa esitellään kaikki 

luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvät merkitysluokat taulukon avulla ja paneudutaan 

tarkemmin 1) toiminnallisiin, 2) sosiaalisiin sekä 3) nautintoon liittyviin merkityksiin. 

Toisessa alaluvussa tarkastellaan 4) ekologisuuteen ja 5) terveyteen liittyviä merkityksiä ja 

kolmannessa alaluvussa 6) luottamukseen liittyviä merkityksiä. 

 

5.1 Luonnonkosmetiikkaan liitettävät merkitykset 

Tutkimuksessa ilmenneet merkitykset on jaoteltu kuuteen eri merkitysten luokkaan, jotka 

ovat luonnonkosmetiikan käyttöön liitettävät 1) toiminnalliset ja 2) sosiaaliset merkitykset 

sekä 3) nautintoon, 4) ekologisuuteen, 5) terveyteen sekä 6) luottamukseen liittyvät 

merkitykset. Näitä merkityksiä on esitelty tarkemmin taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Luonnonkosmetiikkaan liitettävät merkitysluokat ja niiden sisältö 

1. Toiminnalliset 
merkitykset 

- Tuotteen hinta & saatavuus 
- Tuotteen hyödyllisyys 
- Tuotteen toimivuus 
- Tuotevaihtoehtojen rajaaminen ja ostopäätöksen 

helpottuminen 
2. Sosiaaliset 

merkitykset 
- Elämäntapaan liittyvät merkitykset 
- Luonnonkosmetiikan trendikkyys 
- Kosmetiikkaan liittyvät suositukset muilta, 

esim. ystävät tai kosmetologit 
3. Nautintoon 

liittyvät 
merkitykset 

- Luonnonkosmetiikka harrastuksena 
- Tuotekokeiluista saatava ilo 
- Esteettiset tuotepakkaukset 
- Arjen luksus 
- Nautinnollinen tuoksu tai koostumus 

4. Ekologisuuteen 
liittyvät 
merkitykset 

- Pyrkimys suosia tuotteita, jonka valmistuksessa 
on huomioitu ympäristölliset vaikutukset 

- Yksilöä laajempi näkökulma, ns. yhteinen hyvä 
- Tuotteeseen ja valmistajaan liittyvä 

läpinäkyvyys ja avoimuus 
- Elinkaariajattelu 
- Vastuullisten toimijoiden tukeminen 
- Kotimaisuus ja lähituotanto 

5. Terveyteen 
liittyvät 
merkitykset 

- Tuoteturvallisuus 
- Elimistöä kuormittavien raaka-aineiden 

minimointi 
- Kemiallisiin aineisiin liittyvien riskien 

minimointi 
- Iho-oireiden ja yliherkkyyksien hallinta ja sitä 

kautta tuotteen raaka-aineiden tärkeyden 
korostuminen 

6. Luottamukseen 
liittyvät 
merkitykset 

- Epätietoisuus tuotteeseen tai sen 
vastuullisuuteen liittyen 

- Sertifikaatin luottamusta lisäävä merkitys 
erityisesti uusien tuotteiden hankinnan 
yhteydessä 

 

Tutkimustuloksia tarkastellaan merkitysluokittain Taulukon 2 mukaisesti ja esitellään 

säännönmukaisuuksia, joita haastatteluista oli tunnistettavissa sisällönanalyysin avulla. 

Koska haastattelut aloitettiin tutustuen haastateltavan luonnonkosmetiikan käyttöön ja 

ihonhoitorutiineihin, korostuivat haastattelujen alussa monet luonnonkosmetiikan käyttöön 



 
 
 

 

39 

liitettävät toiminnalliset merkitykset. Nämä merkitykset olivat käytäntöön liittyviä 

tekijöitä, joita käyttäjät luonnonkosmetiikkaan liittävät. Toiminnallisissa merkityksissä 

näkyivät tuotteiden hintaan ja saatavuuteen liittyvät tekijät, jossa käyttäjä usein suhteutti 

tuotteesta saatavaa hyötyä tuotteen hintaan: 

 

H2: ”Tuotteen pitää olla aidosti toimiva ja hyvä, jotta on valmis maksamaan 

luonnonkosmetiikkatuotteen kalliimman hinnan. Ne missä ei ole sen isompia 

vaikutuksia, olen vaihtanut takaisin perinteiseen kosmetiikkaan ihan vaan sen 

halvemman hinnan vuoksi.” 

 

Haastateltavat iloitsivat siitä, että luonnonkosmetiikkatuotteiden saatavuuden 

parantumisen ja valikoiman monipuolistumisen myötä tuotteiden hintoihin on tullut 

vaihtelevuutta ja käyttäjät arvostivatkin esimerkiksi sitä, että tuotteita saa joko 

vähittäiskaupasta muiden ostosten yhteydessä tai verkkokaupoista esimerkiksi lähipostiin 

tilaamalla. Toiminnallisissa merkityksissä painottuivat siis vahvasti tuotteiden helppo 

saatavuus tai jokin itselle mieluisa ja tuttu liike, josta tuotteita on mukava käydä 

hankkimassa. Hinnan ja saatavuuden lisäksi haastateltavat arvioivat paljon 

luonnonkosmetiikkatuotteiden toimivuutta ja tuotteiden tarjoamia hyötyjä osana arkea.  

 

Luonnonkosmetiikan käyttämisen koettiin helpottavan myös kosmetiikkaostosten 

tekemistä silloin kun tuotevalikoimaa on loputtomasti. Tuotevaihtoehtojen rajaaminen 

luonnonkosmetiikkaan koettiin helpottavan ostopäätöksen tekemistä ja sitä kautta 

”yksinkertaistavan” tuotteiden hankkimiseen liittyvää ostopäätösprosessia. 

Tuotevaihtoehtojen rajaaminen on Lammin, Repon ja Timosen (2010, 23) mukaan 

ymmärrettävää, koska markkinoiden globalisoituminen ja sen myötä tuotevaihtoehtojen 

määrä on tehnyt kuluttamisesta monimutkaisempaa ja ostopäätöksen tekeminen voi tuntua 

osasta kuluttajista ylivoimaisen vaikealta.  

 

Luonnonkosmetiikan käytön sosiaaliset merkitykset ovat vahvasti sidoksissa käyttäjän 

elämäntapaan ja ihmissuhteisiin. Featherstonen (2007, 13) mainitsemat kulutukseen 

liittyvät sosiaaliset tekijät ovat nähtävissä esimerkiksi identiteettiä ja elämäntapaa 

määrittävinä tekijöinä. Haastateltavat mielsivät luonnonkosmetiikan käytön yhdeksi osaksi 
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ekologisempia ja ylipäätään tietoisempia kulutusvalintoja ja pyrkivät sen avulla myös 

muokkaamaan omia elintapojaan: 

 

H4: ”Olen ollut kasvissyöjä jo 20 vuotta. Meidän perheessämme ekologisuus on 

tärkeää. Meillä ei ole autoa, asutaan kaupungissa, käytetään julkista liikennettä 

ja kävellään paljon. Pyritään välttämään uuden ostamista ja hyödyntämään 

erilaisia kierrätysmahdollisuuksia. Luonnonkosmetiikka on yksi tekijä tässä 

kokonaisuudessa.” 

 

Elämäntapoihin liitettävä luonnonkosmetiikan käyttö on tapa konkretisoida 

kokonaisvaltaista vastuullisuusajattelua, jolloin ekologiseksi ja eettiseksi luokitellut 

tuotteet ilmentävät käyttäjän arvoja ja toimivat jopa identiteettiä rakentavina elementteinä. 

Tällöin vastuullisuus voidaan nähdä vahvana osa yksilön identiteettiä ja näkyy kulutuksen 

lisäksi muillakin elämän osa-alueilla ja osana elintapoja (Joronen, 2009). Vastuullinen 

ihonhoito ja siihen valittavat tuotteet voidaan myös nähdä tietynlaisena ”projektina”, osana 

oman identiteetin kehittämistä (Shilling, 2012).  

 

Haastateltavat painottivat myös suositusten tärkeyttä osana tuotteiden valintaa. Moni 

arvosti ystävien tai esimerkiksi kosmetologinsa tuotesuosituksia ja haastatteluissa toistui 

tarina siitä, kuinka käyttäjät olivat päätyneet alun perin kokeilemaan luonnonkosmetiikkaa 

joko ystävän, perheenjäsenen tai ihonhoidon ammattilaisen suosituksesta. Tämä ilmentää 

McCrackenin (1988, 73) ajatuksia siitä, kuinka kuluttajat pyrkivät ostamillaan tuotteilla 

toimimaan osana vallitsevaa kulttuuria ja omaksua ympäriltään uusia merkityksiä, joita 

esimerkiksi ystävät ja muu lähipiiri heille välittävät. Tällä tavoin kuluttajat ottavat haltuun 

kulttuurisia jäsennyksiä ja määrittelevät omaa paikkaa osana ympäröivää maailmaa 

(McCracken, 1988, 71).  

 

Featherstonen (2007, 12) ja McCrackenin (1988, 71) näkemykset ympäröivän kulttuurin 

vaikutuksesta yksittäisen kuluttajan elämään näkyvät luonnonkosmetiikan sosiaalisissa 

merkityksissä. Muoti- ja mainonta-alan luomat trendit vaikuttavat vahvasti siihen, mitä 

tuotteita myymälät ottavat valikoimaansa ja tulevat sitä kautta myös kuluttajille helpommin 

saataville. Tämä lisää tuotteen trendikkyyttä ja sitä kautta tekee tuotteesta myös 
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kulttuurisesti hyväksyttävämmän käyttää. Tämä on näkynyt luonnonkosmetiikan 

saatavuuden kehittymisenä ja valikoiman monipuolistumisena. 

 

Nautintoon eli hedonismiin liittyviä merkityksiä olivat erityisesti luonnonkosmetiikan 

käyttöön yhdistettävä harrastuneisuus ja siitä saatava ilo ja nautinto. Käyttäjät suhtautuivat 

uusien tuotteiden kokeiluun uteliaana ja suhtautuivat iloisesti ja jopa intohimoisesti 

tuotevalikoiman kehittymiseen ja monipuolistumiseen. Nautintoon liittyvissä 

merkityksissä ilmeni monia moderniin ja vaihtoehtoiseen hedonismiin liitettäviä tekijöitä. 

Hedonistisia merkityksiä ilmensivät myös esteettiset pakkaukset ja luonnonkosmetiikan 

käytön nautinnollisuus nähtiin arjen luksuksena, josta osa käyttäjistä oli valmis maksamaan 

lisähintaa: 

 

H5: ”Luonnonkosmetiikassa viehättävät myös ne purkit ja esteettinen pakkaus. 

Siitä tulee mielleyhtymä puhtauteen ja se viehättää.” 

 

Esteettiset pakkaukset voivat olla Campbellin (2018, 79) näkemyksen mukaan keino päästä 

elämään tietynlaista fantasiaa ja kokemaan erilaisia tunteita samalla hyödyntäen eri aisteja, 

tässä tapauksessa nauttien luonnonkosmetiikkatuotteiden tarjoamasta visuaalisesta 

ilmeestä. Toisaalta luonnonkosmetiikka voi tuoda myös muita ylellisyyteen liitettäviä 

mielleyhtymiä, jotka tarjoavat luonnonkosmetiikan käyttäjälle nautintoa: 

 

H6: ”Minulle luonnonkosmetiikan käyttäminen on luksusjuttu. Koen, että 

luonnonkosmetiikka tuoksuu paremmalle ja se tuo sellaista hemmottelufiilistä.” 

 

Luonnonkosmetiikassa käytettävät luonnolliset tuoksut nousivat haastatteluissa esille jopa 

tärkeimpänä luonnonkosmetiikkaan liitettävänä ominaisuutena. Luonnonkosmetiikan 

tuoksut nähtiin myös vahvana erottavana tekijänä tavanomaisesta kosmetiikasta. 

Haastateltavat viittasivat luonnonkosmetiikan tuotteissa käytettäviin ”tuoksuihin” ja 

vastaavasti tavanomaisessa kosmetiikassa käytettäviin synteettisiin ”hajuihin”. Moni 

tuotteisiin liittyvistä yliherkkyyksistä kärsivistä haastateltavista oli myös osannut jäljittää 

kosmetiikassa käytettävät hajusteet yhdeksi herkkyyttä aiheuttavaksi tekijäksi ja kiinnitti 

siksi erityistä huomiota kosmetiikkatuotteissa käytettäviin hajusteisiin.  
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H7: ”Ennen luonnonkosmetiikasta tutut tuoksut haisivat pahalle, mutta nykyään 

en tykkää käyttää edes synteettistä käsisaippuaa, koska sen haju on niin erilainen. 

Välillä synteettisen kosmetiikan hajuista tulee jopa paha olo, ja ne jäävät 

haisemaan pitkäksi aikaa nenään.” 

 

Haastatteluissa korostui näkemys kokeilunhalusta osana luonnonkosmetiikan käyttöä ja 

harrastuneisuutta. Osa myönsi olevansa edelleen kokeilunhaluisia, osa taas koki 

muuttuneensa ajan ja kokemuksen myötä harkitsevaisemmaksi. Useampi haastateltavista 

kuitenkin suhtautui luonnonkosmetiikan käyttöön innokkaasti ja kuvaili itseään uteliaaksi 

luonnonkosmetiikan käyttäjäksi, joka nauttii tuotteiden vaihtelusta ja uutuustuotteiden 

testaamisesta. Toisaalta, kun haastattelu siirtyi ekologisuuteen liittyvien tekijöiden 

pohtimiseen, saattoivat samat käyttäjät todeta pyrkivänsä nykyään hillitsemään tuotteiden 

käyttöä ja välttämään tuotteiden jatkuvaa ostelua välttääkseen tuotehävikkiä. Tämä 

tasapainoilu omien halujen ja kulutuksen rajoittamisen välillä ilmentää vaihtoehtoiselle 

hedonismille ominaista ilmiötä, jossa henkilökohtaisten tarpeiden rinnalle nousee huoli 

yhteiskunnallisista tekijöistä, kuten ympäristön kuormittumisesta (Shilling, 2007). 

Erityisesti luonnonkosmetiikan käytön aloitukseen liitettiin vahva alkuinnostus ja tähän 

vaiheeseen liittyvä aktiivinen kokeilu, jonka koetiin korvautuneen ajan myötä 

maltillisuudella ja tuotteiden tarkemmalla arvioinnilla: 

 

H8: ”Alkuvaiheessa sitä testailua oli paljon ja olin jotenkin todella innoissani 

kokeilemassa uusia tuotteita. Ehkä siksi, kun luonnonkosmetiikkaan voi hurahtaa 

tosi täysillä. Mutta yritän nykyään miettiä järjellä, että mitä tuotteita on oikeasti 

fiksua ostaa ja käyttää.” 

 

Luonnonkosmetiikkatuotteiden käyttöä pohdittaessa haastatteluissa korostui vahvasti 

tuotantoketjuihin ja yritysten toimintaan liittyvä läpinäkyvyys ja avoimuus, joihin 

paneudutaan tarkemmin seuraavassa ekologisuuteen ja terveyteen liittyvien merkitysten 

käsittelyluvussa. Ekologisuuteen liittyvien vastuullisuustekijöiden yleistyminen 

esimerkiksi kosmetiikkatuotteiden mainonnassa (Cervellon ym., 2011) on johtanut siihen, 

että moni haastateltava toivoi lisää riippumatonta, luottamusta lisäävää tietoa 

luonnonkosmetiikkaan ja erityisesti tuotteiden sertifiointiin liittyen. Tiedon toivottiin 

olevan nimenomaan kuluttajille suunnattua, jonka avulla haastateltava pystyisi itse 
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valikoimaan omiin tarpeisiinsa sopivia tuotteita ja arvioimaan tuotteen todellista 

vastuullisuutta. Näitä luottamukseen liittyviä merkityksiä tarkastellaan myös tarkemmin 

tutkimustulosten kolmannessa alaluvussa.  

 

5.2 Ekologisuuteen ja terveyteen liittyvät merkitykset 

Tutkimuksessa ilmenneet ekologisuuteen ja terveyteen liittyvät merkitykset linkittyvät 

monella tapaa poliittiseen kuluttajuuteen ja vaihtoehtoiseen hedonismiin liitettäviin 

näkökulmiin. Ekologisuuteen ja terveyteen liittyvät merkitykset linkittyivät myös paljon 

keskenään. Moni ympäristöystävällinen valinta koettiin samanaikaisesti myös omaa 

hyvinvointia edistäväksi, samoin kuin ensisijaisesti oman hyvinvoinnin vuoksi tehdyt 

esimerkiksi kemikaalikuorman vähentämiseen tehdyt valinnat koettiin myös 

ympäristöystävällisiksi valinnoiksi. Ekologiset ja terveyteen liittyvät merkitykset ilmenivät 

usein yhdessä ja luonnonkosmetiikkatuotteiden valinnassa nämä tekijät nähtiin 

hyödyttävän samanaikaisesti sekä omaa että ympäristön hyvinvointia. 

 

Luonnonkosmetiikan käyttäjien keskuudessa oli sisällönanalyysin myötä tunnistettavissa 

pyrkimys oman kosmetiikankulutuksen vaikutusten tunnistamiseen, joka korostui läpi 

haastatteluaineiston. Erityisesti haastateltavat, jotka korostivat ekologisuuteen liittyviä 

merkityksiä, kokivat erityisen tärkeäksi sen, että yritykset, joiden tuotteita he ostivat, 

toimisivat läpi tuotantoketjun mahdollisimman vastuullisesti ja pyrkisivät valitsemaan 

raaka-aineensa mahdollisimman ekologisin perustein. Yksilökeskeisen ajattelun sijaan 

käyttäjät arvostivat Trentmannin (2006) esiin tuomaa näkökulmaa, jossa tuotteiden 

tarjoaman henkilökohtaisen nautinnon ohella arvokasta on tuotteen yhteiskunnalliset ja 

ympäristölliset vaikutukset: 

 

H2: “Luonnonkosmetiikkatuotteissa korostuu tuotteen vaikutus ympäristölle ja 

luonnolle. Keskiössä ei ole se, mitä se tekee iholle, se näkökulma on yksilöä 

laajempi.” 

 

Haastatteluiden myötä kävi myös ilmi, että haastateltaville itselle henkilökohtaisesti tärkeät 

merkitykset limittyivät kollektiivisesti tärkeiden ekologisuuteen liittyvien merkitysten 

kanssa. Tämä ilmentää vaihtoehtoiselle hedonismille ominaista tasapainoilua oman 
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nautinnon ja yhteiskunnan tai luonnon edunmukaisten kulutusvalintojen välillä (Soper, 

2008). Vaihtoehtoisen hedonistin on tehtävä jatkuvaa arviointia omien tarpeiden ja 

yhteiskunnallisesti merkityksellisten, kuten ekologisuuteen liittyvien tekijöiden välillä. 

Ekologisuuden rinnalla luonnonkosmetiikassa tärkeäksi merkitystekijäksi tutkimuksessa 

osoittautui tuotteen toimivuus omalla iholla, joka on huomioitava tuotteen vastuullisuuden 

rinnalla: 

 

H6: ”Arvostan sitä, että toiminta tuotteiden takana olisi mahdollisimman 

läpinäkyvää. Arvostan vastuullisuutta. Mutta samalla toki myös painaa tuotteen 

toimivuus ja miten ne tuotteet sopivat omalle iholle.” 

 

Featherstonen (2007, 12) näkemyksen mukaisia kulutukseen liittyviä taloudellisia, 

sosiaalisia ja emotionaalisia tekijöitä ja sitä kautta merkityksiä on haastava tunnistaa itse 

kuluttajana. Mainonnan myötä kuluttaja joutuu kuitenkin pohtimaan näitä asioita jatkuvasti 

valitessaan tuotteita esimerkiksi tuotteen hinnan, kotimaisuuden, ekologisten tekijöiden tai 

laadun perusteella. Haastattelujen perusteella oli selvää, että ekologisuuteen liittyvät tekijät 

olivat yksi merkittävistä syistä, jonka vuoksi luonnonkosmetiikkatuotteita haluttiin käyttää. 

Yksi haastateltavista oli havahtunut siihen, että kosmetiikkatuotejäämät voivat päätyä 

jäteveden mukana mereen tai esimerkiksi mökkiolosuhteissa lähivesistöihin: 

 

H5: ”Tutustuin luonnonkosmetiikkaan mummin ostamien hiustenhoitotuotteet 

myötä, jotka oli hankittu mökille, jotta ne eivät kuormita niin paljon mökin lammen 

vettä. Siitä sai alkunsa tutustuminen luonnonkosmetiikkatuotteisiin.” 

 

Osa haastateltavista päätyi valikoimaan suomalaista luonnonkosmetiikkaa, koska sen 

koettiin olevan ympäristön kannalta kestävämpi valinta. Trentmannin (2006) mukaan 

kuluttaminen saattaa toimia voimaantumiskeinona, jonka avulla kuluttaja voi kokea 

mahdollisuuden vaikuttaa ympärillä oleviin asioihin. Kotimaista luonnonkosmetiikkaa 

ostamalla osa kuluttajista saattoi tuntea poliittiseen kuluttajuuteen liitettävää vallan 

tunnetta, jota kuluttaminen voi tarjota (Micheletti, 2003): 
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H8: ”Kotimaisuus ja suomalaiset hyvät raaka-aineet ovat tärkeä juttu. […] Jos 

johonkin kiinnitän huomiota, niin se on tuotteen kotimaisuus ja sen myötä tuleva 

vastuullisuus.” 

 

Osa haastateltavista koki myös, että luonnonkosmetiikka huomioi lähtökohtaisesti 

paremmin tuotteen elinkaaren. Ekologisuuteen liittyviä merkityksiä pohdittaessa 

haastateltavat tunnistivat luonnonkosmetiikkaan liitettävän yksilöä laajemman 

näkökulman, jota he kokivat myös tuotteiden valmistajien edustavan. Caruanan, Glozerin 

& Echardtin (2019) mukaan kuluttaja saattaakin muokata kulutustapojaan uudelleen, 

jolloin tuotteet saavat uudenlaisia moraalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Tällöin kuluttajan 

on helpompi oikeuttaa oma kulutuskäyttäytyminen ja säädellä esimerkiksi kulutuksen 

liittyvää syyllisyyden tunnetta, jota ostaminen saattaa aiheuttaa (Caruana ym., 2019). 

Luonnonkosmetiikka tarjoaakin kosmetiikan käyttöön uudenlaisia merkityksiä:  

 

H2: “Luonnonkosmetiikasta tulee mieleen tuotteet, joiden imago on luonto, puut 

ja metsät, eikä ryppyjen hoitaminen.” 

 

H5: ”Luonnonkosmetiikkatuotteet eivät ole niitä tuotteita, joilla pyritään 

ensisijaisesti kaunistautumaan tai pynttäytymään.” 

 

Tämä uusien merkitysten hakeminen on ominaista vaihtoehtoiselle hedonismille, jolloin 

kuluttaja kokee tekevänsä moraalisesti hyväksyttävämmän valinnan ostamalla tuotteen, 

joka huomioi yksilön omien tarpeiden lisäksi myös esimerkiksi ekologisuuteen liittyviä 

tekijöitä (Caruana ym., 2019). Tämä yhdistyy myös Gabrielin & Langin (2015, 193) 

esittelemiin poliittisen kuluttajuuden kuluttajatyyppeihin, jolloin luonnonkosmetiikan 

käyttäjä voi kulutusvalinnoillaan pyrkiä toimimaan kuin kapinallinen kuluttaja tai jopa 

kuluttaja-aktivisti. Tällöin kulutusvalintojen taustalla on joko pyrkimys vaikuttaa 

yhteiskunnallisiin asioihin kapinallisten kulutusvalintojen kautta tai kulutusaktivismin 

avulla edistää tiettyä poliittista agendaa (Gabriel & Lang 3015, 193). On kuitenkin tärkeää 

huomioida, että kaikki luonnonkosmetiikan käyttäjät eivät pyrki kulutusvalinnoillaan 

ottamaan kantaa yhteiskunnassa tapahtuviin asioihin. Luonnonkosmetiikka kuitenkin 

tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden tuoda esiin näitä uusia merkityksiä, jotka voidaan liittää 

yhteiskunnassa käytävään poliittiseen keskusteluun. 
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Moni haastateltava kiinnitti huomiota tuotteen ekologisuuteen ja terveysvaikutuksiin, kun 

pohdittiin luonnonkosmetiikan tulevaisuuden näkymiä ja sitä, ketkä luonnonkosmetiikkaa 

pyrkivät käyttämään. Ekologiset syyt valita luonnonkosmetiikkaa yhdistyivät siis käyttäjän 

arvomaailmaan ja laajemmin osaksi omaa elämäntapaa, johon luonnonkosmetiikan nähtiin 

sopivan luontevaksi osaksi. McCrackenin (1988, 72) näkemyksen mukainen merkitysten 

siirtyminen tapahtuu osaltaan siis luonnonkosmetiikan tuotteiden käytön avulla, jossa 

luonnonkosmetiikka ja siihen yhdistyvä hoitorituaali on käyttäjän tapa ilmentää elämässään 

vastuullista elämäntapaa: 

 

H3: “Jos syö kasvipainotteisesti ja suosii luomua, siitä on aika lyhyt matka 

luonnonkosmetiikan käyttäjäksi.” 

 

H11: “Luonnonkosmetiikkatuotteiden edustamat arvot vetoavat erityisesti 

ympäristötietoisiin kuluttajiin, jotka pyrkivät tekemään kestävämpiä 

kulutusvalintoja.” 

 

Terveyteen liittyvistä merkityksistä haastatteluissa korostuivat tekijät, joita kuvailtiin myös 

luonnonkosmetiikan merkittävimmiksi eduiksi: lyhyt ainesosaluettelo, helpommin 

tunnistettavat raaka-aineet ja yksinkertainen sisältö. Haastattelun lopussa käyttäjiltä myös 

kysyttiin, mitä asioita he eniten luonnonkosmetiikassa arvostavat. Tässä yhteydessä 

korostuivat tuoteturvallisuuden ja luotettavuuden lisäksi tuotteiden puhtaus ja hoitavuus: 

 

H12: ”Käytän tuotteita, joissa on käytetty puhtaita ja aidosti hoitavia ainesosia. 

Arvostan tuotteita, jotka tekevät aidosti hyvää eivätkä kuormita elimistöä. 

Kiinnitän huomiota myös tuotteen turvallisuuteen ja siihen, että toiminta tuotteen 

taustalla on avointa.” 

 

Osa haastateltavista viittasi luonnonkosmetiikkaan ”myrkyttömänä vaihtoehtona” ja totesi 

luonnonkosmetiikan olevan tavanomaista kosmetiikkaa “luonnollisempi, turvallisempi ja 

luotettavampi vaihtoehto”. Terveyteen liittyviä merkityksiä pohdittaessa taustalla näkyi 

toisaalta paljon epäröintiä, onko luonnonkosmetiikka todellisuudessa tavanomaista 

kosmetiikkaa turvallisempaa. Luonnonkosmetiikan ja terveyteen liittyvien tekijöiden 
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yhteyttä pohdittaessa moni haastateltava toi kuitenkin esille pyrkimyksen minimoida 

kosmetiikassa käytettäviin kemikaaleihin liittyvää riskiä. Luonnonkosmetiikan 

valitsemisen taustalla saattoi olla pyrkimys tietynlaiseen mielenrauhaan ja ajatus siitä, että 

luonnonkosmetiikka olisi lukuisista vaihtoehdoista pienin paha: 

 

H1: ”Luonnonkosmetiikkaa käyttämällä pyrin siis minimoimaan sitä riskiä, jonka 

perinteisen kosmetiikan kemikaalit voi aiheuttaa.” 

 

H13: ”Luonnonkosmetiikkaa käyttämällä karsiutuvat pois sellaiset tuotteet, joiden 

raaka-aineet on kyllä hyväksytty käyttöön, mutta niiden vaikutuksia pitkäaikaisesti 

käytettynä on alettu kyseenalaistamaan, joko terveydelle tai ympäristölle.” 

 

Terveysaiheisista luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvistä tekijöistä haastatteluissa 

korostui myös käyttäjien kokemat iho-ongelmat tai yliherkkyydet. Haastateltavat 

mainitsivat hakevansa luonnonkosmetiikasta helpotusta esimerkiksi ihottumaan, akneen, 

kuivuuteen ja hiuspohjan ongelmiin: 

 

H15: “Ikuisuusongelma hiuspohjan kutinan, kirvelyn ja hilseilyn kanssa ratkesi 

jotain vuosia sitten, kun siirryin luonnonkosmetiikan shampoisiin. Myös 

ihonhoitoon olen löytänyt luonnonkosmetiikasta riittävän tehokkaat ja 

hellävaraiset tuotteet.” 

 

Haastatteluissa korostuivat iho-ongelmien kaltaiset hyvin konkreettiset syyt käyttää 

luonnonkosmetiikkaa, joiden voidaan myös ajatella olevan osa luonnonkosmetiikan 

käyttöön liitettäviä toiminnallisia merkityksiä, jotka esiteltiin merkitysluokissa 

ensimmäisenä. Kemikaalikuorman vähentäminen ja raaka-aineisiin liittyvä arviointi 

nähtiin kuitenkin ensisijaisesti terveyteen liittyvinä tekijöinä, jota luonnonkosmetiikan 

käyttäjät arvioivat ekologisten merkitystekijöiden ohella. 

 

Luonnonkosmetiikan ekologisia ja terveyteen liittyviä merkityksiä tarkastellessa kävi ilmi, 

kuinka merkityksellinen asia kosmetiikan valinta voi käyttäjälle olla. Sen lisäksi, että 

tuotteelta vaaditaan monia toiminnallisia ja esimerkiksi terveyden kannalta tärkeitä 

ominaisuuksia, on kuluttajan pystyttävä entistä enemmän arviomaan tuotteen vaikutuksia 
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esimerkiksi ympäristöön. Haastattelut osoittivat, että kosmetiikka koetaan moniulotteiseksi 

teemaksi, jossa tuotteen hyvyyttä tai huonoutta ei ratkaise ainoastaan se, onko tuote 

esimerkiksi luonnonkosmetiikkaa vai ei. Luonnonkosmetiikan käyttäjät arvostivat ennen 

kaikkea tuotteen toimivuutta, lyhyttä ainesosalistaa ja tuotteeseen liitettäviä 

vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä. Harva haastateltavista koki luonnollisuuden olevan 

kriittinen tekijä kosmetiikkatuotteen valinnassa. Ensisijaisesti luonnonkosmetiikkatuotteen 

valinnassa merkitsi se, vastaako tuotteen sisältö ja toimivuus heidän omia henkilökohtaisia 

vaatimuksiaan.   

5.3 Sertifikaatit luottamuksen luojina 

Dayanin & Kromidasin (2011, 3) mukaan sertifioidun luonnonkosmetiikan asema 

kosmetiikkamarkkinoilla on kasvanut samalla kun vastuullisuus ja kuluttajien aiempaa 

suurempi mielenkiinto tuotteiden raaka-aineita kohtaan on lisääntynyt. 

Tutkimushaastattelut osoittivat, että sertifikaatti luo kuluttajalle mielikuvan tavallista 

luotettavammasta tuotteesta. Tätä havaintoa tukee myös aiempi tutkimustieto, jonka 

mukaan yhä useampi kuluttaja haluaa ostaa kosmetiikkatuotteita, jotka ovat luonnollisia ja 

niissä on huomioitu tuotteen vastuullisuus (Kim & Seock, 2009).  

 

Usein kuluttaja voi mieltää sertifikaatin kaltaisen viittauksen luonnollisuuteen viestinä 

korkeasta laadusta ja tuoteturvallisuudesta (Kahraman & Kazançoğlu, 2019). Toisaalta 

moni haastatelluista luonnonkosmetiikan käyttäjistä oli tietoinen sertifiointiprosessin 

monimutkaisuudesta eikä suhtautunut sertifikaattiin välttämättömyytenä vaan 

pikemminkin positiivisena lisänä tuotteessa.  

 

Sertifikaatin tärkeyteen vaikutti pitkälti se, oliko kyse käyttäjälle tutusta tuotteesta vai ei. 

Jos tuotteen valmistajasta oli ehtinyt syntyä jonkinlainen mielikuva tai jos kyseessä oli 

esimerkiksi tuttu kotimainen luonnonkosmetiikkavalmistaja, käyttäjät suhtautuivat 

lähtökohtaisesti ymmärtäväisesti sertifikaatin puuttumiseen. Vastaavasti mitä 

tuntemattomammasta tuotteesta oli kyse tai jos tuotteen ostopaikkana toimi sekä 

synteettistä että luonnonkosmetiikkaa myyvä taho, sitä merkityksellisempi rooli myös 

tuotteesta löytyvällä sertifikaatilla oli. Sadikin (2016) mukaan luonnonkosmetiikan 

sertifioinnin tavoitteena onkin helpottaa kuluttajaa tunnistamaan luonnollisista raaka-
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aineista valmistetut tuotteet tuotevalikoimasta. Toisille sertifikaatti saattoi olla kuitenkin 

ehdoton ostovalinnan kannalta: 

 

H7: ”Sertifikaatti erottaa luonnonkosmetiikan perinteisestä kosmetiikasta. 

Minulla kriteerinä on, että niillä tuotteilla, joita ostan, on joku 

luonnonkosmetiikan sertifikaatti. Erityisesti nyt kun isot tavaratalot on alkanut 

lisäämään luonnonkosmetiikkaa valikoimiin, pitää olla tarkempi siitä, että 

tuotteet aidosti ovat luonnonkosmetiikkaa. Nykyään siis tarkistan, että tuotteesta 

löytyy se sertifikaatti, ihan jo senkin vuoksi, että olen huono käymään läpi sitä 

INCI-listaa.” 

 

Sertifikaattien lukuisa määrä, kriteerien vaihtelevuus ja toisaalta sertifikaattien 

puuttuminen osaltaan vaikuttavat siihen, että osa haastateltavista koki, että sertifikaatin 

tärkeyttä korvaa se, että kosmetiikan ostopaikkana toimii tuttu ja luotettavaksi todettu 

myymälä: 

 

H14: ”En hirveästi kiinnitä huomiota [sertifikaatteihin]. Ostan kosmetiikan usein 

sellaisesta paikasta, jossa myydään ainoastaan luonnonkosmetiikkaa. Luotan siis 

siihen myymälään, että he tekevät sen tuotteen arvioinnin. Tiedän, että 

pienemmillä toimijoilla ei sitä sertifikaattia välttämättä ole, koska ne maksavat. 

Se tekee siitä sertifikaattiin luottamisesta hankalaa.” 

 

Haastatteluissa korostui yleisesti joustava suhtautuminen sertifikaatteja kohtaan ja 

merkityksellistä sertifikaatin kannalta oli se, onko kyseessä tuttu kosmetiikkavalmistaja vai 

ei:  

 

H10: ”Joissain tuotteissa haluan, että on se sertifikaatti. Varsinkin jos on 

edullisemmasta tuotteesta kyse ja olen skeptinen raaka-aineiden suhteen, silloin 

etsiskelen sitä sertifikaattia. Sitten on tietyt laadukkaammat ja tutummat brändit, 

joiden kanssa sillä sertifikaatilla ei ole merkitystä.” 

 

Sertifikaattien merkityksellisyys liittyy pyrkimykseen minimoida käytettyihin tuotteisiin 

liittyvää epävarmuutta (Kahraman & Kazançoğlu, 2019). Sertifikaatti on yksi luottamusta 
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lisäävä tekijä, jos tuotteeseen liittyy epävarmuustekijöitä, kuten käyttäjälle vieras 

tuntematon kosmetiikkamerkki: 

 

H13: ”Pyrin ostamaan sellaista luonnonkosmetiikkaa, joka on jonkin ison 

sertifikaatin hyväksymä. Mutta tämä ei ole sellainen ehdoton juttu. On olemassa 

myös pieniä brändejä, jotka ovat käytännössä luonnonkosmetiikkaa, mutta niille 

ei vain ole haettua sitä sertifikaattia. Jos on uusi tuotesarja kyseessä, silloin 

sertifikaatti tulee tarkistettua.” 

 

Moni haastateltavista osasi ottaa kantaa sertifikaattien hankkimisprosessiin ja tiesi 

sertifikaattien olevan arvokkaita ja merkittävä investointi erityisesti pienille 

kosmetiikkavalmistajille. Tämän myötä moni suhtautui ymmärtäväisesti esimerkiksi 

siihen, ettei kaikilla suomalaisilla luonnonkosmetiikan valmistajilla ole valikoimissaan 

tuotteita, jotka olisi sertifioitu. Moni totesi sertifikaatin toimivan suuntaa antavana apuna, 

jonka saattaa tarkistaa tuotteita ostaessa, mutta sen puuttuminen ei vielä ratkaise sitä, 

ostetaanko tuotetta vai ei. Sertifikaattikeskustelujen myötä esiin nousi myös ainesosalistan 

tulkitsemisen epämiellyttävyys, ja sen myötä sertifikaatin korostunut merkitys: 

 

H7: ”Jos pitäisi alkaa itse käymään tuotteiden INCI-listoja läpi, en tiedä 

jaksaisinko perehtyä niihin. Siksi sertifikaatit helpottavat sitä prosessia ja luotan, 

että se tuote on parempi sen sertifikaatin kanssa kuin ilman.” 

 

Sertifikaattien tärkeyttä pohdittaessa haastateltavat tunnistivat toisaalta sen, että tuotteilta 

saatetaan vaatia sertifikaattia, joiden vaatimuksiin he eivät ole koskaan perehtyneet. Tämä 

voi viestiä siitä, että kuluttajat luovat sertifikaattien avulla Caruanan ym. (2019) 

näkemyksen mukaisia uusia moraalisia merkityksiä tuotteille. Sertifikaatissa ei tällöin 

välttämättä ole olennaista sen tarjoama tieto raaka-aineista, vaan pikemminkin sen 

moraalinen ja kulttuurinen merkitys, joka yhdistyy kosmetiikkatuotteiden käytön 

rajoittamiseen. Jos kuluttaja sallii itselleen ainoastaan sertifikaatilla merkityt 

kosmetiikkatuotteet, hän pystyy sallimaan itselleen aiemmat kosmetiikkaan liittyvät 

kulutustottumukset, mutta uusin merkityksin. Tämä uusien moraalisten merkitysten 

etsiminen voi samalla lieventää kulutukseen liittyviä syyllisyyden tuntemuksia, joita 

esimerkiksi liiallinen kulutus ja tuotteisiin liittyvä hävikki saattaa aiheuttaa. 
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Sertifikaattikeskustelun myötä haastateltavat korostivat sitä, että luonnonkosmetiikkaan ja 

tuotteiden raaka-aineisiin liittyy paljon epätietoisuutta ja tuotevalmistajilla ja mainonnalla 

on vahva rooli siinä, millaisia mielikuvia tuotteista ja niiden sisällöistä rakentuu kuluttajien 

keskuudessa. Tätä tukee Ilmosen (2007, 203) näkemys siitä, että tuotteiden muotoilu, 

mielikuvamainonta sekä uudet entistä houkuttelevammat pakkausmenetelmät vaikeuttavat 

kuluttajan rationaalista harkintaa kulutusvalintoja tehdessä. Myös tässä yhteydessä 

korostuu sertifikaatin mahdollisuus tarjota kuluttajalle riippumatonta tietoa tuotteeseen 

liittyen. Sertifikaatti voi tarjota kuluttajalle turvaa ja tukea päätöksentekoon, erityisesti 

silloin, jos kuluttaja pystyy tunnistamaan tuotteista itselleen tuttuja sertifikaatteja.  
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa saadut keskeisimmät tutkimustulokset ja 

tarkastellaan niitä osana tutkimuksen viitekehystä. Lisäksi luvussa arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuuden toteutumista ja yleisesti tutkimuksen onnistumista. Luvun lopussa esitellään 

mitä kulutuksen merkityksiin ja luonnonkosmetiikan käyttöön liittyviä aiheita voisi olla 

mielekästä tutkia vielä lisää. 

 

6.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen avulla tunnistettiin kuusi erilaista luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvää 

merkitysluokkaa: 1) toiminnalliset ja 2) sosiaaliset merkitykset sekä 3) nautintoon, 4) 

ekologisuuteen, 5) terveyteen sekä 6) luottamukseen liittyvät merkitykset. Osa 

merkityksistä oli selkeästi tunnistettavissa osaksi tiettyä luokkaa, kuten tuotteen toimivuus 

osaksi tuotteen toiminnallisia merkityksiä. Osa merkityksistä oli taas monitulkintaisia ja 

esimerkiksi luonnonkosmetiikan käytön taustalla vaikuttavat iho-ongelmat olisi ollut 

mahdollista tulkita sekä toiminnallisiksi että terveyteen liittyviksi merkitystekijöiksi. Tässä 

tutkimuksessa iho-ongelmiin liittyvät tekijät tulkittiin osana terveyteen liittyviä 

merkityksiä, jotka taas linkittyivät vahvasti ekologisuuteen liittyviin merkitystekijöihin. 

Ajoittaisesta monitulkintaisuudesta huolimatta merkitysluokat saatiin luotua ja niiden 

määrittelyn kautta tutkimustuloksia oli mahdollista tarkastella systemaattisesti, jolloin 

luonnonkosmetiikan käytön syitä eri merkitysten taustalla päästiin tarkastelemaan 

syvällisemmin. 

 

Luonnonkosmetiikan käytön toiminnallisissa merkityksissä korostuivat tuotteiden hintaan 

ja saatavuuteen liittyvät tekijät. Merkityksellistä oli tuotteesta saatava hyöty suhteessa 

tuotteen hintaan. Haastatteluissa korostui tuotteen toimivuus ja sopivuus käyttäjän iholle. 

Tuotteen saatavuus ja monipuolinen valikoima yhdistyi Featherstonen (2007, 12) ja 

McCrackenin (1988, 71) näkemykseen siitä, että ympäröivä kulttuuri vaikuttaa 

luonnonkosmetiikan käyttäjän elämään ja siihen, mitä tuotteita on helposti saatavilla, koska 

tuotevalikoiman rakentumiseen vaikuttavat muoti- ja mainonta-alan luomat trendit.  

 

Luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvät sosiaaliset merkitykset liittyvät vahvasti käyttäjän 

elämäntapaan ja ihmissuhteisiin. Luonnonkosmetiikan valinnassa tärkeänä tekijänä näkyi 
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sen identiteettiin ja elämäntapaan liitettävä sosiaalinen ulottuvuus, jota käsiteltiin 

tutkimuksessa Featherstonen (2007, 13) kulutukseen liittyvien sosiaalisten tekijöiden 

kautta. Luonnonkosmetiikka nähtiin osana laajempaa käyttäytymistä, jossa tietoisemmat 

kulutusvalinnat olivat osa kestävämpiä elintapoja. Luonnonkosmetiikka näkyi tällöin 

yhtenä tapana konkretisoida vastuullisuusajattelua ja tuoda tällä tavoin näkyväksi omia 

arvoja ja sitä kautta myös omaa identiteettiä. Luonnonkosmetiikan pariin oli myös löydetty 

usein ystävältä tai ihonhoidon ammattilaiselta saatujen suositusten perusteella. Tämä 

ilmentää McCrackenin (1988, 73) näkemystä siitä, kuinka kuluttajat omaksuvat vallitsevaa 

kulttuuria ja siinä vallitsevia merkityksiä pyrkiessään ilmentämään omassa elämässä 

ympärillä tapahtuvia asioita, tässä tapauksessa luonnonkosmetiikan käyttöä.  

 

Luonnonkosmetiikan käytössä merkityksellistä oli sen nautintoa ja iloa tarjoavat tekijät. 

Luonnonkosmetiikan käyttöön yhdistyi esimerkiksi harrastuneisuus ja siitä saatava arjen 

nautinto. Luonnonkosmetiikka tarjosi nautintoa myös ylellisten tuoksujen ja esteettisen 

pakkauksen muodossa. Käyttäjät saivat luonnonkosmetiikkatuotteiden kokeiluista ja 

testailuista iloa arkeensa ja monipuolinen valikoima ja sen jatkuva uudistuminen tarjosi 

käyttäjille mahdollisuuden kokeilla rajattomasti uusia tuotteita. Kokeilunhalu yhdistettiin 

kuitenkin vahvasti luonnonkosmetiikan käytön alkuvaiheeseen, kun tuotevalikoima ei ollut 

vielä tuttu. Käytön vakiinnuttua kokeilunhalu hiipui ja nautintoa saatiin ennen kaikkea 

tuttujen ja itselle toimivaksi todettujen tuotteiden käytöstä.  

 

Shillingin (2007) ajatusten mukaisesti moni luonnonkosmetiikan käyttäjä pyrki ulkonäöstä 

huolehtimisen lisäksi pohtimaan tuotteita valitessaan myös niiden vaikutusta omaan 

kehoon sekä ympäristöön. Oman henkilökohtaisen nautinnon ohella käyttäjälle 

nautinnollista saattoi olla toisaalta se, että tuotteessa oli huomioitu tuotteen vaikutus sekä 

käyttäjälle itselle, että ympäristölle. Tämä ilmentää paljolti vaihtoehtoiselle hedonismille 

ominaisia piirteitä, jossa kuluttaja odottaa tuotteiden tarjoavan hänelle itselleen iloa ja 

nautintoa samalla kun hän pyrkii valitsemaan ympäristön tai yhteiskunnan kannalta 

parhaan vaihtoehdon (Caruana, Glozer & Eckhardt, 2019). 

 

Vaihtoehtoinen hedonismi onkin osa poliittisen kuluttajuuden ilmenemistä osana 

luonnonkosmetiikan käyttöä. Poliittiselle kuluttajuudelle ominaiset tekijät ilmenivät 

erityisesti ekologisuuteen ja terveyteen liittyvissä merkityksissä. Tutkimus osoitti, että 
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luonnonkosmetiikan käyttö ja erityisesti siihen liittyvät ekologiset merkitykset liittyvät 

pyrkimykseen toimia aktiivisena kuluttajakansalaisena ja haluun tehdä tietoisempia 

kulutusvalintoja, jotka eivät ole pelkästään oman edun mukaisia, vaan ottavat huomioon 

myös yhteisöllisesti tärkeät tekijät, kuten tuotteen ekologisuuden. 

Luonnonkosmetiikkatuotteiden nähtiin sopivan osaksi vastuullisempaa 

kulutuskäyttäytymistä.  Luonnonkosmetiikkaan liitettäviä ekologisuuteen ja terveyteen 

liittyviä merkityksiä pyrittiin ilmentämään osana omaa elämää esimerkiksi McCrackenin 

(1988, 84) nimeämien hoitorituaalien avulla. Tällöin luonnonkosmetiikan käyttäjien 

joukosta voikin tunnistaa Gabrielin & Langin (2015, 193) nimeämiä kapinallisia kuluttajia 

tai jopa kuluttaja-aktivisteja, jotka pyrkivät kulutustapojensa avulla tekemään 

yhteiskunnallisesti merkityksellisiä valintoja. Luonnonkosmetiikka siis tarjoaa 

mahdollisuuden tuoda esiin myös poliittisia näkemyksiä niin halutessaan. 

 

Terveyteen liittyvissä merkityksissä korostuivat tuotteiden aineosiin liittyvät tekijät. 

Luonnonkosmetiikan käyttäjille oli tärkeää, että tuotteilla on lyhyt ja yksinkertainen 

ainesosaluettelo ja raaka-aineet ovat helposti tunnistettavia. Tuotteisiin liittyvä turvallisuus 

myös korostui osana omaa terveyttä. Oli tärkeää, että tuotteet eivät kuormita elimistöä 

liikaa esimerkiksi kemikaalien muodossa ja, että tuotteet olisivat kaikin puolin 

mahdollisimman ”myrkyttömiä”. Käyttäjät nostivat myös esiin tuotteiden merkityksen 

osana iho-ongelmien hoitoa. Luonnonkosmetiikka tarjosi monelle helpotusta erilaisiin 

yliherkkyyksiin ja allergioihin liittyen. 

 

Luonnonkosmetiikan käyttäjien kokemat merkitykset sertifikaatteja ja niiden tarjoamaa 

luottamusta kohtaan olivat ristiriitaisia ja sertifiointiprosessiin suhtauduttiin osittain 

epäilevästi osaltaan sen monimutkaisuuden ja korkeiden kustannusten vuoksi. Tutkimus 

kuitenkin osoitti sen, että luonnonkosmetiikan käyttäjälle sertifikaattti on yksi osa tuotteen 

valintaprosessia, osalle tärkeämpi tekijä kuin toisille. Sertifioitua tai muulla tavoin tuttua 

luonnonkosmetiikkaa ostamalla kuluttaja pystyy minimoimaan riskiä siitä, että tuote 

osoittautuisi omien arvojen vastaiseksi (Kahraman & Kazançoğlu, 2019). Sertifikaatti lisää 

kuluttajan luottamusta tuotetta kohtaan erityisesti silloin, kun kyseessä on käyttäjälle 

tuntematon tuote. 
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Tutkimuksessa tunnistettiin myös sertifioinnin tarjoamat mahdollisuudet uudenlaisille 

moraalisille ja kulttuurisille merkityksille. Sertifikaateilla kuluttaja voi Caruanan ym. 

(2019) näkemyksen mukaisesti luoda luonnonkosmetiikkatuotteille ja niiden kulutukselle 

uudenlaisia merkityksiä rajoittaessaan käyttöä tässä tapauksessa sertifioituun 

luonnonkosmetiikkaan. Vaihtoehtoiseen hedonismiin liittyy pyrkimys korvata kyltymätön 

kulutus moraalisesti pidättyvällä, itsekuria harjoittavalla kulutuskäyttäytymisellä (Soper, 

2008), käytännössä esimerkiksi sertifioidulla luonnonkosmetiikalla. Tämä rajoittava 

kulutustapa mahdollistaa uudenlaisten moraalisten merkitysten luomisen, jolloin kuluttajan 

on mahdollista lieventää kulutuksen aiheuttamaa mahdollista syyllisyyttä, joka voi aiheutua 

esimerkiksi silloin, kun tuotteita ostetaan ilman, että niille on käytännössä tarvetta (Caruana 

ym., 2019).  

 

Merkitysten kautta saatiin ymmärrystä siitä, millä tavoin luonnonkosmetiikan tuotteet 

ilmenevät kuluttajien elämässä ja millaisia sisältöjä, toisin sanoen merkityksiä, niiden 

kulutukseen liittyy. Tutkimus osoitti, että luonnonkosmetiikkatuotteiden valinta on 

jatkuvaa arviointia omien tarpeiden ja yhteiskunnalle tai luonnolle edullisten valintojen 

välillä, jonka vuoksi olisi esimerkiksi mahdotonta arvottaa kuluttajien kokemia merkityksiä 

tärkeyden perusteella. Koska kyseessä oli laadullinen haastattelututkimus, tärkeää oli, että 

tutkimusaineisto oli mahdollisimman rikasta ja tarjosi näkemyksen mahdollisimman 

monipuolisesti erilaisten käyttäjien kokemuksista ja sitä kautta tutkittavasta ilmiöstä. 

Luonnonkosmetiikan käyttöä ja sen merkityksiä tutkimalla haluttiin saada lisää 

ymmärrystä siitä, millaisiin laajempiin kuluttajuuden teemoihin luonnonkosmetiikka 

voidaan liittää ja sitä kautta tunnistaa luonnonkosmetiikan käytölle ominaisia merkityksiä. 

 

6.2 Tutkimuksen arviointi ja luotettavuus 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui kulutuksen kulttuuriin ja merkityksiin sekä 

poliittiseen kulutukseen liittyvien teorioiden pohjalle. Tutkimuksen kiinnostuksen 

kohteena olivat ennen kaikkea luonnonkosmetiikan käyttöön liitettävät merkitykset. 

Lisäksi haluttiin selvittää, millainen rooli ekologisuuteen ja terveyteen liittyvillä tekijöillä 

on luonnonkosmetiikan käytössä sekä tutkia millä tavoin sertifikaatit näkyvät osana 

luonnonkosmetiikkatuotteen valintaa ja sitä kautta tuotekohtaisen luottamuksen 

rakentumisessa. Tässä tutkimuksessa tulosten kannalta olennaista oli 
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luonnonkosmetiikkaan liittyvien merkityksien tarkastelu, eikä niinkään ennalta asetettujen 

hypoteesien todentaminen. Tunnistamalla kuusi luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvää 

merkitysluokkaa, pystyttiin syvemmin tarkastelemaan sitä, kuinka käyttäjät 

kulutusvalintojaan jäsentävät. 

 

Tutkimuksen viitekehyksen hahmottamisen apuna käytettiin Mike Featherstonen (2007) 

tunnistamaa kolmea kulutuksen näkökulmaa sekä Grant McCrackenin (1988) kehittelemää 

kulutuksen merkitysten siirtymisteoriaa. Luonnonkosmetiikan käyttöön liittyviä 

merkityksiä lähestyttiin ensin laajemmin koko kulutuskulttuurin näkökulmasta ja pyrittiin 

sitä kautta ymmärtämään kulutukseen nivoutuvia taloudellisia, sosiaalisia sekä 

emotionaalisia merkityksiä. Merkitysten siirtymisen kautta pystyttiin tarkemmin 

hahmottamaan sitä, miten kulutukseen liittyvät maailmanlaajuiset trendit siirtyvät 

esimerkiksi hoitorituaalien kaltaisten toimintatapojen kautta vähitellen osaksi ihmisten 

päivittäistä arkea. Perinteisemmän kulutuskulttuurikirjallisuuden lisäksi oli tärkeää 

tarkastella tutkimusaihetta myös tuoreemman, tässä tapauksessa poliittiseen kuluttajuuteen 

liittyvän tutkimustiedon valossa, jolloin tutkimuksen avulla saatiin uutta ymmärrystä myös 

vastuullisuuteen ja hedonismiin liittyvistä luonnonkosmetiikka-aiheisista merkityksistä. 

Tutkimuksessa on pyritty tutkimusprosessin läpinäkyvyyteen dokumentoimalla ja 

esittämällä työn eri vaiheet mahdollisimman hyvin. Jotta tutkimuksen tavoitteet saatiin 

toteutettua, oli tärkeää, että tutkimuskysymyksiä muokattiin läpi tutkimusprosessin. Tätä 

kautta tutkimuksessa kerätty aineisto ja tutkimustulokset vastasivat mahdollisimman 

onnistuneesti tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulosten analysoinnin yhteydessä pystyttiin 

havaita, ettei kulutuksen merkitysten tunnistaminen ja luokittelu ole yksiselitteistä. 

Merkitykset ovat osittain linkittyneitä toisiinsa, jonka vuoksi selkeiden luokittelujen 

tekeminen tuntui aluksi turhan rajaavalta. Aineistoa oli kuitenkin uskallettava analysoida 

ja peilata aiempaan tutkimukseen ja pyrkiä sitä kautta löytämään vastausten väliltä 

yhtäläisyyksiä ja tekemään niiden pohjalta johtopäätöksiä. 

Koska puhelinhaastattelut perustuivat vahvasti haastateltavien omien kokemusten ja 

mielipiteiden jakamiselle, oli tärkeää, että haastateltavat kokivat luonnonkosmetiikka-

aiheisen keskustelun mielekkääksi. Siksi kohderyhmän rajaaminen esimerkiksi tiettyä 

ikäryhmää koskevaksi ei tuntunut aineistonkeruun ja tutkimustulosten kannalta tärkeältä. 

Tutkimusaineiston keruussa lähtökohtaisena tavoitteena oli saada mahdollisimman rikas 
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ilmiötä kuvaava aineisto, jossa demografisilla tekijöillä ei ollut tutkimustulosten kannalta 

merkittävää roolia. Tällöin toteuttamaani laadullista tutkimusta ei voida myöskään käyttää 

luonnonkosmetiikan käyttäjien demografisten tekijöiden ja tiettyä käyttäjäryhmää 

yhteisesti koskevien päätelmien tekemiseen. Tutkimuksen kannalta olennaista oli saada 

tietoa tutkitusta kohderyhmästä, eli luonnonkosmetiikan käyttäjistä. 

 

Aineiston analyysin tavoitteena oli pyrkiä löytämään yhdistäviä piirteitä, jotka toistuivat 

tehdyissä haastatteluissa. Sisällönanalyysin ja sen myötä tehdyn luokittelun avulla haluttiin 

saada laajempaa ymmärrystä luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvistä merkityksistä. 

Aineiston tulkinnassa tärkeässä roolissa toimi tutkimuskysymysten avulla valittu 

näkökulma, joka auttoi kannattelemaan koko tutkimusta. Kun aineistoa pyrittiin 

tulkitsemaan luonnonkosmetiikkaan liittyvien merkitysten sekä erityisesti ekologisten ja 

terveyteen liittyvien tekijöiden sekä sertifikaattien merkitysten näkökulmasta katsottuna, 

saatiin lisää ymmärrystä luonnonkosmetiikan käyttöön liittyvästä ajattelusta ja 

kulttuurisista merkityksistä. Tällöin yksityiskohtaisempaa aineiston luokittelua seurasi 

lopuksi laajempi kokonaisuuden tulkinta ja sitä kautta luonnonkosmetiikan käyttöön 

liittyvien merkitysten uudelleen hahmottaminen. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa yksi luotettavuuden mittari on tutkimuksen uskottavuus, 

jolloin arvioinnin kohteena on koko tutkimusprosessi (Eskola & Suoranta 1998, luku 5). 

Tutkimuksen arviointi perustuu lopulta vahvasti siihen, kuinka hyvin tutkimuksessa 

osoitetut väitteet ovat perusteltavissa ja kuinka hyvin tulokset kuvaavat tarkastellun ilmiön 

piirteitä (Eskola & Suoranta 1998, luku 5). Tutkimuksessa tehdyt haastattelut pyrittiin 

rakentamaan mahdollisimman hyvin teoriaa ja viitekehystä hyödyntäen, jotta tutkimuksen 

empiirinen osa olisi linjassa tutkimuksen teorian kanssa. Aineiston riittävyys ja analyysin 

kattavuus pyrittiin varmistamaan riittävällä haastateltavien määrällä ja teemahaastattelujen 

riittävällä pituudella (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 109). 

 

Toisaalta laadullista tutkimusta tehdessä on tärkeää, ettei aineistoa kerää liikaa, jolloin 

tulosten analysointi muuttuu haastavaksi (Eskola & Suoranta 1998, luku 5). Siksi 

haastatteluja tehdessä oli tärkeää arvioida kerättyä aineistoa erityisesti alkuvaiheessa ja 

tarvittaessa hioa haastattelurunkoa, jotta kerätty aineisto tuottaa varmasti tutkimusaukkoa 

vastaavaa sisältöä. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeää oli myös kiinnittää 
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huomiota analyysin arvioitavuuteen. Arvioitavuuden onnistumiseen viittaa esimerkiksi se, 

kuinka hyvin lukija pystyy ymmärtämään tutkijan muodostamien tutkimustulosten 

rakentumista (Eskola & Suoranta 1998, luku 5). Tässä tutkimuksessa onnistumisen 

kannalta erityisen tärkeässä roolissa oli haastattelujen toteutus, kerätyn aineiston luokittelu 

sekä sen pohjalta tehty päättelytyö. Aineistosta kerätyt sitaatit olivat tutkimuksessa tärkeitä 

tulkintaa selittäviä tekijöitä.   

 

6.3 Jatkotutkimus 

Vastuullisten arvojen ja nautinnon limittymistä, toisin sanoen vaihtoehtoisen hedonismin 

roolia osana kulutuskäyttäytymistä on alettu tunnistamaan vasta vähitellen (Soper, 2008). 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi tärkeää ymmärtää syvällisemmin sitä, miten kuluttajat 

tasapainoilevat yksilö- ja yhteiskuntakeskeisten valintojen ja tarpeiden äärellä. 

Ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen liittyvä poliittinen keskustelu lisää yksilötasolla 

painetta kuluttaa yhä tiedostavammin ja sen myötä yksittäinen kuluttaja joutuu 

harkitsemaan yhä tarkemmin omia kulutustarpeitaan ja henkilökohtaisia valintojaan osana 

yhteiskunnallisia tarpeita. 

 

Luonnonkosmetiikkaan liittyvän tutkimuksen kannalta tämä tutkimus tarjosi tärkeää 

luonnonkosmetiikan käyttöä koskevaa tutkimustietoa. Koska kiinnostuksen kohteena 

olivat luonnonkosmetiikan käyttäjät, oli oletettavaa, että haastateltavat olivat perehtyneet 

luonnonkosmetiikka-aiheeseen ja siten myös sitoutuneita tuoteryhmän kuluttajia. 

Rajauksesta johtuen tutkimus ei tarjonnut tietoa niiden kuluttajien käyttäytymisestä, jotka 

suhtautuvat luonnonkosmetiikkaan kriittisesti tai epäilevästi. Jatkotutkimuksen kannalta 

näitä kuluttajaryhmiä olisi järkevää tutkia ja saada sitä kautta ymmärrystä myös erilaisesta 

suhtautumisesta luonnonkosmetiikkaa kohtaan. 

 

Luonnonkosmetiikkaan liitettävistä mahdollisista negatiivisista merkityksistä ei ole 

tutkimustietoa tarjolla. Tämän tutkimuksen myötä pystyttiin tunnistamaan, että 

kosmetiikkaan ja sen turvallisuuteen liittyy paljon vastakkainasettelua ja esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa liikkuvaa virheellistä tietoa, jota ei ole tieteellisessä tutkimuksessa 

vielä tunnistettu. Luonnonkosmetiikkaan liittyvää tutkimusta olisi tärkeää toteuttaa 

tulevaisuudessa paitsi kuluttajien, myös esimerkiksi tuotteiden sertifioinnin, markkinoinnin 
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sekä tuotevalmistajien näkökulmasta. Tutkimusta tarvittaisiin sekä laadullisin että 

määrällisin tutkimusmenetelmin toteutettuna.  

 

Kuluttajakansalaisuuden ja poliittisen kuluttajuuden tuomat uudet kulutuksen ulottuvuudet 

tarjoavat kulutustutkimukseen uusia näkökulmia, joiden avulla pystytään tulevaisuudessa 

tutkimaan yhä monipuolisemmin kulutuksen roolia osana yhteiskunnallista vaikuttamista. 

Tietynlainen kulutuksen kautta näyttäytyvä yhteiskunnallinen solidaarisuus ja kuluttajan 

rooli osana globaalia maailmaa tulee varmasti korostumaan lähitulevaisuudessa ja sen 

myötä kuluttamiseen liittyvät valinnat ja merkitykset muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi 

ja toisaalta entistä tärkeämmiksi. Erilaisten tuotemerkintöjen, kuten sertifikaattien ja niiden 

tarjoaman tiedon merkitys korostuu, kun kuluttajat haluavat olla entistä tietoisempia 

ostamiensa tuotteiden sisällöstä ja elinkaaren vaiheista. Tieteellinen tutkimus tekee näitä 

muuttuvia kulutustarpeita näkyviksi ja tarjoaa sitä kautta uusia näkökulmia 

kulutuskäyttäytymiseen liittyen.  
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Liitteet 

Liite 1: Ilmoittautumislomake haastatteluun 

Hei, 
 
Olen Iida Alasentie, Helsingin Yliopiston Elintarviketalouden ja kulutus- maisteriohjelman 
opiskelija. Toteutan osana loppututkielmaani haastattelututkimuksen, jonka tarkoituksena 
on selvittää luonnonkosmetiikan käyttöön liittyviä ajatuksia ja kokemuksia.  
 
Haastattelen tutkimusta varten 10–15 henkilöä. Haastattelut toteutetaan puhelimitse ja 
niihin kannattaa varata aikaa noin puolesta tunnista tuntiin. Osallistuminen on täysin 
vapaaehtoista ja haastattelu voidaan myös keskeyttää, jos haastateltava sitä toivoo. 
Haastattelusta saat palkkioksi koodin, jolla pystyt noutamaan jäätelön miltä tahansa R-
kioskilta veloituksetta. 
 
Haastattelut toteutetaan täysin luottamuksellisesti ja haastateltavan yksityisyydensuojaa 
kunnioittaen. Tutkimukseen kerättävät tiedot käsitellään tietosuojalain vaatimalla tavalla, 
eikä niitä käytetä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin. Osallistumalla haastatteluun annat 
suostumuksesi vastausten käyttöön tässä ja mahdollisissa jatkotutkimuksissa. 
 
Jos olet halukas osallistumaan tutkimukseeni, jätäthän sähköpostiosoitteesi ja muutaman 
taustatiedon alle. Olen kaikkiin ilmoittautuneisiin yhteydessä sähköpostitse! 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja haastatteluun liittyen, voit olla minuun 
yhteydessä sähköpostitse iida.alasentie@helsinki.fi. 
 
Kiitos kiinnostuksesta tutkimustani kohtaan! :) 
 
Monivalintakysymykset 
 
Suositko luonnonkosmetiikkaa ostaessasi kosmetiikkatuotteita? 
Kyllä 
En 
En osaa sanoa 
 
Onko sinulle tärkeää, että käyttämäsi luonnonkosmetiikka on sertifioitua? 
Kyllä 
Ei 
Riippuu tuotteesta 
En osaa sanoa 
 
Taustakysymykset 
 
Ikä: 
Sukupuoli: 
Asuinpaikka: 
Ammatti: 
Sähköpostiosoite: 
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Liite 2: Haastattelurunko 

LUONNONKOSMETIIKASTA YLEISESTI 

1. Kun mietit luonnonkosmetiikkaa, millaisia kosmetiikkatuotteita mieleesi tulee? 

2. Mitä eroavaisuuksia näet perinteisen ja luonnonkosmetiikan välillä? 

3. Kenelle luonnonkosmetiikan tuotteet on mielestäsi suunnattu? 

4. Millaiset tulevaisuuden näkymät uskot luonnonkosmetiikalla olevan? 

 

LUONNONKOSMETIIKAN KÄYTTÖ 

5. Millaisia käyttökokemuksia sinulla on luonnonkosmetiikasta? 

6. Miten päädyit käyttämään luonnonkosmetiikkaa? 

7. Kuinka kauan olet käyttänyt luonnonkosmetiikkaa? 

8. Millaista luonnonkosmetiikkaa käytät – millaisia tuotteita? 

9. Käytätkö tiettyjä merkkejä vai oletko kokeilunhaluinen? 

10. Käytätkö luonnonkosmetiikan lisäksi synteettistä, ns. tavallista kosmetiikkaa? 

11. Kiinnitätkö huomiota luonnonkosmetiikassa käytettäviin sertifikaatteihin?  

12. Koetko, että tiedät riittävästi luonnonkosmetiikkaan liittyvästä sääntelystä ja 

lainsäädännöstä? 

 

SUHDE LUONNONKOSMETIIKKAAN 

13. Vaikuttaako luonnonkosmetiikan käyttöösi ympäristöön tai terveyteen liittyvät 

asiat?  

14. Millaisena luonnonkosmetiikan kuluttajana pidät itseäsi? 

15. Mitä asioita päällimmäisenä arvostat luonnonkosmetiikassa – Miksi suosit 

luonnonkosmetiikkaa? 

 

TÄYDENTÄVÄT TAUSTATIEDOT 

- Asuuko kotitaloudessasi sinun lisäksi muita? Jos lapsia, minkä ikäisiä? 

- Koulutustausta 

 
Tässä olivat kaikki haastattelukysymykset, kiitos vastauksista. Onko sinulla aiheeseen liittyen vielä 
muita ajatuksia? Jos tutkimukseen liittyen tulee vielä ajatuksia mieleen ja tai haluat kysyä jotain 
aiheeseen liittyen, minuun voi olla yhteydessä sähköpostitse. Lähetän R-koskin jäätelökoodin 
sinulle pikimmiten haastattelun jälkeen. Kiitos vielä haastatteluun osallistumisesta! 


