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1 Johdanto 
 

Lapsuudenkodista muuttamista pidetään länsimaissa tärkeänä vaiheena nuoren it-

senäistymisessä ja siirtymässä aikuisuuteen (Berngruber, 2016, s. 193; Oksanen, Aal-

tonen, Majamaa & Rantala, 2017, s. 340). Suomessa lapsuudenkodista muutetaan pois 

Eurooppaan nähden verrattain varhain (Juvonen, 2014, s. 254; Malm, 2018, s. 11), ja 

yleisin syy muutolle on halu itsenäistyä (Aho, Myllymäki, Sandqvist & Strandell, 2021, s. 

31; Kupari, 2011, s. 18). Nuorten aikuisten yksinasumisen trendi on voimistunut viimeis-

ten 30 vuoden aikana (Aho ym., 2021, s. 19), ja nykyään suurin osa nuorista aikuisista 

muuttaa asumaan yksin, eikä esimerkiksi soluasuntoon tai kumppanin kanssa (Nikander 

& Pietiläinen, 2015, s. 55). Tutkimuksissa on havaittu, että olemassa olevien, itselle mer-

kityksellisten ihmissuhteiden ylläpitäminen on oleellinen tekijä kodin tunnun synnyssä 

uudessa paikassa (ks. esim. Kinnunen, 2017, s. 175; Uimonen, 2019, s. 12), ja tästä 

syystä on mielenkiintoista tutkia, mitkä eri tekijät muodostavat kodin tunnun kokemuksen 

nuorille aikuisille, jotka muuttavat asumaan yksin. Elämänkulullisena siirtymänä lapsuu-

denkodista poismuutto ja itsenäistyminen koskettavat lähes jokaista elämänsä aikana, 

ja siksi ensimmäiseen itsenäiseen asuntoon kotiutuminen on tärkeä tutkimuskohde. 

Tässä tutkimuksessa nuorella aikuisella tarkoitetaan 19–28-vuotiasta ja nuorella 16–18-

vuotiasta, joka ei ole vielä muuttanut pois lapsuudenkodistaan. 

 

Kodin ja esineiden merkitys inhimillisessä elämässä on kiistaton (Ilmonen, 2007, s. 292; 

Miller, 2010, s. 53; Rapoport, 1985, s. 255; Suikkanen, 2010, s. 9). Ihmisellä on aina ollut 

jonkinlainen koti, oli se sitten luola, yhteisö, kerrostaloasunto tai ystäväpiiri. Samoin jon-

kinlaiset esineet ovat olleet arjessa läsnä aina, esihistoriallisen ihmisen työkaluista ny-

kypäivän runsaisiin erilaisiin esineisiin. Aineellisuus on osa ihmistä, esineet eivät ole vain 

materiaa, vaan osa meitä (Lehtonen, 2008, s. 35). Kotiin ja esineisiin kytkeytyvät arvos-

tukset ja merkitykset muuttuvat ajassa ja paikassa, ja siten niitä tutkimalla saadaan tietoa 

eletyn ajan yhteiskunnasta (Leppihalme, 2010, s. 81; Prown, 1993, s. 1; Vilkko, 2010, s. 

13–14). Tämä tutkimus yhdistää kodin ja esineet syventyessään siihen, millä tavoin lap-

suudenkodistaan poismuuttaneet nuoret aikuiset asettuvat ensimmäiseen itsenäiseen 

kotiinsa 2010–2020-lukujen Suomessa, ja mitkä tekijät saavat heidät kokemaan kodin 

tuntua uudessa asuinpaikassa. Tämä tutkimus analysoi kodin tuntua tuottavien lukuisten 

muiden elementtien lisäksi kodin materiaalista maailmaa. Kodit ovat materiaalisen maa-

ilman ilmentyminä esineitä täynnä (Kinnunen, 2017, s. 7; Lehtonen, 2008, s. 83). Lap-

suudenkodin jälkeisessä ensimmäisessä kodissa nuoret aikuiset ovat ensimmäistä ker-
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taa määrittämässä kokonaisen kodin esineistöä. Tutkimuksessa tarkastellaan esinesuh-

teen käsitteen avulla, mitä merkityksiä esineet kantavat ja välittävät, ja millä tavoin ne 

auttavat kiinnittymään lapsuudenkodin jälkeiseen itsenäiseen kotiin. 

 

Koti on kuulunut kotitaloustieteen keskeisiin tutkimuskohteisiin pitkään. Koti käsitteenä 

on hyvin monimerkityksellinen. Tämä tutkimus käsittää kodin ensisijaisesti Korvelan 

(2003) ja Vilkon (2001) määrittelemillä tavoilla paikkana, joka tulee ottaa haltuun ja tehdä 

omaksi, ennen kuin voidaan puhua kodista. Kokemus kodista eli kodin tuntu syntyy Vil-

kon (2001) mukaan pikkuhiljaa, kun kotiin alkaa kytkeytyä merkityksiä. Kotitaloustie-

teessä sen sijaan esineiden tutkiminen materiaalisen kulttuurin näkökulmasta on ollut 

vähäistä. Tämä tutkimus kytkee kotitaloustieteen materiaalisen kulttuurin tutkimuksen ja 

kulutustutkimuksen esinekäsitykseen, jossa esine nähdään funktionaalisuutensa ohella 

symbolisena, merkityksiä välittävänä ja aktiivisena objektina (ks. esim. Borgerson, 2013, 

s. 127–130; Mäkikalli, 2010, s. 11). Kotitaloustieteessä kulutustutkimus on yleistä pää-

painon ollessa eri kuluttajaryhmien, kulutustottumusten, kulutuskäyttäytymisen ja kulu-

tuksen suuntauksien tutkimisessa. Tässä tutkimuksessa fokus on sen sijaan kulutustuot-

teessa eli esineessä itsessään. Koti ymmärretään paikkana, jossa kulutustuotteet eli esi-

neet otetaan käyttöön ja ne tulevat osaksi ihmisten arkea (Fuentes, 2011, s. 244). Kiin-

nostuksenkohteena on yksilöiden maailmassa olemisen materiaalisuus, eli ihmisten ja 

esineiden väliset suhteet - miten esineiden kanssa ollaan ja eletään, mitä merkityksiä ne 

kantavat, mitä viestejä ne välittävät ja miten ne ohjaavat ja muokkaavat ihmisiä ja kult-

tuuria. 

 

Tämä tutkimus on teoreettiselta orientaatioltaan monitieteinen. Kotitaloustieteessä tie-

teidenvälisyys nähdään tapana tavoittaa arjen moniulotteiset ilmiöt (IFHE, 2008). Kuten 

kotitaloustieteelliselle tutkimukselle on ominaista, niin myös tässä tutkimuksessa on pe-

rehdytty ja hyödynnetty kotitaloustieteen ohella usean eri tieteenalan käsitteistöä ja vii-

tekehyksiä kodin ja esineiden laajojen merkityskenttien tavoittamiseksi – muiden muassa 

sosiologiaa, antropologiaa, materiaalisen kulttuurin tutkimusta, kulutustutkimusta, psy-

kologiaa ja historian tutkimusta (IFHE, 2008). Vilkko (2010a, s. 15) ja Saile (1985, s. 107) 

vahvistavat saman: Jotta kompleksisen inhimillisen ilmiön, kodin, luonne voidaan tavoit-

taa, integratiivinen ja monialainen lähestymistapa on tarpeen. 
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2 Lapsuudenkodista omaan kotiin 
 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avaa monipuolinen tutkimuskirjallisuuteen pe-

rustuva katsaus lapsuudenkodista poismuutosta. Luvun alussa kehystetään kyseistä 

elämänkulullisen siirtymän osoitinta tutustumalla elämänkulullisten siirtymien tematiik-

kaan ja erityisesti siirtymään nuoruudesta aikuisuuteen. Pian käsittely tarkentuu yhteen 

siirtymän osoittimeen, lapsuudenkodista poismuuttoon, jota tarkastellaan tutkimuskirjal-

lisuuden valossa. Tarkastelun kohteena ovat nuorten haaveet ja pelot lapsuudenkodista 

poismuuttoon liittyen, lapsuudenkodista poismuuton keskimääräinen ikä ja syyt muutolle 

sekä lapsuudenkodin jälkeisiä ensimmäisiä koteja luonnehtivat piirteet. 

 

2.1 Nuoruus ja itsenäistyminen – omaa polkua aikuisuuteen 

 
Elämänkulkuun käsitteenä sisältyy vaiheita (lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus) ja 

niitä jaksottavia siirtymiä, esimerkiksi koulun aloittaminen, itsenäistyminen ja eläköitymi-

nen. Kun elämänkulku käsitetään yhteiskunnallisesti tuotettuna rakenteena, elämänkul-

kuun liittyy ajatus siitä, että ikä- ja siirtymävaiheet rakentuvat sosiaalisesti ja ne tuotetaan 

kulttuurisesti. Toisin sanoen, tiettyyn ikään tai tiettyihin elämänvaiheisiin liittyy vahva nä-

kemys siihen kuuluvista siirtymistä tai muista elämänkulun merkittävistä tapahtumista.  

Kollektiiviseen kokemukseen perustuvat elämänvaiheet ja siirtymät tuovat normatiivi-

suutta ja odotuksenmukaisuutta elämään. (Juvonen, 2015, s. 30; Vilkko, 2000, s. 75.) 

Kuitenkin ainakin 1980-luvulta alkaen on ollut havaittavissa, että elämänvaiheiden rajat 

ovat hämärtyneet ja elämänkulut yksilöllistyneet. Yksittäisen ihmisen elämänvaiheet ei-

vät noudata perinteistä ja odotettua kaavaa yhtä varmasti kuin ennen, vaan rinnalle on 

tullut vaihtoehtoisia elämänpolkuja. (Aapola, 1999, s. 32–35; EGRIS, 2001, s. 102;) 

Vilkko, 2000, s. 76–77.) Sosiaalisten odotusten täyttämisen sijaan omaa elämänkulkua 

kyseenalaistetaan, reflektoidaan ja muokataan aktiivisesti omannäköiseksi (Vilkko, 

2000, s. 76–77). Esimerkiksi avioliittoa ja perheen perustamista pohditaan omista lähtö-

kohdista, eivätkä ne ole enää itsestään selviä elämänkulun tavoitteita, joita toteutetaan 

norminmukaisesti.  Vaikka yksilöiden vastuu oman elämänkulun ohjaamisesta on lisään-

tynyt, siirtymät kuitenkin kiinnittyvät yhä vahvasti yhteiskunnallisiin rakennetekijöihin. 

Esimerkiksi koulun aloittaminen on edelleen iänmukaisesti ja institutionaalisesti organi-

soitu. (Juvonen, 2015, s. 31; Nurmi & Salmela-Aro, 2000, s. 91.)   

 

Kohdennettaessa huomio siirtymään nuoruudesta aikuisuuteen Mary (2012, s. 310) tuo 

esiin, että tietyt, spesifit yhteiskunnalliset elementit ovat määrittäneet kyseistä yksilöiden 
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siirtymää vuosisatojen läpi. Siirtymät aikuisuuteen ovat aina vaihdelleet eri yhteiskunta-

luokkien välillä ja kaupungin ja maaseudun välillä (Mary, 2012, s. 321). 1950–1960-lu-

vuilla aikuisuuteen siirtymän osoittimiksi vakiintuivat sellaiset yhteiskunnalliset määritteet 

kuin opintojen valmistuminen, työelämään siirtyminen, lapsuudenkodista muutto, naimi-

siinmeno ja perheen perustaminen. Taloudellisen vaurauden ja vakauden seurauksena 

valtaosa nuorista pystyi yhtäkkiä toteuttamaan tai saavuttamaan näitä etappeja suhteel-

lisen lineaarisesti ja melko lyhyellä aikavälillä, minkä takia niistä syntyi yleinen vertailu-

kohta aikuisuuteen siirtymiselle. (Mary, 2012, s. 32, 310.) Kuten muissakaan elämänku-

lullisissa siirtymissä, myöskään nuorten kohdalla perinteiset aikuisuuteen siirtymän 

osoittimet eivät ole enää selkeitä pykäliä, jotka toteutuisivat tietyn ikäisenä ja tietyssä 

järjestyksessä. Nuoret siirtyvät omaa tahtiaan, omien vaiheiden kautta nuoruudesta ai-

kuisuuteen. (Aapola, 1999, s. 32–35.) Siirtymät konkretisoituvat yksilön tekemissä tule-

vaisuuteen liittyvissä päätöksissä ja valinnoissa, esimerkiksi päätöksessä muuttaa lap-

suudenkodista tai perustaa perhe (Merino & Garcia, 2006, s. 35).  

 

Maryn (2012, s. 317, 285) mukaan tutkimus aikuisuuteen siirtymisestä nojaa yhä monesti 

1950–1960-luvuilla vakiintuneeseen malliin, joka ei päde enää nyky-yhteiskunnassa – 

kasvava määrä nuoria ei täytä, tai ei yksinkertaisesti pysty täyttämään tuolloin vakiintu-

neita aikuisuuden määritteitä. Myös Berngruber (2016, s. 196–197) kritisoi ajatusta siitä, 

että siirtymää aikuisuuteen tarkasteltaisiin perinteisten siirtymänosoittimien avulla. Yli-

päänsä nuorten siirtymät aikuisuuteen eivät ole ainoastaan heistä itsestään kiinni, vaan 

siirtymät tapahtuvat yhteiskunnan tarjoamissa puitteissa, jotka vaikuttavat nuorten mah-

dollisuuksiin siirtyä kohti aikuisuutta (mts. 196–197). Mary (2012, s. 310, 313, 317) kriti-

soikin sitä, että tutkimuskentällä on puhuttu nuoruuden pitkittymisestä ottamatta tarkas-

teluissa huomioon, että aikuistumisreitit ovat monipuolistuneet ja yksilöllistyneet maail-

man muuttumisen seurauksena. Nuoria saatetaan jopa syyllistää aikuisuuden lykkäämi-

sestä (mts. 310, 313). Nuorten siirtymää aikuisuuteen ei pitäisi verrata 1950–1960-lukui-

hin, jolloin yhteiskunta oli erilainen ja käsitykset aikuisuudesta erilaisia. Tutkimuskentällä 

tulisi kiinnittää huomiota siihen, että maailman muuttumisen takia nuoret pyrkivät kohti 

aikuisuutta perinteisistä poikkeavilla aikuistumisreiteillä. (mts. 32–33, 284, 310–313.) Li-

säksi Honkatukia, Kallio, Lähde ja Mölkänen (2020, s. 21) huomauttavat, että aikuisuu-

teen siirtymisessä on aina kyse yksilön kokemuksista, valinnoista ja identiteetin rakenta-

misesta, sillä nuoruus on henkilökohtaisen kasvun ja minuuden luomisen aikaa. Toi-

saalta, vaikka Juvosen (2015, s. 30) mukaan suomalainen yhteiskunta on hyvin erilainen 

kuin 60–70 vuotta sitten, silti Suomessa on yhä voimissaan ne aikuisuuteen siirtymisen 

perinteiset tavat, jotka vakiintuivat 1950–1960-luvuilla hyvinvointivaltion alkaessa raken-

tua. 
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Maryn (2012) mukaan nuorten siirtymät aikuisuuteen ovat individualisoituneet yhteiskun-

nan sosioekonomisten, poliittisten ja kulttuuristen muutosten myötä. Siirtymä aikuisuu-

teen ei ole enää yhtä selkeä ja tasainen kuin ennen. Länsimaista yhteiskuntaa varjostaa 

jatkuva epävarmuus. Mahdollisuuksien ja valintojen määrä on lisääntynyt, mikä on puo-

lestaan lisännyt nuorten painetta tehdä ‘oikeita’ valintoja.  Työ- ja asuntomarkkinoilla on 

kovaa kilpailua, ja työttömyyden uhka on todellinen. Elämää ei pysty samalla tavalla 

suunnittelemaan ja ennakoimaan kuin aiemmin. (Mary, 2012, s. 32–33, 284, 310–313.) 

Elämänvaiheena nuoruus on itsensä etsiskelyn ja identiteettityöskentelyn aikaa, jota sä-

vyttävät epävarmuus, kokeilut, muutokset ja oman paikan haeskelu – kun tähän yhdis-

tetään yhteiskunnallisen todellisuuden lisäämät haasteet, ei ole ihme, että omaa aikuis-

tumispolkua luovitaan nykyään yksilöllisesti (ks. Honkatukia ym., 2020, s. 7; Kupari, 

2011, s. 7). Toisaalta Suomessa lineaarinen palkkatyöhön tähtäävä elämänkulku muo-

dostaa nuorille edelleen normatiivisen odotuksen, jota heillä on taipumus myötäillä (Ju-

vonen, 2015, s. 30). 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään aikuistumisen siirtymänosoittimista lapsuudenkodista 

poismuuttoon. Lapsuudenkodista muuttamista pidetään länsimaissa tärkeänä askeleena 

kohti itsenäistä elämää, se on perinteinen itsenäistymisen ja aikuistumisen pilari. 

(Berngruber, 2016, s. 193; Honkatukia ym., 2020, s. 77; Kenyon, 1999, s. 84; Kupari, 

2011, s. 7; Nikander, 2009; Oksanen ym., 2017, s. 340.) Seuraavassa alaluvussa tar-

kastellaan, millaisia käsityksiä lapsuudenkodissaan asuvilla nuorilla on itsenäistymi-

sestä, lapsuudenkodista poismuuttamisesta ja ensimmäisestä omasta kodista.  

 

2.2 Kohti omaa kotia 

 
Yleisesti lapsuudenkotia voidaan pitää turvallisena paikkana, jota luonnehtivat vakiintu-

neet vuorovaikutuskuviot. Nuorten lähestyessä aikuisuutta sosiaaliset suhteet perheen-

jäseniin ja kodin turvallisuus ja tuttuus saattavat alkaa tuntua ahdistavilta. Nuoret kaipaa-

vat yhä enemmän toimijuutta, mikä saattaa aiheuttaa jännitettä perheenjäsenten kesken. 

Kotoa poismuuttaminen voi tuntua nuoresta houkuttelevammalta ja helpommalta, kuin 

ihmissuhteiden uudelleenneuvottelu kotona. (Lahelma & Gordon, 2003, s. 383.) Juvosen 

mukaan (2015, s. 31) lähteminen on yksi perinteinen nuoruutta kuvaava metafora, ja 

jokainen nuori joutuu jossakin kohtaa ottamaan kantaa kotoa pois muuttamiseen. Muut-

taminen omaan kotiin on suurimmalle osalle nuorista toivottu elämänmuutos, joka tuo 

vapauden lisäksi uusia vastuita. Itsenäinen asuminen koetaan välttämättömänä osana 

aikuistumisprosessia. (Kupari, 2011, s. 57.) Nuoren aikuisen onnistunutta itsenäistä asu-

mista luonnehtivat pärjääminen ja toimijuuden vahvistuminen, jotka linkittyvät itsenäisen 



6 
 

elämän valinnoista päättämiseen ja arjen rutiineista suoriutumiseen (Juvonen, 2015, s. 

100). Valtaosa nuorista aikuisista selviää hyvin itsenäistymisen tuomista haasteista, 

mutta kasvavalle joukolle oman talouden hallinta tuottaa hankaluuksia (Kupari, 2011, s. 

57). Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin lapsuudenkodissaan yhä asuvien suomalais-

nuorten käsityksiin itsenäistymisestä ja omasta kodista.   

 
Haveri (2014) tutki eläytymismenetelmällä toisen ja kolmannen vuosikurssin lukio-opis-

kelijoiden käsityksiä itsenäistymisestä ja muuttamisesta lapsuudenkodista omaan kotiin 

(Posti-Ahokas, Haveri & Palojoki, 2015, s. 324). Tutkimuksessa selvisi, että nuorten mie-

lestä lapsuudenkodista muuttaminen omaan kotiin ja itsenäistyminen ovat väistämätön 

osa aikuistumista. Lapsuudenkoti nähtiin merkittävänä perustuksena, joka auttoi siirty-

mässä kohti aikuisuutta. Nuorten itsenäisen elämän aloittamista tukivat perheen arvot, 

kotona opittu yhteisöllisyys ja vastuuntunto. Vanhemmilta saatu opastus ja tuki ratkaista 

arjessa esiintyviä ongelmia koettiin arvokkaaksi. (mts. 326–327.)  Myös Honkatukian ym. 

(2020, s. 86–87) tutkimuksen tuoreeltaan omaan kotiin muuttaneet nuoret kokivat, että 

perheeltä saatu henkinen tuki auttoi käsittelemään muuttoon liittyviä pelkoja ja huolia.  

 

Haverin (2014) tutkimuksessa lukiolaiset kokivat, että lapsuudenkodin jälkeisestä asun-

nosta tulisi koti pikkuhiljaa. Oma koti koettiin tärkeäksi paikaksi, jota määrittivät oma tila 

ja rauha. Omassa kodissa voi rentoutua ja tavata ystäviä. Lapsuudenkodin jälkeisessä 

kodissa rakennetaan omaa identiteettiä ja elämäntapaa, siellä on mahdollisuus tehdä 

itsenäisiä päätöksiä esimerkiksi ruokavalintojen suhteen. Nuorten käsityksissä omasta 

kodista nautittaisiin, mutta samalla ainakin aluksi kaivattaisiin lapsuudenkodin ihmissuh-

teita. Näin ollen koettiin, että samalla kun oma koti toisi tärkeinä arvoina koettua vapautta 

ja itsenäisyyttä, se toisi myös yksinäisyyttä ja perheen ikävöintiä. (Posti-Ahokas ym., 

2015, s. 326–327.) Myös Ympäristöministeriön nuorten asumista kartoittavan tutkimuk-

sen mukaan yksinäisyyden pelko arveluttaa itsenäistymisessä joka kuudetta vanhem-

pien luona asuvaa nuorta (Aho ym., 2021, s. 37–38). Haverin (2014) tutkimuksessa ih-

missuhteiden nähtiin edistävän nuorten kiinnittymistä ensimmäiseen omaan kotiin ja ko-

din tunteen syntyä. Yksinäisyyden ja perheen ikävöinnin ohella muina mahdollisina 

haasteina tai huolina omaan kotiin muutossa nähtiin huoli rahan riittävyydestä ja poh-

dinta kotitöiden sujumisesta. Kotitöiden saatettiin kokea olevan vaikeita omien heikkojen 

taitojen ja niiden runsaan määrän takia. (Posti-Ahokas ym., 2015, s. 326–327.) 

 
Lahelma ja Gordon (2003, s. 377) tutkivat millaisia suunnitelmia, toiveita ja pelkoja 18-

vuotiailla nuorilla on lapsuudenkodin jälkeisen kodin perustamisesta. He saivat tutkimuk-

sessaan samankaltaisia tuloksia kuin Haveri (2014) – pääpiirteissään lapsuudenkodista 
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poismuuttoa ja itsenäistymistä odotetaan, mutta niihin liittyy myös pelkoja esimerkiksi 

taloudellisesta pärjäämisestä. Punnitessaan kotoa poismuuttamisen etuja ja haittoja 

nuoria kutkuttaa päästä kokeilemaan, kuinka he pärjäisivät yksin (mts. 387). Lahelman 

ja Gordonin (2003, s. 377) tutkimuksen perusteella nuorilla on moninaisia toiveita muut-

tamiseen liittyen: omaan kotiin muuttamisen myötä he toivovat yhtenevästi Haverin 

(2014) tutkimuksen perusteella löytävänsä omaa tilaa, rauhaa, toimijuutta ja itsenäi-

syyttä. Omalla rauhalla viitattiin siihen, että nuorilla olisi fyysisesti omaa tilaa ja rauhaa, 

eivätkä muut perheenjäsenet häiritsisi heitä. Toisaalta osalle oma rauha symboloi toi-

vetta olla itsenäinen yksilö ja pärjätä itse, jolloin oma rauha tulkittiin toimijuuden metafo-

rana. (mts. 382–383.) Vaikka Lahelman ja Gordonin (2003, s. 384, 389) tutkimuksen 

nuorten toiveissa ja puheissa korostuu itsenäisyyden tavoittelu, vaikuttaa siltä, että nuo-

ret kaipaavat kotoa saatua tukea ja arvostavat lapsuudenkodin ihmissuhteita, kuten 

myös Haverin (2014) tutkimuksessa havaittiin. Lahelma ja Gordon (2003, s. 384) ehdot-

tavatkin, että nuoret tavoittelevat tosiasiassa pikemmin keskinäistä riippuvuutta (interde-

pendence) kuin itsenäisyyttä (independence). 

 

Lahelman ja Gordonin (2003, s. 377) tutkimuksen nuorten odotuksissa aikuisuus tarjoaa 

lisää itsenäisyyttä, mutta samalla myös velvollisuudet ja arkiset rutiinit lisääntyvät. Siirty-

mään liittyy pelkoja ja epävarmuuksia, kuten huolta omasta taloudellisesta tilanteesta, 

epävarmuutta omasta pärjäämisestä ja epävarmuutta sosiaalisesta suhteesta vanhem-

piin ja sisaruksiin (mts. 389). Samankaltaisia huolia ilmaisivat toisessa tutkimuksessa 

16-vuotiaat suomalaiset nuoret, jotka asuivat yhä lapsuudenkodissaan (Custódio, 2020, 

s. 18). Myös Ympäristöministeriön nuorten asumista kartoittavan tutkimuksen mukaan 

vanhempien luona asuvista nuorista yli kolmannes pelkää, ettei tulisi toimeen taloudelli-

sesti, jos asuisi itsenäisesti (Aho ym., 2021, s. 37–38). Moni tutkittavista oli alkanut val-

mistautua omaan kotiin muuttoon esimerkiksi keräämällä keittiövälineitä ja harjoittele-

malla kodinhoitoa (mts. 385). Näin pyrittiin varmistamaan pärjäämistä omassa kodissa. 

 

Kuten edellisissä kuvauksissa käy ilmi, nuorilla on toiveiden ja haaveiden lisäksi erinäisiä 

pelkoja ja epävarmuuksia lapsuudenkodista poismuutosta, eikä lapsuudenkodista pois-

muutto toteudu aina nuoren toiveiden mukaisesti. Tutkimuksissa on havaittu, että siirty-

mät nuoruudesta aikuisuuteen eivät etene aina toivotulla tavalla ja suunta voi olla myös 

takaisinpäin, esimerkiksi muutto takaisin lapsuudenkotiin omasta itsenäisestä kodista 

(Juvonen, 2015, s. 31). Ympäristöministeriön nuorten asumista vuonna 2020 selvittä-

vässä tutkimuksessa vastaajista 23 % ilmoitti palanneensa asumaan lapsuudenkotiinsa 

lähdettyään sieltä jo kertaalleen (Aho ym., 2021, s. 39). Lapsuudenkodista poismuutto ei 

siis aina tapahdu yhdellä kertaa (Kupari, 2011, s. 19; Oksanen ym., 2017, s. 340). Tästä 
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syystä Berngruber (2016, s. 194) kuvailee muuttoa pois kotoa prosessina, eikä yksittäi-

senä tapahtumana. EGRIS (2001, s. 104) on kutsunut nuoruuden ja aikuisuuden välillä 

vuorottelevia siirtymiä jojo-siirtymiksi (yo-yo transition). Erityisen haastavia siirtymät ovat 

haavoittavissa oloissa eläville nuorille, joilla voi olla esimerkiksi tunneperäisiä tai psyyk-

kisiä vaikeuksia tai sosiaalisen tuen ja verkostojen puutetta (Juvonen, 2015, s. 31). Ku-

parin (2011, s. 19) mukaan muutto takaisin lapsuudenkotiin perustuu kuitenkin harvem-

min ongelmalliseen elämäntilanteeseen. Yleisempää on muuttaa takaisin kotiin käytän-

nöllisistä syistä, joista yleisin on väliaikainen asuminen vanhempien luona esimerkiksi 

kesätyön tai asepalveluksen takia. Ongelmaperusteiset syyt, kuten taloudelliset vaikeu-

det ja yksin pärjäämättömyys, ovat selkeästi harvinaisempia (mts. 19). 

 

Seuraavassa alaluvussa kohdistetaan huomio seikkoihin, jotka luonnehtivat lapsuuden-

kodista muuttoa ja nuorten ensimmäistä itsenäistä kotia. 

 

2.3 Ensimmäinen itsenäinen koti 

 
Suomessa lapsuudenkodista muutetaan pois moniin Euroopan maihin nähden aikaisin 

(Berngruber, 2016, s. 194; Juvonen, 2014, s. 254; Malm, 2018, s. 11). Eurostatin (2022) 

tilaston arvion mukaan EU:ssa muutetaan pois lapsuudenkodista keskimäärin 26-vuoti-

aana. Samaisen tilaston mukaan Suomessa muutetaan keskimäärin 22-vuotiaana, ja pi-

simpään vanhempien kanssa asutaan monessa Etelä-Euroopan maassa, kuten Krei-

kassa ja Italiassa, joissa keskimääräinen kotoa muuton ikä vaihtelee 30 ikävuoden tun-

tumassa (Eurostat, 2022). Puolestaan nuorisotutkimuksissa toistuu 19 vuoden ikä kes-

kimääräisenä kotoa poismuuttamisen ikänä Suomessa (Aho ym., 2021, s. 30; Juvonen, 

2015, s. 192; Myllyniemi & Kiilakoski, 2018, s. 16).  Tämän tutkimuksen osalta kotoa 

poismuuttamisen iällä ei ole kuitenkaan suurta merkitystä, koska tutkimuksen ei ole tar-

koitus selvittää iän vaikutusta kodin tunnun muodostumiseen. 

 

Suomalaisille nuorille yleisimpiä ja tärkeimpiä syitä kotoa poismuuttamiseen ovat järjes-

tyksessä halu tulla toimeen omillaan ja itsenäistyä, opintojen aloittaminen sekä muutto 

yhteen seurustelukumppanin tai puolison kanssa (Aho ym., 2021, s. 31; Kupari, 2011, s. 

18; Nikander, 2009). Ympäristöministeriön vuoden 2020 nuorten asumista selvittävässä 

tutkimuksessa 86 % nuorista määritti keskeisimmäksi syyksi poismuutolle halun itsenäis-

tyä, mikä on 15 prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin vuoden 2015 vastaavassa tutki-

muksessa. Voidaan siis sanoa, että nuorten itsenäistymisen halu on aiempaa voimak-

kaampaa. (Aho ym., 2021, s. 31.) Samassa tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, miksi 
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lapsuudenkodista ei ollut muutettu vielä pois. Tutkimukseen vastanneista 15 % asui van-

hempiensa luona. Useimmiten syyksi mainittiin kotona asumisen taloudellinen puoli, eli 

kotona asumisen edullisuus verrattuna muihin ratkaisuihin. Muita yleisiä syitä vanhem-

pien luona asumiseen olivat kotona asumisen turvallisuus, tyytyväisyys nykyiseen asu-

mistapaan sekä opintojen keskeneräisyys. Vanhempien luona asumiseen vaikutti noin 

puolella nuorista myös se, ettei heillä ollut varaa asua itsenäisesti. (mts. 36.) 

 

Lapsuudenkodista poismuuttamista tarkasteltaessa on huomioitava, ettei muuttaminen 

ole aina nuoren itsenäistymisen halusta kiinni, vaan ympäröivä yhteiskunta määrittää 

myös puitteita (Berngruber, 2016, s. 197; Malm, 2018, s. 22–23). Esimerkiksi talouskrii-

sin jälkeisessä Euroopassa joidenkin nuorten lapsuudenkodissa asumista selittää Mylly-

niemen ja Kiilakosken (2018, s. 16) mukaan todennäköisesti taloudellinen riippuvuus 

perheestä. Ajankohtaisena esimerkkinä voidaan pitää myös COVID-19-pandemian vai-

kutusta kotoa poismuuttamiseen. Ympäristöministeriön vuoden 2020 nuorten asumista 

selvittävässä tutkimuksessa 17 % vanhempien luona asuvista koki itsenäisen asumisen 

aloittamisen lykkääntyneen koronatilanteen vuoksi (Aho ym., 2021, s. 37). Lisäksi esi-

merkiksi asuntojen korkea vuokrataso ja kilpailu asunnoista voivat hankaloittaa asunnon 

löytämistä ja siten muuttamista (mts. 32). 

 

Toisaalta yhteiskunta voi kannustaa aikaiseen itsenäistymiseen. Aikainen itsenäistymi-

nen on Suomessa vahva kulttuurinen ideaali, jota yhteiskunta pyrkii edistämään valtion 

nuorille aikuisille tarjoamilla tuilla, kuten asumistuella (Berngruber, 2016, s. 194; Herra-

nen & Harinen, 2008, s. 4; Honkatukia ym., 2020, s. 77; Oksanen ym., 2017, s. 342). 

Osaltaan myös pohjoismainen kasvatuskulttuuri, joka kannustaa nuoria itsenäisyyteen, 

edistää aikaista itsenäistymistä lapsuudenkodista (Myllyniemi & Kiilakoski, 2018, s. 17). 

Lisäksi Suomessa vanhemmat ja lähisukulaiset auttavat usein kotoa pois muuttavaa 

nuorta monella tapaa (Uimonen, 2019, s. 69). Vanhemmat esimerkiksi tukevat kotoa pois 

muuttavia taloudellisesti ja emotionaalisesti (Oksanen ym., 2017, s. 341; Swartz & 

O’Brien, 2016, s. 205–206, 211). Kulttuurinen normi varhaisesta kotoa poismuutosta on 

siis vahva, ja nuoret monesti pyrkivät sitä kohti vaistomaisesti (Herranen & Harinen, 

2008, s. 4; Honkatukia ym., 2020, s. 77). Normi aiheuttaa nuorille myös paineita. Nuoret 

saattavat kokea, että heidän odotetaan suunnittelevan kotoa poismuuttoa ja oman elä-

män aloittamista täysi-ikäisyyden kynnyksellä, ja että heidän tulisi vastata tähän odotuk-

seen. (Herranen & Harinen, 2008, s. 4; Lahelma & Gordon, 2003, s. 380.) Individualisoi-

tuneessa yhteiskunnassa nuoret saattavat kokea epäonnistumista tai häpeää, jos he ei-

vät ole onnistuneet muuttamaan pois kotoa odotetusti. Varhaisen itsenäistymisen normi 
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on niin vahva, että nuorilla on usein tarvetta puolustella tilannettaan, jos he eivät ole 

onnistuneet täyttämään kyseistä normia. (Herranen & Harinen, 2008, s. 4, 8–9.) 

 

Itsenäistyessään nuoret aikuiset asuvat yleensä matalan tulotasonsa vuoksi vaatimatto-

mammissa ja väliaikaisemmissa asunnoissa verrattuna myöhempiin elämänvaiheisiin 

(Juntto, 2007, s. 17). Nuoret aikuiset asuvat keskimääräistä pienemmissä asunnoissa, 

joko yksiöissä tai kaksioissa (Aho ym., 2021, s. 21; Pyykkönen, 2013). Tilastokeskuksen 

(SVT, 2021b) mukaan alle 25-vuotiaiden asuntokunnista lähes 90 % asuu vuokralla. Iän 

karttuessa omistusasuminen yleistyy, ja esimerkiksi 40 vuotta täyttäneiden asuntokun-

nista enää noin neljäsosa asuu vuokralla (mt.). Nuoret aikuiset muuttavat muuta väestöä 

useammin, ja vuokra-asuminen soveltuu heidän muuttuviin elämäntilanteisiin omistus-

asumista paremmin (SVT, 2021b). Opiskelu- ja itsenäistymisvaiheessa olevat 18–23-

vuotiaat suuntautuvat asumaan erityisesti suurten kaupunkien tiiviille alueille, joilla sijait-

see oppilaitoksia ja kohtuuhintaisia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Tiiviit kaupunki-

maiset asuinalueet houkuttelevat nuoria aikuisia myös monipuolisen palvelutarjonnan ja 

hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi.  (Aho ym., 2021, s. 105–106.) 

 

Nuorten aikuisten asumista kuvaa vuokra-asumisen, pienen asuntokoon ja kaupunki-

maisten asuinalueiden lisäksi yksin asuminen. Ympäristöministeriön nuorten asumista 

vuonna 2020 selvittävän tutkimuksen mukaan yksin asuminen on lisääntynyt voimak-

kaasti nuorten aikuisten keskuudessa viimeisten 30 vuoden aikana (Aho ym., 2021, s. 

19).  Nikanderin ja Pietiläisen (2015, s. 55) mukaan nykyään lapsuudenkodista muute-

taan huomattavasti aiempaa useammin asumaan yksin. Vuoden 2020 nuorten asumista 

kartoittavan tutkimuksen mukaan nuorten asenteet yhteisasumista kohtaan ovat muut-

tuneet kielteisemmiksi vuoteen 2015 verrattaessa. Nuorten mielestä asuminen tuntemat-

tomien kanssa soluasunnossa ei ole erityisen houkutteleva vaihtoehto. Kimppakäm-

pässä kaverin kanssa asuminen houkuttelee nuoria soluasuntoa enemmän, vaikka sii-

henkin suhtaudutaan vain melko myönteisesti. (Aho ym., 2021, s. 82–83.) Custódio 

(2020, s. 30) sai samankaltaisia tuloksia selvittäessään lapsuudenkodissa asuvien 16-

vuotiaiden suomalaisten ajatuksia itsenäisestä asumisesta: yksin asuminen oli houkut-

televin vaihtoehto, sen jälkeen asuminen kimppakämpässä tutun kanssa ja selkeästi vä-

hiten nuoria houkutteli asua solussa tuntemattoman kanssa. Nuorten yksin asumisen 

yleistymistä puoltaa myös selvitys opiskelija-asumisen nykytilasta, jonka mukaan yksiöi-

den kysyntä on kasvanut, minkä seurauksena soluasuntoja on muutettu yksiöiksi (Kor-

telainen, Korhonen & Wennberg, 2018, s. 19, 21). 
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Yksin asumisen suosimiseen on saattanut vaikuttaa se, että opiskelijat siirtyivät vuonna 

2017 yleisen asumistuen piiriin. Kämppiksen kanssa asuminen voidaan kokea haasteel-

lisena, koska yleiseen asumistukeen vaikuttavat ruokakunnan jäsenten yhteenlasketut 

asumismenot ja tulot, eli eivät enää pelkästään omat henkilökohtaiset asumismenot ja 

tulot. (Jauhiainen ym., 2019, s. 82–83, 113.) Borg ja Keskinen (2016, s. 12–13) erittelevät 

sosiologi Eric Klinenbergiin (2012) viitaten tekijöitä, jotka selittävät yksinelämisen huo-

mattavaa yleistymistä. Yhä useamman yksinelämistä on edesauttanut ja mahdollistanut 

varallisuuden kasvu ja sosiaaliturvajärjestelmä. Lisäksi Klinenberg liittää yksinasumisen 

lisääntymiseen kommunikaatiovallankumouksen, joka mahdollistaa uudenlaiset sosiaa-

liset suhteet yksin asuvillekin. Esimerkiksi sosiaalinen median seurauksena nuorilla voi 

olla hyvin laajat sosiaaliset verkostot. (Klinenberg, 2012, viitattu lähteessä Borg & Kes-

kinen, 2016, s. 12–13.)  
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3 Koti ja kodin tuntu 
 

Tässä luvussa käännetään katse hetkeksi pois nuorista aikuisista ja lapsuudenkodista 

poismuutosta ja keskitetään huomio kotiin ja kodin tuntuun. Lahelman ja Gordonin (2003, 

s. 377) mukaan lapsuudenkodista poismuuttoa ja uuteen kotiin asettumista on mahdol-

lista ymmärtää ainoastaan, kun tarkastelussa ovat mukana kodille annetut merkitykset. 

Koti on tila, joka koostuu fyysisistä paikoista, sosiaalisesta toiminnasta ja henkisistä mer-

kityksistä. Lapsuudenkodista muutettaessa huomio kohdistuu siten kotiin fyysisenä, so-

siaalisena ja koettuna tilana. (mts. 377.) Tässä luvussa kotia määritellään yleisesti käsit-

teenä sekä kytketään kodin käsite kotitaloustieteeseen. Kun koti on käsitteenä määritelty 

myös tämän tutkimuksen tulokulmasta, esitellään tutkimuksessa keskeinen käsite kodin 

tuntu. Huomionarvoista on, että tässä tutkimuksessa käsitteitä tila ja paikka käytetään 

toistensa synonyymeina. Niiden voidaan käsitteinä nähdä sisältävän omia spesifejä 

määritteitään (ks. esim. Uimonen, 2019, s. 77–80), mutta tässä tutkimuksessa käsittei-

den erottaminen toisistaan ei ole tarpeen.  

 

3.1 Moniulotteinen kodin käsite 

 
Koti on käsitteenä moniulotteinen ja sitä on määritelty useiden tieteenalojen piirissä 

(Fuentes, 2011, s. 20; Korosec-Serfaty, 1985, s.65–66; Korvela, 2003, s. 15–16; Vilkko, 

2010a, s. 11–13). Suikkasen (2010, s. 9) mukaan kodin määrittely on ollut melko vä-

häistä niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä tutkimuksessa aiempina vuosikymme-

ninä, kunnes koti on tutkimuskohteena tullut suositummaksi 2000-luvulla. Tutkimuskirjal-

lisuudessa koti kytkeytyy usein perheeseen ja arkeen, ja puhutaan esimerkiksi kodin ar-

jesta ja perhe-elämästä. Samoin koti saatetaan rinnastaa kotitalouteen. (ks. esim. Juntto, 

2001; Korvela, 2003; Turkki, 2009; Vilkko, 2010b.) Korvelan (2003, s. 15) mukaan kodin 

käsitettä ei voi linkittää luontevasti ja ongelmitta perhe-elämään, koska myös perhe-elä-

män ulkopuolella olevilla, yksinasuvilla, on koti. Kodista puhuttaessa saatetaan perheen, 

arjen ja kotitalouden ohella viitata niin asuntoon ja taloon kuin toisaalta kotiseutuun ja 

kotimaahan (Huttunen, 2002, s. 50).  

 

Kotia ja asuntoa saatetaan pitää lähes samoina asioina, vaikka ne eivät ole toistensa 

synonyymeja. Asunto kiinnittyy fyysisesti tiettyyn sijaintiin, mutta koti ei sen sijaan ole 

yhtä paikkasidonnainen, esimerkiksi paikkaa vaihtava asuntoauto voi olla koti. (Korvela, 

2003, s. 15.) Mitä erilaisimmista paikoista voi tulla koti, sillä tilaan identifioituminen on 

yksilöllinen prosessi. Esimerkiksi vanki voi kokea sellin omaksi kodikkaaksi paikaksi. 

(Granfelt, 2003, s. 42.) Yhtäältä kotia voi määrittää fyysisen paikan sijaan myös tietty 
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ihmisryhmä, esimerkiksi perhe tai ystäväpiiri, tai tietynlainen ilmapiiri (Virtakangas, 2019; 

Huttunen, 2002, s. 308). Toisaalta koti voi suppeimmillaan myös paikantua omaan ruu-

miiseen, eli koti nähdään mukana kulkevana – oma ruumis, tiedot ja taidot ovat tärkein 

kiintopiste, josta ollaan suhteessa maailmaan (Huttunen, 2002, s. 328, 335–336).  

 

Kodin ja asunnon ero tarkentuu entisestään Pallasmaan (1995, s. 132–133) vertauk-

sessa asunnosta kodin kuorena. Asunto toimii ikään kuin kodin kuorena mahdollistaen 

kodin, olemukseltaan yksilöllisen ja emotionaalisen tilan (mts. 131–133). Kun talo näh-

dään sen arkkitehtuurilta, ja huomataan sen symboliset merkitykset, voidaan puhua ko-

dista (Kent, 1995, s. 163). Pallasmaan (1995, s. 133) mukaan onkin ilmeistä, että koti ei 

ole ainoastaan rakennus, vaan se on monimutkainen tila, joka yhdistää muistoja, toiveita, 

pelkoja sekä menneisyyden ja nykyisyyden. Kotiin kiinnittyy identiteettiin liittyviä koke-

muksia, ja se ilmentää asukkaan persoonallisuutta ja hänen uniikkia elämänpolkuaan 

(mts. 132–133; Uimonen, 2019, s. 79). Granfelt (2003, s. 42) esittää, että koti voidaan 

nähdä identiteetin symbolina, jolloin kotia rakentaessa yksilö kertoo itsensä lisäksi siitä, 

millaisena haluaa tulla nähdyksi.  

 

Kent (1995, s. 163) tarkentaa, että kodin käsite on kulttuurista riippuvainen. Mielikuviin 

kodista vaikuttavat kunkin yhteiskunnan ja eletyn ajan sosiaaliset ja kulttuuriset arvos-

tukset (Leppihalme, 2010, s. 81; Mallet, 2004, s. 84). Länsimaisissa yhteiskunnissa koti 

edustaa omaa tilaa, yksityisyyttä ja turvaa ja sillä on hyvin yksilökeskeinen merkitys 

(Kent, 1995, s. 163). Kotona asukkaalla on mahdollisuus toimijuuteen, oman ympäristön 

hallintaan ja itselle mielekkäiden asioiden tekemiseen (Huttunen, 2002, s. 328; Koskijoki, 

1999, s. 186). Koti on ensisijaisen tärkeä ihmisen arjessa – se on paikka, josta lähdetään 

muihin toimintoihin, ja johon aina palataan (Korvela, 2003, s. 26; Suikkanen, 2010, s. 9).   

 

Normatiivisesti kotia pidetään pyhänä, siellä asuvien sisäisenä asiana, eikä muilla ole 

oikeutta puuttua siihen (Korvela, 2003, s. 14). Huttunen (2002, s. 328) kuvaa, että koti 

on paikka, josta ollaan suhteessa maailmaan, kun taas Juntto (2001, s. 26) määrittelee, 

että se on pakopaikka maailmasta. Pallasmaa (1995, s. 135, 138) täsmentää, että länsi-

maisessa kulttuurissa koti rajaa ja erottaa toisistaan yksityisen ja julkisen. Vaikka Pallas-

maan pohdinnat ovat edelleen hyvin ajankohtaisia, on syytä huomauttaa, että raja kodin 

ja maailman välillä on kaventunut (Riukulehto & Rinnekoski, 2014, s. 30). Yhteiskunnan 

muuttumisen seurauksena kodista on tullut monin paikoin huomattavan julkinen, kun se 

on avautunut maailmalle esimerkiksi TV-ohjelmien, sosiaalisen median, Airbnb-matkai-

lun ja ravintolapäivien myötä (Manninen, 2017; Suhonen, 2021, s. 14). Fuentes (2011, 



14 
 

s. 242) lisää, että teknologioiden, kuten tietokoneen, vuoksi koti yhdistyy maailmaan, kun 

teknologiat mahdollistavat pääsyn kodinulkopuolisiin paikkoihin ja tietoon.  

 

Suomessa kotitaloustieteessä kotia on lähestytty esimerkiksi historiallisesta asumisen 

muutoksen näkökulmasta (Malin, 2009), arjenhallinnan näkökulmasta (Haverinen, 

1996), kasvatuksen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta (Haverinen & Martikainen, 2004), 

kotitöiden näkökulmasta (Hallman, 1988; Varjonen, 1991), ruoanvalmistuksen näkökul-

masta (Torkkeli ym., 2021) ja toimintana (Korvela, 2003). Tässä tutkimuksessa koti näh-

dään samansuuntaisesti Pirjo Korvelan käsitteellistämisen kanssa, ja sen takia seuraa-

vaksi pureudutaan tarkemmin Korvelan tutkimukseen. Korvelan (2003) pyrkimyksenä oli 

kehitellä holistinen eli kokonaisvaltainen tulkintatapa kodille niin, että kotia voisi tarkas-

tella ilman, että sen rakenne rikottaisiin erillisiksi tehtäviksi. Tavoitteena oli siis tutkia ko-

tia säilyttäen sen vyyhtimäinen rakenne yksinkertaistamatta siellä toimimisen luonnetta. 

Tämän seurauksena Korvela tutki kotia sekä tilaan liittyvänä käsitteenä että perheen so-

siaalisten suhteiden järjestelmänä. (mts. 21, 156, 165.) Korvela (2003, s. 5, 165) käsit-

teellisti kotia toimintana kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian mukaisesti ja sovelsi Yrjö 

Engeströmin toimintajärjestelmän mallia kodin hahmottamiseen toimintajärjestelmänä. 

Koti on perheenjäsenten yhteinen tila, joka syntyy arjessa toiminnan prosessina, jota 

koko perhe on rakentamassa sosiaalisine suhteineen. Tätä toimintaa Korvela kutsuu ko-

dintuottamistoiminnaksi. (mts. 20–22.) 

 

Korvelan (2003, s. 16) mukaan: ”Tilan haltuun ottaminen muodostuu siellä asuvien ih-

misten säännöllisestä tekemisestä tavaroiden ja paikkojen parissa samalla, kun koti ra-

kentuu sosiaalisista suhteista.”  Korvela kuvaa, kuinka lapsiperheessä koti otetaan tilana 

jälleen käyttöön ja sinne asettaudutaan sen jälkeen, kun on oltu päivä kodin ulkopuolella. 

Kotiinpaluun jälkeen kodissa mahdollisesti puretaan ruokaostoksia kaappeihin, laitetaan 

ruokaa ja leikitään. (mts. 53.) Kotia aikaansaava kodintuottamistoiminta muodostuu siten 

samanaikaisista ja toinen toisiaan seuraavista tilanteista, joissa perheenjäsenet oleske-

levat ja tekevät asioita yhdessä, esimerkiksi syövät tai valmistautuvat nukkumaan me-

nemiseen (Korvela, 2003, s. 143, 162). Tyypillistä tälle toiminnalle on jännitteisyys, yh-

dessä ja erikseen tekemisen jännite, joka syntyy siitä, että perheenjäsenet ryhmittyvät 

arkisessa toiminnassaan vaihteleviin kokoonpanoihin ja heillä on myös omia yksilöllisiä 

suunnitelmia ja tekoja (mts. 116–117, 145, 166). Kodintuottamistoiminnalle tyypillistä 

jännitteiden lisäksi on näiden jännitteiden selvittäminen, eli perheenjäsenten yksilöllisten 

tekojen yhteensovittaminen erilaisilla keinoilla (mts. 98). 
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Korvelan (2003, s. 22–23) mukaan kotia siis tehdään kodintuottamistoiminnan kautta ja 

sen tuloksena on koti fyysisenä, vuorovaikutuksellisena ja koettuna tilana. Koti ei kuiten-

kaan ole pysyvä instituutio, vaan se on yhteiskunnan mukana muuttuva. Kodin seinien 

sisäpuolella tapahtuva toiminta on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja saa vaikutteita ko-

din ulkopuolisilta tahoilta. Kodintuottamistoimintaa muovaavat ja sanelevat ulkopuolelta 

esimerkiksi harrastukset ja aikataulut muista instituutioista kuten työpaikalta. (mts. 23–

25, 153, 156.)  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään kodin tunnun muodostumiseen lapsuudenkodin jälkei-

sessä ensimmäisessä asunnossa ja sen myötä koti käsitetään Korvelan (2003) tavoin 

paikkana, joka tulee tehdä ja aikaansaada ottamalla tila haltuun. Kodin käsittäminen vuo-

rovaikutuksellisena tilana on tässäkin tutkimuksessa oleellista, sillä läheisillä ihmissuh-

teilla on keskeinen merkitys kodin tunnun synnyssä (ks. esim. Kinnunen, 2017, s. 175; 

Uimonen, 2019, s. 12). Korvelan (2003) käsitteellistys kuvaa lapsiperheiden kodintuotta-

mistoimintaa, joka lienee osittain kuvaava yhä lapsuudenkodissaan asuville nuorille. 

Muutettaessa asumaan yksin kodintuottamistoiminnan vuorovaikutuksellinen ulottuvuus 

ei kuitenkaan enää toteudu samalla tapaa perheen yhteisen arjen sosiaalisissa suh-

teissa ja toiminnoissa, eli tässä tutkimuksessa koti näyttäytyy Korvelan tutkimuksesta 

poiketen erilaisena sosiaalisena tilana. 

 

Tämän tutkimuksen erityiskiinnostuksenkohteena on esineiden merkitys kotona, ja koti 

hahmotetaan silloin erityisesti fyysisenä ja koettuna tilana – tosin myös välillisesti vuoro-

vaikutuksellisena tilana, esimerkiksi esineiden välittämien suhteiden avulla. Oleellisena 

voidaan pitää lisäksi Korvelan (2003) huomiota kodin vuorovaikutuksesta ympäröivään 

yhteiskuntaan – koti saa vaikutteita ulkopuolisilta tahoilta. Esimerkiksi viime vuosia var-

jostanut koronapandemia on vaikuttanut kodin merkityksiin: kodin rooli työn ja vapaa-

ajan monitoimitilana ja yksityisenä suojapaikkana ulkopuoliselta maailmalta on korostu-

nut (Suhonen, 2021, s. 52). Koronan vaikutus kodin tuntuun näkyi myös tämän tutkimuk-

sen aineistossa.  

 

Korvelan kanssa samantyylistä näkemystä kodista esittävät Granfelt (2003, s. 42), jonka 

mukaan koti on itse rakennettava ja koettava, Juvonen (2018, s. 93), joka esittää, että 

kotia ei saa valmiina, toisin kuin asunnon, vaan sen tekeminen on prosessi ja Vilkko 

(2001, 2010), jonka käsityksiin perehdytään seuraavassa alaluvussa tarkemmin. Huomi-

onarvioista on, että myös muut tässä luvussa esitetyt monitieteiset käsitteellistykset ko-

dista ovat olennaisia, jotta voidaan tavoittaa kodin luonne paremmin (Vilkko, 2010, s. 
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15). Koska tässä tutkimuksessa kontekstina on yksilöllisyyttä korostava länsimainen yh-

teiskunta, on tärkeää huomioida, että koti voidaan kokea lukuisin erilaisin tavoin. Tämän 

tutkimuksen tutkittavien kokemukset voidaan siis tavoittaa paremmin, kun taustalla on 

tietämys kodin laajasta merkityskentästä.  

 

3.2 Kodin tuntu ja sen muotoutuminen 

 
Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin kodin tunnun käsitteeseen ja siihen, mikä tekee 

asunnosta kodin. Asumiseen hankittu tila tuntuu harvoin heti kodilta, kodin tuntu muo-

dostuu vähitellen (Uimonen, 2019, s. 80). Muutto tavaroiden paikoilleen asettamisena on 

ohimenevä vaihe, sen sijaan tilan haltuun ottaminen on pitkäkestoisempi prosessi. Otet-

taessa tilaa haltuun totutellaan ja otetaan kantaa moniin fyysisen ja sosiaalisen tilan uu-

siin muodostelmiin ja käytäntöihin. (Vilkko, 2001, s. 60.) Tässä alaluvussa pyritään vas-

taamaan siihen, miten ja mistä elementeistä kodin tuntu, eli kokemus kodista, voi raken-

tua – millä tavoin tila otetaan omaksi ja milloin jokin paikka on mielessämme koti. Lisäksi  

alaluvun lopussa esitellään aiempaa tutkimusta lapsuudenkodista poismuuton ja kodin 

tunnun osalta. Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimuskentällä kodin muodostumisen 

yhteydessä esiintyviä käsitteitä asettuminen, kiinnittyminen ja haltuunotto verrattain sy-

nonyymisesti, samalla tapaa kuin moni muu tutkija. 

 
Sosiaalitieteilijä Anni Vilkko (2001, s. 53) kutsuu kotiin liitettyä kokemusta kodin tunnuksi. 

Määritelmän mukaan koti kytkeytyy sekä mieleen, että ruumiiseen: niin kokemuksiin, tun-

teisiin ja niiden reflektointiin kuin myös ”tuntevalla ruumiillaan kokevaan subjektiin” (mts. 

53). Kodin tunnun kokemus on siis kokonaisvaltainen, koti koetaan psyykkisesti ja fyysi-

sesti. Kodin tunnussa nivoutuvat yhteen konkreettinen paikka toimijoineen ja paikkaan 

liittyvät tunteet (mts. 53). Vilkon (2001) määrittely muistuttaa Korvelan (2003) kodintuot-

tamistoimintaa, jonka myötä syntyy koti fyysisenä, vuorovaikutuksellisena ja koettuna 

tilana. 

 

Ennen kuin voidaan kokea, että jokin paikka on koti, tulee tila ottaa haltuun. Kodin tuntu 

muodostuu pikkuhiljaa, asteittain. (Vilkko, 2001, s. 53–54.) Olennaista kodin luomisessa 

on yksilön kiinnittyminen paikkaan kotiin suuntautuvan toimijuuden kautta (Vilkko, 2010a, 

s. 16). Toisin sanoen paikasta tulee koti paikkaan syntyvän suhteen myötä ja siihen kiin-

nittyvien merkitysten avulla (Vilkko, 2001, s. 53–54). Näin ollen asuntoa ei oteta haltuun 

ainoastaan näkyvillä teoilla, kuten asunnon muokkaamisella, vaan asunnon haltuun-

otossa oleellista on lisäksi asukkaalle tekojen myötä syntyvät kokemukset ja merkitykset 
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(Korosec-Serfaty, 1985, s. 76). Vilkon kuvauksen avulla kodin tuntu konkretisoituu. Asut-

tamaton ja haltuun ottamaton asunto on vajaa, se ei vielä tunnu kodilta. Kun tila otetaan 

haltuun, sinne tuodaan tavaraa, sinne asettaudutaan ja siellä aletaan elää arkea. Tilaan 

alkaa kytkeytyä kokemuksia, tunteita ja merkityksiä. Tilan haltuun ottamisen seurauk-

sena kodin tuntu ikään kuin täyttää alun perin vajaan, asuttamattoman tilan. Paikka alkaa 

tuntua kodilta ja asukas kokee kodin tuntua. (Vilkko, 2001, s. 53–54.) Kodin tunnun 

myötä kotiin liitetään tuttuutta ja kotoisuutta (mts. 59). Kinnusen (2017) käsitteellistys 

kotiin asettumisesta oppimisen kautta sivuaa Vilkon (2001) määritelmää kodin haltuun-

otosta. Kinnusen (2017, s. 182) mukaan kotia voidaan ottaa haltuun opettelemalla elä-

mään tilassa ja tilan kanssa. Asukas voi oppia esimerkiksi elämään vieraan värin kanssa. 

Tila tulee tutuksi, kun siellä liikutaan, sitä työstetään ja sen tarjoamia mahdollisuuksia 

havainnoidaan. (mts. 182.) 

 

Vilkon (2001, s. 55) mukaan kodin tuntu muodostuu sekä positiivisten että negatiivisten 

kodin merkitysten välillä neuvotellen ja tasapainoillen. Koti normittavana käsitteenä kan-

taa sisällään käsitystä ideaalista, romantisoidusta kodista ydinperheineen (Vilkko, 2001, 

s. 55). Vilkko (2001, s. 55) kritisoi kyseistä yleistettyä kotikäsitystä siitä, että se on risti-

riidassa sen kanssa, että kotia koskevat merkitykset ovat moninaisia, eivätkä ne muo-

dostu aina samoista aineksista elämänvaiheittain. Lisäksi kritiikkiä saa se, että kodin 

normi jättää ulkopuolelleen negatiiviset kokemukset ja kodin tunnun puuttumisen. Koti ei 

ole välttämättä aina turvan ja hyvinvoinnin paikka (Huttunen, 2002, s. 99). Positiivisten 

kokemusten ohella kodin tuntu voi siis sisältää myös puuttumisen, epävarmuuden ja vie-

rauden kokemuksia, mikä näkyi myös tämän tutkimuksen aineistossa (Vilkko, 2001, s. 

55).  

 

Tutkimuskirjallisuudessa kodin tunnun on hahmotettu koostuvan eri osa-alueista. Kodin 

tuntu on kokonaistuntemus kodista, ja siihen vaikuttavat useat tekijät, jotka kietoutuvat 

moninaisesti yhteen (Uimonen, 2019, s. 12–13). Uimonen (2019, s. 13) tiivistää aiempaa 

tutkimuskirjallisuutta kodin tunnusta ja toteaa, että sen perusteella tiedetään kodin tun-

nun koostuvan ”merkityksellisestä paikasta, merkityksellisistä esineistä ja muusta mate-

riasta, ihmissuhteista, yksityisyydestä, viihtymisestä, mukavuudesta, oman identiteetin 

mukaisesta elämisestä ja omanlaisten käytäntöjen harjoittamisesta.” Granfelt (2003, s. 

42) on Uimosen kanssa samoilla linjoilla hahmotuksessaan. Kodin kokemuksen ollessa 

subjektiivinen mitä erilaisimmat asiat tekevät asunnosta kodin – esimerkiksi läheiset ih-

miset, mahdollisuus itselle mieluisaan toimintaan, muistoesineet, tuoksut ja äänet (mts. 

42).  
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Kodin kokemusta ovat tutkineet myös Riukulehto ja Rinnekoski (2014). Vaikka tutkimuk-

sessa ei käytetty kodin tunnun käsitettä, sen tematiikka on paikannettavissa Vilkon 

(2001) määritelmään kodin tunnusta. Riukulehto ja Rinnekoski (s. 2014, s. 7) tutkivat 

kolmatta ikää elävien asumiskokemuksia ja -tarpeita. Kolmannella iällä tarkoitetaan työ-

uran ja myöhäisen vanhuuden väliin jäävää aktiivista elämänvaihetta. Tutkimuksessa 

paneuduttiin siihen, mikä tekee asunnosta kodin kolmatta ikää eläville. Aineiston perus-

teella hahmottui kuudesta teemasta koostuva kotoisan kodin malli, jonka mukaan ihmis-

suhteet, rakennus ja irtaimisto, luonto ja ympäristö, kulttuuri, omaehtoisuus ja asioiden 

hallinta sekä toimivuus ja esteettiset tekijät tekevät asunnosta kodin kolmatta ikää elä-

ville. Tutkimuksen mukaan kodikasta asumista määrittelee eniten ihmissuhteet sekä asi-

oiden hallittavuus ja omaehtoisuus, ja vähiten luonto ja ympäristö sekä kulttuuri. (mts. 

22–25.) Vaikka tässä tutkimuksessa kolmatta ikää elävät eivät ole tutkimuskohteena, 

voidaan kolmatta ikää elävien ja nuorten aikuisten välillä havaita yhtäläisyys. Kolmatta 

ikää elävien kodin tuntua määrittelee vahvasti asioiden hallittavuus ja omaehtoisuus 

(Riukulehto & Rinnekoski, 2014, s. 22–25). Vaikkakin eri syystä, myös nuorille aikuisille 

oman kodin mahdollistaman omaehtoisuuden ja asioiden hallittavuuden seurauksena 

vahvistuva toimijuus on tärkeää kodin kokemuksessa (Lahelma & Gordon, 2003, s. 382–

383), mikä näkyy myös vahvasti tämän tutkimuksen aineistossa. 

 

Edellisten kuvausten tapaan myös tässä tutkimuksessa kodin tunnun hahmotetaan 

koostuvan yksilöllisesti useista mahdollisista osa-alueista, ja seuraavaksi tutustutaan 

sellaisiin kodin tunnun osa-alueisiin tarkemmin, jotka ovat keskeisiä tässä tutkimuk-

sessa. Esineiden roolia kodin tunnun synnyssä tarkastellaan omassa alaluvussaan 4.3. 

 

3.2.1 Kodin tuntua ihmissuhteista 
 
Hayward (1976) tuotti yhden aikaisimmista kotia määrittelevistä listauksista. Se sisälsi 

tärkeysjärjestyksessä yhdeksän kohtaa, joista kolme oli yhteydessä ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen. Kodin tärkein ulottuvuus on listauksen mukaan vuorovaikutus mui-

den kanssa ja toisella sijalla on vuorovaikutus laajempiin sosiaalisiin ryhmiin ja yhteis-

kuntaan. Listan kahdeksantena ulottuvuutena nimetään, että koti on suhde vanhempiin 

ja kasvatuksen paikka. Listauksen perusteella ihmissuhteet määrittävät kodin tuntua 

vahvasti. (Rapoport, 1995, s. 34.) Kuten tässäkin tutkimuksessa aiemmin on sivuttu, ih-

missuhteilla on suuri merkitys kodin tunnun muodostumisessa. Korvela (2003) painottaa 

kodintuottamistoiminnassa vuorovaikutuksellisuutta. Riukulehdon ja Rinnekosken 

(2014, s. 23) mukaan kolmannen iän kodikasta asumista määrittää eniten ihmissuhteet. 
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Myös Vilkko (2001, s. 58–59) kirjoittaa, että laitosmaisten asumismuotojen asukkaat ko-

kevat kotiutumisessa merkitykselliseksi sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden 

kokemukset. Kinnusen (2017, s. 175) tutkimuksessa moni tutkittavista koki, että toisten 

ihmisten läsnäolo tekee paikasta kodin. Niin kodin muut asukkaat kuin vieraat, kuten 

ystävät ja perheenjäsenet, voivat luoda kodikkuutta (mts. 175). Edellä mainittujen kanssa 

samantapaisia tutkimustuloksia sai Huttunen (2002, s. 328–329) tutkiessaan mitä mer-

kityksiä koti saa, kun ihminen muuttaa maasta toiseen. Ihmissuhteilla on suuri merkitys 

paikan kokemisessa kodiksi, niin perhe kuin ystävät voivat tuottaa kodin tuntua ja kuulu-

misen paikan (mts. 274, 308, 328–329, 337). Uimosen (2019, s. 12) mukaan koti ei tunnu 

kodilta, jolleivat merkitykselliset ihmiset ole osana sitä jollakin tapaa esimerkiksi asuin-

kumppaneina, vierailijoina tai kiinnittyneinä esineisiin. Hieman erilaisen näkökulman kes-

kusteluun tuo Saile (1985, s. 91), joka käsitteellistää paikan muodostumista kodiksi ritu-

aalien avulla. Rituaalit antavat kodille merkityksiä. Yhtenä länsimaisena rituaalina Saile 

mainitsee tupaantuliaiset, joiden avulla koti linkitetään osaksi omaa sosiaalista verkos-

toa.  Vuorovaikutuksellinen rituaali auttaa kodin haltuun ottamisessa (mts. 91, 92.) Ams-

den, Stedman ja Kruger (2010, s. 34, 47) esittävät, että ihmissuhdeperusteinen kiinnitty-

minen paikkaan, kuten kotiin, voi pohjautua yhteisöllisyyden tunteeseen, joka syntyy so-

siaalisista suhteista.  

 

3.2.2 Kodin tuntua arjenhallinnasta  
 

Kotia ja kodin tuntua voidaan hahmottaa myös arjen rytmeinä ja rutiineina (Pallasmaa, 

1995, s. 133). Koti on perinteisesti paikka, joka vastaa osaltaan seuraavien sukupolvien 

sosialisaatioprosesseista, ja jossa on suuri määrä hiljaista tietoa arjen käytänteistä. Ko-

tiin liittyy tiettyjä sääntöjä ja olemisen tapoja siitä, miten toimitaan ja käyttäydytään. Esi-

merkiksi Suomessa kengät otetaan pois jalasta, kun saavutaan ulko-ovesta sisälle. Täl-

laisten sosiokulttuuristen yhteisten normien lisäksi jokaiseen kotiin liittyy omia yksilölli-

sesti muovautuneita käytänteitä, esimerkiksi kodin puhtaanapidosta.  (Korvela, 2003, s. 

25; Martikainen, 1992, s. 138–139.) Kotona tutussa ympäristössä toistetut toiminnot 

muuttuvat rutiineiksi ja helpottavat arkea (Torkkeli, Mäkelä & Niva, 2021, s. 371, 376). 

Tässä tutkimuksessa kodin sosialisaatioprosessia tarkastellaan hieman eri näkökul-

masta: lapsuudenkoti näyttäytyy paikkana, josta ammennetaan kulttuurista tietoa ja tai-

toa arjen tueksi omaan itsenäiseen kotiin.  

 

Granfelt (2003, s. 45) tuo esiin, että kodin tuntu rakentuu esimerkiksi kotitöitä tehdessä 

ja elämän arkisissa rutiineissa. Myös Korosec-Serfaty (1985, s. 75) näkee, että kotia ei 
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saa annettuna, vaan kodista yritetään tehdä omaa esimerkiksi kotitöiden avulla. Saman-

kaltaista ajatusta edellisten kanssa esittää Uimonen (2019, s. 80), joka kirjoittaa, että 

arkiset askareet ja muut käytännöt kotona auttavat asuntoon kiinnittymisessä. Sujuvaksi 

muotoutuneet kodin rutiinit muuttuvat tiedostamattomiksi ja pysyviksi tavoiksi, ja niiden 

muuttaminen vaatii tietoista ponnistelua. Rutinoituneet ’tavat tehdä asioita’ keittiössä ja 

muissa kodin tiloissa tuottavat kodin tuntua. (Saile, 1985, s. 93–94.) Tämä saattaa Tog-

nolin ja Horwitzin (1982 s. 326) mukaan johtua siitä, että sujuvat rutiinit tuovat tunnetta 

siitä, että koti on omassa kontrollissa. Tognoli ja Horwitz (1982, s. 322) tuovat lisäksi 

esille, että arjenhallinnallinen ilmiö on paikannettu myös lapsuudenkodin jälkeiseen kotiin 

asettumisessa: muutettaessa omilleen lapsuudenkodin tuttujen rutiinien toistaminen voi 

tuoda kodin tuntua.  Kinnunen (2017, s. 174–175) puolestaan kiinnittää huomion ruokaan 

ja verbalisoi osuvasti, kuinka ruoanvalmistus ja ruokailu ovat tehokas kotiin asettumisen 

rituaali: ” -- ruokaa laittaessa uuden tilan materiaalisiin ehtoihin yhdistyvät ruumiillistu-

neet tavat, tutut työvälineet ja niiden taidokas käyttö, materiaalien tuntemus, perinnetieto 

ja aistimellinen muisti.”  

 

3.2.3 Kodin tuntua suhteesta kodin ympäristöön 
 

Kodin tuntuun voi vaikuttaa myös asukkaan suhde kodin ympäristöön. Ensinnäkin myös 

kodin viereiset tilat, kuten kuistit, etu- ja takapihat, jalkakäytävät ja ajokaistat, voidaan 

käsittää kotiin kuuluviksi. Tällaiset kodin ulkopuolella, välittömässä läheisyydessä olevat 

tilat, yhdistävät kodin yksityisen tilan julkiseen tilaan, ja niillä on suuri vaikutus asumisen 

laatuun kotona. (Taylor & Brower, 1985, s. 183.) Toisekseen käsitys kodista voi paikan-

tua laajemmin jopa kokonaiseen kaupunkiin tai maahan (Huttunen, 2002, s. 50).  Uimo-

nen (2019, s. 147) havaitsi tutkimuksessaan, että kodin seinien ulkopuolella oleva luonto 

ja rakennettu ympäristö vaikuttavat kodin tuntuun. Samoin Riukulehdon ja Rinnekosken 

(2014, s. 22–25) tutkimuksessa kodikasta ympäristöä määritteli luonnonläheisyys, eli 

luonnon koettiin tuovan kodin tuntua. Huttunen (2002, s. 320) lähestyy asiaa toisesta 

näkökulmasta. Kodin tuntua edistää kiinnittyminen lähiympäristöön tai kotikaupunkiin, 

jota aletaan ottaa haltuun ja asuttaa. Kodin ulkopuoliseen ympäristöön muodostuu 

omaksi koettuja, tuttuja paikkoja, kuten ’oma’ kauppa ja ’oma’ kahvila. Huttunen kuvaa, 

kuinka julkinen tila laajentaa yksityisen oman kodin tilaa. Kun julkiseen tilaan tehdään 

omia reittejä, sinne muodostuu arjen toistuvia kiinnekohtia ja muistin omiksi merkitsemiä 

paikkoja. Paikka muodostuu rakkaaksi, kun ihminen yhdistää siihen muistoja ja merki-

tyksiä. (mts. 329–320.) Korosec-Serfatyn (1985, s. 75) esittämä näkemys on Huttusen 

(2002) kanssa yhtenevä: Kaupungista voi tulla oma, kun siihen tutustutaan kävelemällä 
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ja muodostetaan tuttuja, rutiininomaisia reittejä. Myös Kinnunen (2017, s. 179–180) pe-

räänkuuluttaa, että asettuminen uuteen ympäristöön vaatii tottumista ja tutustumista 

omaa pihaa laajemmalta alueelta. Kinnunen esittää tutkimusaineistostaan esimerkin, 

jossa asukas halusi tutustua lähiympäristöön kartan avulla ja ottaa aluetta siten haltuun 

etukäteen ennen muuttoa. Konkreettisesti uusi asuinalue otetaan kuitenkin haltuun 

vasta, kun uusilla alueilla fyysisesti ollaan ja liikutaan osana arkea. Uuteen asuinaluee-

seen kotiutumista voivat auttaa myös ympäristön tutunomaiset piirteet, jotka muistuttavat 

jostakin aiemmasta kodista, esimerkiksi lapsuudenkodin ympäristöstä. (mts. 180.) 

 

3.2.4 Kodin tuntua arjen estetiikasta 
  

Akateemisessa kielenkäytössä estetiikka on tapana määritellä taiteen, kauneuden ja kri-

tiikin filosofiaksi (Naukkarinen, 2011, s. 118, 142). Estetiikka on aina tuonut esille ihmi-

sen tajun kauneudesta (Varto, 2001, s. 8). Arjen estetiikka eroaa akateemisesta ja tai-

teelle tyypillisestä estetiikasta. Se pyrkii kyseenalaistamisen, tarkan analysoinnin, oma-

peräisyyden ja poikkeavuuden sijaan tavanomaisuuteen ja sopeutumiseen korostaen 

samoja asioita kuin arki itsessään: huomaamattomuutta, tuttuutta ja toiminnallisuutta. 

Huomionarvoista on, että arjen estetiikka ei kuitenkaan suoraan tarkoita tylsyyttä ja mi-

täänsanomattomuutta, vaan se voi olla ihmiselle hyvin miellyttävää ja tyydyttävää. 

(Naukkarinen, 2011, s. 30–33.) Kotitalouksien arjesta on paikannetavissa runsaasti es-

teettisiä elämyksiä, kunhan esteettisyys osataan huomata (Palojoki, 2000, s. 99). Nauk-

karinen (2011, s. 19) toteaa samaan tyyliin: ”Arjessa on estetiikkaa, jos sen osaa löytää.”  

Arjen estetiikka voi rikastaa ihmisten elämää tuomalla esiin piilossa olevat arjen tutut 

kohteet esteettisinä mahdollisuuksina (Saito, 2017, s. 225–226). Arjen estetiikka on mo-

niaistista, sen kohteena voi olla esimerkiksi maton kuvio, vastajauhetun kahvin tuoksu, 

auringonnousu, linnunlaulu tai paitojen silittämisen eleganssi (Naukkarinen, 2011, s. 36–

38). Ihmiselle on luonteenomaista haluta, että ympärillä olevat asiat ovat kauniita ja käyt-

tää aikaa asioihin, jotka tuottavat iloa elämään (Palojoki, 2000, s. 99). Arjessa esteetti-

syyteen ei tyypillisesti kiinnitetä huomiota koko ajan, vaan se näyttäytyy ohimenevinä 

hetkinä, esimerkiksi ihailtaessa katettua ruokapöytää tai laittauduttaessa peilin edessä 

(Naukkarinen, 2011, s. 35). Naukkarinen (2011, s. 35) toteaakin osuvasti, että estetiikka 

on läsnä arjessa jonkinlaisena potentiaalina, johon voi keskittyä ja jonka voi huomata 

aika ajoin.  

 

Tässä tutkimuksessa arjen estetiikka käsitetään laajasti, se voi tarkoittaa aistimellisuutta, 

elämyksellisyyttä, visuaalisuutta, taiteellisuutta sekä kauneus-rumuus-askelille sijoittu-
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mista (ks. Naukkarinen, 2011, s. 25–27). Lisäksi arjen estetiikka nähdään tässä tutki-

muksessa yhtenä mahdollisena kodin tuntua muodostavana osa-alueena. Junton (2001, 

s. 32) mukaan kodin tunteeseen kytkeytyy aistimellisuus ja elämyksellisyys. Kodin este-

tiikka määräytyy henkilökohtaisesta kokemuksesta kauniista ja rumasta (mts. 32). Riuku-

lehden ja Rinnekosken (2014, s. 22–25) tutkimuksessa estetiikka kytkeytyy kodin siis-

teyteen ja kauneuteen. Palojoen (2000, s. 99) mukaan ihmisten luontainen tarve tehdä 

työnsä mahdollisimman kauniisti saa heidät siivoamaan ja sisustamaan. Koti on harvoja 

paikkoja, jonka suunnittelussa ihminen voi toteuttaa omia henkilökohtaisia mieltymyksiä 

ja esteettisiä valintoja (Pesonen, 1999, s. 197). Uimonen (2019, s. 29) huomauttaa, että 

kodin esteettinen merkitys nousee erityisesti silloin esiin, kun kotona käy vieraita.  

 

3.3 Kodin tuntu suhteessa lapsuudenkotiin ja sieltä poismuut-

toon 

 
Vilkon (2001, s. 54) mukaan kodin tuntu on henkilökohtainen kokemus, joka muovautuu 

elämänkulun taitekohdissa sekä tilojen asuttamisen ja haltuunoton tapahtumissa. Vilkko 

(2001, s. 54) havainnollistaa Csikszentmihalyihin ja Rochberg-Haltoniin (1981) viitaten, 

että esimerkiksi lapsuudessa kodin tuntu paikantuu yleensä yhteen huoneeseen, laajen-

tuen aikuisuudessa koko kodin hallintaan ja supistuen taas ikäännyttäessä yhteen tilaan, 

yleensä makuuhuoneeseen. Koti on tuntumaa itsen ja ympäristön suhteesta, joka syn-

tyy, varastoituu ja muokkautuu elämän aikana (Vilkko, 2001, s. 58). Kodin käsittämiseen 

vaikuttavat erityisesti yksilön menneisyyden kokemukset perheeseen liittyen (Kent, 

1995, s. 163). Pallasmaan (1995, s. 135) mukaan koti sanana saattaa heti tuoda mieleen 

lapsuudenkodin lämmön ja turvan, tai toisaalta lapsuudenkodissa koetun ahdingon ja 

pelon. Granfelt (2003, s. 42) tuo esiin, että kodin rakentaminen on aikuisena haastavaa, 

jos lapsuudessa ei ole omaksunut kokemusta kodista, arjesta ja kodin tunnusta. Täten 

voisi ajatella, että lapsuudenkodilla on suuri merkitys lapsuudenkodin jälkeiseen kotiin 

asettumiseen. 

 

Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden kodit ovat siis suhteessa toisiinsa. Esimer-

kiksi vahva kiinnittyminen nykyisyyden kotiin saa toivomaan tulevaisuutta nykyisyyden 

kodissa (Huttunen, 2002, s. 329). Tognolin ja Horwitzin (1982, s. 322) esimerkki selkiyt-

tää asiaa lisää. Lapsuudenkodissa koetusta kodin tunnusta saatetaan haluta päästä 

eroon uudessa kodissa tai toisaalta sitä kohti saatetaan haluta pyrkiä, riippuen millaisena 

koti on koettu. Uutta, lapsuudenkodista eriävää kodin tuntua kohti pyrkiessä kotia saate-

taan luoda pohjautuen arvoihin, jotka ovat päinvastaisia lapsuudenkodin arvoihin näh-

den. Toisaalta taas lapsuudenkodin kanssa samanlaista kodin tuntua tavoitellessa 
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omaan kotiin saatetaan viedä mukana tuttuja esineitä tai toteuttaa lapsuudenkodissa 

opittuja arjen toimintatapoja. (mts. 322.) Saegert (1985, s. 289) tuo esiin, että asunto, 

jossa asutaan, ei välttämättä tunnu kodilta, vaan jokin muu paikka tuntuu ’oikealta ko-

dilta’. Esimerkiksi lapsuudenkotiin saatetaan sieltä poismuutettua viitata ’oikeana kotina’, 

jopa useiden vuosien jälkeen (mts. 289; ks. myös Granfelt, 2003, s. 43–44). Toisaalta 

jos lapsuudessa muutetaan monta kertaa, kodiksi saatetaan paikantaa fyysisen kodin 

sijaan ainoastaan psyykkinen tunne kodista, joka kulkee mukana ja ottaa erilaisen fyysi-

sen muodon uusissa asunnoissa (Pallasmaa, 1995, s. 135). Jos muistikuva kodista kiin-

nittyy moneen paikkaan sen sijaan, ihminen voi kokea, että hänellä on monta kotia yhden 

sijasta (Huttunen, 2002, s. 98). Kodin tuntu ei siis ole sama kokemus aina ja kaikille, 

vaan kodille annetut merkitykset eriytyvät yksilöllisesti ja elämänkulullisesti (Vilkko, 2001, 

s. 54).   

 

Kenyon (1999, s. 84–85) tutki kodin tunnun syntyä lapsuudenkodista poismuuton ja nuo-

ruudesta aikuisuuteen siirtymän kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 18–

23-vuotiaiden lapsuudenkodistaan opiskelun takia poismuuttaneiden brittinuorten kodille 

antamia merkityksiä. Merkittävää on, että tutkittavat asuivat opiskelija-asuntoloissa, ei-

vätkä tämän tutkimuksen kohderyhmän mukaisesti itsenäisesti omissa asunnoissaan, ja 

yleensä samassa talossa asuttiin vain noin vuosi kerrallaan, eli asunnon vaihtuminen oli 

yleistä (mts. 88–90). Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijoiden käsitys kodista sisälsi kol-

men eri kodin samanaikaisen läsnäolon: lapsuudenkodin, nykyisen väliaikaiseksi mielle-

tyn opiskeluajan kodin ja tulevaisuuden ’oikean’ aikuisten kodin, johon liitettiin asunto-

laina, vakituinen työ ja perhe (mts. 84–85). Vaikuttaa siltä, että Kenyonin (1999) tutkimat 

nuoret aikuiset mielsivät ’oikean’ aikuisuuden määrittyvän sellaisista aikuisuuden siirty-

män osoittimista, joita muiden muassa Mary (2012) on kritisoinut.  

 

Kenyonin (1999, s. 85) mukaan opiskelijoiden oli mahdollisesti vaikea paikallistaa tai 

identifioida yhtä, varsinaista kotia sen takia, että on yleistä, että opiskelujen perässä toi-

selle paikkakunnalle muuttaneet nuoret aikuiset viettävät aikaa kahdessa kodissa, opin-

tojen aikana opiskelupaikan kodissa ja lomilla lapsuudenkodissa. Lisäksi lapsuudenko-

din käsittäminen kotina yhdistyi siihen, että sen koettiin olevan vakaa ja pysyvä, toisin 

kuin opiskeluajan kodin (mts. 90). Kenyon tulkitsi, että kuviteltu tulevaisuuden koti puo-

lestaan saattoi sen takia esiintyä nuorten aikuisten puheessa, että nuoret käyvät läpi 

useita identiteetti- ja statusmuutoksia siirtymissään aikuisuuteen ja he mahdollisesti ko-

kevat opiskelijakodin välietappina kohti lopullista aikuisuuden kotia ja aikuiselämää 

(Kenyon, 1999, s. 85–86). Lisäksi nykyisyyden opiskelijakoti saatettiin kokea epäva-

kaana ja puitteiltaan riittämättömänä, minkä takia haaveiltiin ja puhuttiin tulevaisuuden 
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kodista (mts. 90–94). Koska nykyisyyden kodin koettiin olevan välivaihe, opiskelijat eivät 

välttämättä halunneet nähdä vaivaa sen eteen, että se tuntuisi kodilta (mts. 87).  

 

Määritellessään kotia Kenyonin (1999, s. 86) tutkimuksen nuoret aikuiset olivat sitä 

mieltä, että muodostuakseen merkitykselliseksi, kodin tulee heijastaa useita keskeisiä 

elementtejä. Kotiin tulee kytkeytyä henkilökohtaisia merkityksiä ja kokemuksia (mts. 86). 

Nuorten ajatus on yhtenevä Vilkon (2001) kodin tunnun käsitteellistämisen kanssa. 

Kenyonin (1999, s. 86) tutkimat opiskelijat näkivät kodin olevan olemassa neljällä tasolla: 

henkilökohtaisena, ajallisena, sosiaalisena ja fyysisenä tilana. Samansuuntaista jäsen-

nystä kodista ovat esittäneet muiden muassa Korvela (2003) ja Lahelma ja Gordon 

(2003). Kenyonin (1999) tutkimuksen nuorten määrittelemään neljään kodin tilaan kyt-

keytyy useita tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten kokonaisvaltaiseen kodin tuntuun (ks. 

kuvio 1). Kukin yksittäinen tekijä sisältää erilaisia piirteitä riippuen siitä, mitä kolmesta 

mahdollisesta kodista tarkastellaan. Kenyon (1999) havainnollistaa sanoen, että esimer-

kiksi sosiaalisen kodin merkittävät muut ovat lapsuudenkodissa vanhempia ja sisaruksia, 

opiskelijakodissa ystäviä ja tulevaisuuden kodissa kumppaneita ja lapsia. (mts. 86.) 

Opiskelijat kokivat, että koti voi olla yhden hengen talous, vaikka lähimpien perheen-

jäsenten nähtiin muodostavan kaikkein kodinomaisimman sosiaalisen ympäristön (mts. 

91).  

 

 

 

Kuviosta 1 havaitaan, että Kenyonin (1999) tutkimuksen opiskelijoiden määrittämät kodin 

tuntuun vaikuttavat tekijät sivuavat tekijöitä, joita tässä tutkimuksessa on esitetty aiem-

min. Huomionarvoista on, että nuorten kokemuksissa kodin tuntuun vaikuttaa itsenäisyy-

den ja vapauden tunne, jota kohti moni itsenäistyvä nuori pyrkiikin lapsuudenkodista pois 

muuttaessaan (ks. alaluvut 2.2 ja 2.3). Itsenäisyyden ja vapauden tavoittelu korostuvat 

elämänvaiheessa, jossa asutaan lapsuudenkodissa, eikä kyseisiä arvostuksia pystytä 
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saavuttamaan vielä täysin. Kenyonin (1999) tutkimuksen nuoret aikuiset kokivat, ettei 

heidän ollut mahdollista saavuttaa tarvitsemaansa itsenäisyyden ja vapauden tunnetta 

enää lapsuudenkodissa, minkä myötä lapsuudenkodin jälkeisen kodin koettiin mahdol-

listavan paremmin näiden toteutumisen, vaikkei itsenäisyyden ja vapauden tunteiden to-

teutuminen ollutkaan täysin ideaalia yhteisöllisessä asumismuodossa. Tämän takia brit-

tinuoret kokivat, että he saavuttavat todellisen itsenäisyyden ja vapauden tunteen tule-

vaisuuden kodeissaan. (mts. 88.)  

 

Honkatukia ym. (2020, s. 8) erittelevät puolestaan tutkimuksessaan 18–24-vuotiaiden 

nuorten kokemuksia itsenäistymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksessa 

tulee esiin uusi, erilainen näkökulma Kenyonin (1999) tutkimukseen verrattuna. Honka-

tukian ym. (2020) tutkimuksen nuorten kertomusten perusteella muutto omilleen ei ta-

pahdu itsestään, vaan yksin asumista on myös harjoiteltava. Tutkimuksessa havaittiin, 

että kodin tuntu kytkeytyy elämänhallintataitoihin. Arjen rutiinien asteittainen omaksumi-

nen ja itsekseen oloon totuttelu havaittiin merkityksellisiksi kodin tunnun syntymistä tu-

keviksi elementiksi. Nuorille rutiinien merkitys perustui siihen, että ne toivat sekä selkeän 

rakenteen arkeen että ennakoitavuutta ja turvaa elämään. Rutiinien myötä arjen velvoit-

teista kuten opiskelusta tai pyykinpesusta oli helpompi selviytyä. Omassa kodissa tehty-

jen toimintojen ja rutiinien opettelu vei aikaa, mutta oppimisen seurauksena arki oli suju-

vampaa ja viihtyisämpää, ja kodin tuntu lisääntyi. (mts. 88–89.) Yksin asuminen ja pär-

jääminen oli monille nuorille palkitsevaa, ja kokemus oli lisännyt nuorten itsevarmuutta 

ja tyytyväisyyttä itseen (mts. 90). Myös Tognoli ja Horwitz (1982, s. 322) havaitsivat tut-

kimuksessaan arjenhallinnan vaikuttavan kodin tuntuun: muutettaessa omilleen lapsuu-

denkodin tuttujen rutiinien toistaminen voi luoda kodin tuntua.   
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4 Kuluttaminen, esinesuhde ja kodin tuntu 
 
Ennen tutkimuskysymysten esittelyä perehdytään vielä esineiden luonteeseen ja niiden 

oleellisuuteen inhimillisessä elämässä. Tarkastelu aloitetaan tutustumalla materiaalisen 

kulttuurin tutkimuksen yhteyteen kulutustutkimuksen kanssa sekä näiden tutkimuskent-

tien esinekäsitykseen. Seuraavassa alaluvussa syvennetään esineiden ja kuluttamisen 

suhdetta ja esitellään tutkimuksessa keskeinen käsite esinesuhde. Luvun viimeisessä 

alaluvussa palataan takaisin kodin tunnun käsitteeseen ja luodaan yhteys esineiden ja 

kodin tunnun välille. 

 

4.1 Merkityksiä välittävät ja aktiiviset esineet 

 
Auslanderin (2005, s. 1015) mukaan materiaalisen kulttuurin tutkimuksessa käsitys esi-

neistä kattaa laajimmillaan kaikki ihmisten tekemät esineet. Esineitä, tavaroita, artefak-

teja, objekteja ja materiaa saatetaan käyttää toistensa synonyymeina. Tässä tutkimuk-

sessa esine valittiin käsitteeksi viittaamaan materiaalisen maailman ilmentymiin, koska 

se on kaikista neutraalein. Esimerkiksi käsite materia voi sisältää negatiivisia assosiaa-

tioita. Esine tarkoittaa tässä tutkimuksessa esineitä, tavaroita, huonekaluja ja materiaa, 

eli kaikkea aineellista. Määritelmän mukaan esine voi siten olla esimerkiksi sohva, vaate, 

astia, huonekasvi tai teknologinen väline. Näitä kaikkia yhdistää se, että ne ovat tilallisia 

ja havaittavissa olevia (Lehtonen, 2008, s. 26). 

 

Aineellisen kulttuurin tutkimusperinne ulottuu pitkälle historiaan erityisesti etnologiassa, 

arkeologiassa ja antropologiassa. Viime vuosikymmenten aikana kulttuurin materiaali-

nen ulottuvuus on ollut laajasti kiinnostuksen kohteena useilla ihmistieteiden aloilla. Tut-

kimuskentällä on vakiintunut käsite materiaalinen kulttuuri, jonka avulla tutkimusta on 

voitu kehittää uusiin suuntiin. (Mäkikalli, 2010, s. 9.) Eri tutkimusperinteiden tekemässä 

materiaalisen kulttuurin tutkimuksessa keskeistä on ollut mielenkiinto esineiden ja mate-

riaalisuuden ohella ihmisten ja esineiden välisiin suhteisiin, ihmisten maailmassa olemi-

sen materiaalisuuteen (Mäkikalli, 2010, s. 9, 11; Riello, 2009, s. 25). Materiaalinen kult-

tuuri ilmaisee ja välittää ihmissuhteita – esineiden välityksellä ihmiset välittävät ja vas-

taanottavat viestejä toisiltaan ja ovat suhteessa toisiinsa (Harvey, 2009, s. 3; Mäkikalli, 

2010, s. 11). Esineiden ja ihmisten välinen vuorovaikutus myös vaikuttaa ihmisten väli-

siin suhteisiin (Dant, 1999, s. 197). Hyvänä esimerkkinä tästä ovat lahjat. Ruckenstein 

(2013, s. 95) erittelee Maussiin (1999) viitaten, että lahjat luovat sosiaalisia suhteita ja 

lähentävät ihmisiä samalla kun ne ilmaisevat hierarkiaa. 
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Materiaalista kulttuuria luonnehtivat lisäksi yleisesti konteksti ja kokemus. Materiaalinen 

kulttuuri on olennainen osa ihmisten kokemusmaailmaa, ja se muokkaa sitä. Esineet 

saavat merkityksensä lukemattomissa, muuttuvissa konteksteissa, ja siten ne sisältyvät 

esineiden ohella materiaaliseen kulttuuriin. (Harvey, 2009, s. 3, 11.) Samankaltaisen kä-

sityksen esittää Korosec-Serfaty (1985, s. 67), jonka mukaan esineet saavat aina mer-

kityksen ja arvon, kun ihminen kiinnittää huomionsa niihin tai hänen toimintonsa kohdis-

tuu niihin. Esineet saavat merkityksiä havaintomaailmasta, johon ne kuuluvat (mts. 67). 

Uimonen (2019, s. 26) tiivistää edellä sanottua toteamalla: ”Merkitykset ovat ympäröivän 

kulttuurin tuotoksia. Samalla ne edelleen muokkaavat kulutuskulttuuria ollessaan ihmis-

ten käytössä ja tulkinnassa.” Voidaankin sanoa kootusti, että esineisiin linkittyvät merki-

tykset syntyvät ympäröivässä kulttuurisesti rakentuneessa maailmassa, joka ohjaa, mi-

ten asiat ymmärretään (McCracken, 1988, s. 72–73). Tästä seuraa, että esineet sisältä-

vät paljon tieto ajastaan, eli esineitä tarkastelemalla voidaan ymmärtää tiettyä kulttuuria 

(Dant, 1999, s. 197; Prown, 1993, s. 1). Esineet siis kertovat aikansa yhteiskunnan ar-

voista ja asenteista (Prown, 1993, s. 1). 

 

Auslanderin (2005, s. 1016) mukaan esineet eivät ole vain funktionaalisia, vaan ne ovat 

myös aina joko tapa viestiä, muistivihjeitä, psyykeen ilmentymiä (expressions of the 

psyche), identiteetin jatkeita tai esteettisyyden ilmentymiä (sites of aesthetic investment). 

Esineillä on siis monia funktioita, ja niiden merkitykset ovat usein tiedostamattomia (Kin-

gery, 1996, s. 1). Huomionarvioista onkin, että useiden materiaalisen kulttuurin tutkijoi-

den mukaan esineet eivät vain passiivisesti välitä kulttuurisia merkityksiä, vaan niihin 

sisältyy myös aktiivinen ulottuvuus. Esineillä on merkitystä ja toimijuutta kulttuurissaan, 

ne ohjaavat ja muokkaavat ihmisiä ja kulttuuria. (Auslander, 2005, s. 1017–1018; Har-

vey, 2009, s. 3–6; Miller, 2010, s. 51–53.) Auslander (2005, s. 1017–1018) havainnollis-

taa tilannetta vihkisormuksella. Monissa kulttuureissa vihkisormuksella on yhtä oleellinen 

rooli pariskunnan muuttamisessa aviopuolisoksi kuin vihkiseremoniassa lausutuilla sa-

noilla. Prown (1996, s. 25) puolestaan antaa esimerkiksi liikennevalot, jotka ohjaavat 

ihmisten toimintaa.  

 

1970-luvulla virinnyt kiinnostus kulutuksen tutkimiseen vaikutti osaltaan siihen, että ma-

teriaalisen kulttuurin tutkimuksessa alettiin kiinnostua esineistä identiteettiä rakentavina, 

ylläpitävinä ja muuttavina (Mäkikalli, 2010, s. 11). Minän ja esineen välinen vuorovaiku-

tus on yksi modernin kulutuksen piirteistä (Sarantola-Weiss, 2003, s. 36). Kulutustutki-

mus ja materiaalisen kulttuurin tutkimus limittyvät toisiinsa ja ne ovat keskenään hyvin 

yhteneväisiä. Molemmissa on pidetty tärkeänä näkökulmaa ihmisten ja esineiden väli-

sestä suhteesta, esineiden ja tavaroiden avulla tapahtuvasta kommunikaatiosta sekä 
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esineiden symbolisesta käytöstä. (Mäkikalli, 2010, s. 11; Riello, 2009, s. 25, 32–33, 43.) 

Myös Borgersonin (2013, s. 127–130) käsitteellistys puoltaa kyseisten tieteenalojen sa-

mankaltaisuutta: Materiaalinen kulttuuri on olennainen osa kulutuskulttuurin tutkimusta, 

sillä siinä keskiössä ovat kuluttajan ja aineellisen maailman väliset suhteet, eli ihmisen 

ja esineiden väliset suhteet. Samaten esimerkiksi kulutussosiologia ymmärtää esineet 

materiaalisen kulttuurin tutkimuksen tavoin passiivisuuden ohella aktiivisina vaikuttajina 

(Ilmonen, 2007, s. 286). Edellä esitetyn perusteella on selvää, että ihmiset, esineet, ku-

luttaminen ja kulttuuri muodostavat tärkeän keskinäisen merkityssuhteen. 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään materiaalisen kulttuurin tutkimuksen ja kulutustutki-

muksen käsitteellistyksiä esineistä ja niiden merkityksistä. Kiinnostuksenkohteena on 

erityisesti materiaalisen kulttuurin tutkimuksen kulttuurinen, pehmeä puoli, eli esineiden 

symboliset merkitykset ja aktiivinen luonne, eikä niinkään sen materiaalinen, kova puoli, 

eli esineiden ominaisuudet kuten ikä, materiaali, alkuperä ja aitous (Prown, 1996, s. 19–

22). Toisaalta tässä tutkimuksessa myös esineiden materiaalinen puoli, kuten alkuperä, 

voi tulla näkyviin tuottaessaan symbolisia merkityksiä. Esimerkiksi perintönä sukulaiselta 

saatu koru voidaan kokea arvokkaana ja se voi kokea tuovan lähelle korun alkuperäistä 

omistajaa tarjotessaan sensorista kokemusta jatkuneesta yhteydestä (ks. Auslander, 

2005, s. 1019–1020).  

 
 

4.2 Esinesuhde kuluttajan ja esineen suhdetta määrittämässä  

 

Kuluttaminen on kiinteä osa länsimaalaista kulttuuria – länsimaista ihmistä ei ole ole-

massa sellaisena kuin me hänet ymmärrämme ilman kulutusta (McCracken, 1988, s. xi; 

Ruckentsein, 2013, s. 149). Kulutus ja tavarat ovatkin keskeisiä tapahtumaketjussa, 

jossa yksilöt tuottavat itsensä yhteiskunnassa sekä fyysisesti että sosiaalisesti (Ilmonen, 

2007, s. 78). Kulutuskulttuuria uusinnetaan sukupolvelta toiselle lähes väistämättä, sillä 

kuluttaminen on olennainen osa tapaa, jolla sukupolvien välisiä suhteita luodaan ja lap-

sia inhimillistetään (Ruckenstein, 2013, s. 87–88). Tavarat ovat edellytys sosiaalisten 

verkostojen toimivuudelle, ne osallistuvat sosiaalisen maailman rakentumiseen (Ilmo-

nen, 2017, s. 284, 292). Pienestä pitäen ihminen alkaa sosiaalistua kulutuskulttuuriin, ja 

siten myös esineisiin, kotona ja muissa arjen ympäristöissä. Ihminen oppii kuluttamista 

olemalla suhteessa toisiin ja esineisiin, ja toisaalta olemaan suhteessa toisiin ja esinei-

siin kuluttamalla. (Ruckenstein, 2013.) 
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Kulutus on Ruckensteinin (2013, s. 20) mukaan kulttuurista riippuvaista: ”Kulutus mukai-

lee jaettuja haluja ja pyrkimyksiä. Amerikkalaisten kulutuskäytännöt poikkeavat suoma-

laisista, japanilaisista tai egyptiläisistä, koska kulutuksen käytännöt nojaavat toisistaan 

poikkeaville materiaalisten esineiden, symbolisten merkitysten ja sosiaalisten suhteiden 

kytköksille.” Tässä tutkimuksessa kontekstina on Suomi, yksi länsimainen kulutusyhteis-

kunta. Ruckensteinin (2013, s. 85, 91) mukaan suomalaisten suhdetta kuluttamiseen on 

määrittänyt perinteisesti pidättyväisyys ja kohtuullisuus. Kuluttaminen käsitetään tässä 

tutkimuksessa laajasti sisältäen kulutustuotteiden ja palveluiden ostamisen lisäksi kaiken 

vuorovaikutuksen kulutustuotteiden kanssa ennen niiden ostoa ja niiden oston jälkeen – 

valintaprosessin, haltuunoton, käyttämisen, huoltamisen sekä niistä luopumisen tai 

eroon hankkiutumisen (ks. esim. Ilmonen, 2007, s. 15; Kinnunen, 2017, s. 27; Koskijoki, 

1999, s. 190; McCracken, 1988, s. xii). Kuten Koskijoki (1999, s. 187) tiivistää: ”Kaikki 

tavaran kanssa eläminen on kuluttamista.” 

 

Kun maailmaa alkaa tarkastella materiaalisuuden kautta, huomaa hyvin pian, että mo-

dernissa yhteiskunnassa kaikkeen liittyy aineellinen ulottuvuus jollain tapaa. Elämme yh-

teisöissä, jotka ovat kauttaaltaan aineellisia (Lehtonen, 2008, s. 35). Ihmiset ovat synty-

mästään saakka tekemisissä esineiden kanssa, koska ne ovat osa kulttuuriamme (Miller, 

2010, s. 53–54). Ihmisen toiminta tapahtuu suhteessa arkiympäristön esineiden moni-

naisuuteen (Lehtonen, 2008, s. 29). Havaitsemme esineet fyysisesti aisteillamme, ja 

koko kehomme lihaksistoineen on yhteydessä materiaaliseen ympäristöön, kun esineitä 

nostetaan, siirretään, vedetään tai työnnetään (Dannehl, 2009, s. 130).  Myös esineet 

ovat vuorostaan vahvasti kytköksissä ihmisiin. Jos esineet irrotetaan ihmisten yhtey-

destä, niiden olemassaolon merkitys katoaa (Douglas & Isherwood, 1996, s. 49). Ihmis-

ten ja esineiden erottamattomuus iskostaa kulutuskulttuuria arkeen (Ruckenstein, 2013, 

s. 102). Siirrettäessä katse kodin kulutusympäristöön havaitaan, että esineet ovat mer-

kittävä osa myös kotia.  

 

Ihmiset oppivat kulttuurinsa normeja toimiessaan arjessa esineympäristön kanssa (Mil-

ler, 2010, s. 52–54). Esineet muuttuvat niin hitaasti, että ne kykenevät siirtämään inhi-

millistä toimintaa ja tietoa sukupolvelta toiselle (Lehtonen, 2008, s. 140). Esineympäristö 

siis opettaa ja ohjaa ihmisiä toimimaan tietyssä yhteiskunnassa (Miller, 2010, s. 52–54). 

Toisaalta samalla kun aineellinen maailma muokkaa yksilön maailmankuvaa, myös yk-

silö muokkaa aineellisen maailman kautta maailmasta näköistään (Koskijoki, 1999, s. 

191). Kulttuurisen tietämyksen perusteella tiedetään, miltä eri paikoissa näyttää, eli tässä 

kohtaa, miltä koti perinteisesti näyttää, mikä on sille ominaista. (Miller, 2010, s. 52–54; 

ks. myös Fuentes, 2011, s. 42–43.) Kotiin liitetään tiettyjä esineitä, joiden avulla kodissa 
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on mahdollista toteuttaa sinne paikantuvia ihmiselle perustavanlaatuisia toimintoja. Ko-

din materiaalinen maailma tarjoaa puitteet suojalle, nukkumiselle, ruoanlaitolle ja hygie-

nialle ja ohjaa ihmisten toimintaa siellä. Kun esineet ovat vakiintuneet kotona osaksi elet-

tyä elämää, ne kiinnittyvät laajempaan elämäntavan toimintakokonaisuuteen (Pantzar, 

2000, s. 134–135). Vakiintumisen seurauksena esimerkiksi jääkaapin kuulumista suo-

malaiseen kotiin ei kyseenalaisteta (Uimonen, 2019, s. 28). Kulttuuri on siis tuottanut 

kodille ne tietyt merkitykset, jotka tekevät siitä kodin (Miller, 2010, s. 52–54). Eli vaikka 

koti ymmärretään länsimaisissa yhteiskunnissa hyvin yksilöllisesti määrittyvänä käsit-

teenä, koti kantaa myös kulttuurisesti määrittyneitä jaettuja merkityksiä (Kent, 1995, s. 

163; Leppihalme, 2010, s. 81).  

 

Alalukujen 4.1 ja 4.2 perusteella voidaan päästä päätelmään, että ihmiset ja esineet ovat 

tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja niihin kytkeytyvät vahvasti myös kuluttaminen, kulttuuri ja 

merkitykset. Esineet ovat osa ihmisenä olemista, ne ovat osa meitä (Lehtonen, 2008, s. 

35). Esineiden välityksellä ihmiset ovat suhteessa toisiinsa, ja esineiden ja ihmisten vä-

linen vuorovaikutus myös vaikuttaa ihmisten välisiin suhteisiin (Dant, 1999, s. 197; Har-

vey, 2009, s. 3). Esineet eivät vain passiivisesti välitä kulttuurisia merkityksiä, vaan niihin 

sisältyy myös aktiivinen ulottuvuus (Auslander, 2005, s. 1017–1018; Miller, 2010, s. 51–

53). Ihmisten ja esineiden erottamattomuuden myötä kulutuskulttuuri on juurtunut ar-

keemme (Ruckenstein, 2013, s. 102), onhan esineiden kanssa eläminenkin kuluttamista. 

Esineisiin kytkeytyvät merkitykset syntyvät ympäröivästä kulttuurista, joka ohjaa, miten 

asiat ymmärretään (McCracken, 1988, s. 72–73). Kulutustuotteet eli esineet opettavat ja 

ohjaavat ihmisiä toimimaan tietyssä yhteiskunnassa (Miller, 2010, s. 52–54). Tätä ihmis-

ten, esineiden, kuluttamisen, kulttuurin ja merkitysten muodostelmaa kutsutaan tässä 

työssä esinesuhteeksi. Esinesuhteella tarkoitetaan tässä työssä siis sitä, millä tavoin esi-

neitä kulutetaan, eli miten esineet otetaan haltuun ja miten niiden kanssa ollaan ja ele-

tään, osana tiettyä kulttuuria, jossa merkitykset syntyvät. Määrittely on saanut vaikutteita 

Kinnusen (2017, s. 24–25) väitöskirjasta, jossa esinesuhde näyttäytyy ihmisen arkisena 

tapana elää esineiden kanssa, sulkea esineitä ulos ja asettua maailmaan esineiden 

kanssa muuton kontekstissa. Tarkastelemalla nuorten aikuisten esinesuhteita lapsuu-

denkodin jälkeisessä kodissa tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä merkitys 

esineillä on kodin tunnun synnyssä lapsuudenkodin jälkeisessä ensimmäisessä itsenäi-

sessä kodissa.  Uusi elämänvaihe suuntaa ihmisiä tarkastelemaan asumistaan ja esinei-

tään (Uimonen, 2019, s. 151). Kinnusen (2017, s. 25) tavoin muutto, tässä kohtaa lap-

suudenkodista muutto, nähdään oivallisena hetkenä tarkastella esinesuhteita, koska se 

pakottaa yksilön kohtaamaan omat esineet samoin kuin niiden kannattelemat elämisen 

tavat.  
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4.3 Esineet tuovat kodin tuntua 

  
Tämä alaluku tuo näkyviin, kuinka kulutuskulttuuriin ja materiaaliseen kulttuurin kytkey-

tyvät esineet ovat osana kodin haltuunottoa ja kodin tunnun syntyä. Jos kotia ei tarkas-

teltaisi kulutuskulttuuriin kuuluvana ilmiönä, kulutuskäytäntöjen ja esineiden merkitykset 

kodin muodostumiselle eivät tulisi näkyviin (Fuentes, 2011, s. 27). Tässä tutkimuksessa 

esineiden nähdään kytkeytyvän kodin tuntuun lukuisin tavoin. Kodin tuntu voi pelkistyä 

kotoisaan huonekaluun tai tiettyyn esineeseen, jota käytetään arjen toiminnoissa sään-

nöllisesti. Esineiden kanssa elämisessä ilmenevät elämisen merkit voidaan kokea myös 

kodin tuntua lisäävinä. Esineet voivat kytkeytyä kodin tuntuun merkityksellisinä muis-

toesineinä tai välitteisesti aiemmassa kodissa opittujen tapojen ja tottumusten kautta, 

lisäten tuttuutta ja jatkuvuutta kodin arkeen. Esineet voivat olla osana kodin tuntua toi-

mijuutta ja identiteettiä vahvistavana sisustamisena, arjen estetiikan kautta, viihtyvyyttä 

ja mukavuutta lisäävinä sekä ilmentäen suhteita toisiin, esimerkiksi lahjoina läheisiltä. 

Yksittäiseen esineeseen voi kiteytyä yhden sijaan myös useampi tapa luoda kodin tun-

tua. Esimerkiksi seinälle sommiteltu valokuvakollaasi voi edistää kodin tuntua itsensä 

toteuttamisen mahdollisuuden kautta ja samaan aikaan valokuvat voivat ilmentää mer-

kityksellisiä ihmissuhteita, jotka lisäävät kodin tuntua. Seuraavaksi pureudutaan tarkem-

min esineiden mahdollisuuksiin kodin tunnun muodostumisessa.  

 

4.3.1 Merkitykselliset esineet  
 
Ennen kuin siirrytään tarkastelemaan erilaisia esinevälitteisiä kodin tuntua muodostavia 

mekanismeja, on tärkeää huomata, että minkälainen vain esine ei voi muodostaa kodin 

tuntua. Uimosen (2019, s. 13) mukaan esineiden on oltava merkityksellisiä asujalle tuot-

taakseen kodin tuntua. Ostettaessa esineitä ja otettaessa niitä kotona käyttöön niihin 

tulee liittää merkitys (mts. 33). Myös Koskijoki (1999, s. 187) huomauttaa, että hyväkin 

esine voi olla hyvä vasta kuluttajan haltuun kotiutuneena. Hyödykkeistetystä esineestä 

tehdään haltuunottotyöstöllä yksilöllinen (mts. 190). Ilmonen (2007, s. 297–300) puhuu 

ostettujen esineiden muuntamisesta omaksi omaksumisprosessin välityksellä, jolloin vie-

raasta esineestä pyritään hävittämään vieraus ja sulauttamaan se kuluttajan maailmaan. 

Jotta uusista esineistä tulisi osa kotia, ne saatetaan esimerkiksi kotiuttaa asettamalla ne 

kotona keskeiseen paikkaan, kuten olohuoneeseen (Uimonen, 2019, s. 33). Kun esineen 

käyttötapa vakiintuu kotona, siitä tulee osa asukkaan elämäntavan toimintakokonai-

suutta, ja se kytkeytyy osaksi esineiden ja ihmisten suhteiden muodostamaa verkostoa 

(Pantzar, 2000, s. 134–135). Toisaalta Millerin (2010, s. 155) mukaan suuri osa esineistä 

muuttuu kuitenkin itsestään selväksi kehykseksi arjelle, eikä niihin kiinnitetä alun jälkeen 
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suuremmin huomiota.  Tällaiset näkymättömiksi muuttuneet, arkeen kietoutuneet esineet 

eivät herätä huomiota niin kauan, kuin ne mahdollistavat arjen toimintaa (Kinnunen, 

2017, s. 44). Ne herättävät jälleen ihmisen huomion ja tulevat kyseenalaistetuiksi esi-

merkiksi vaatiessaan huoltoa, mennessään rikki tai kun ne ovat tiellä tai eivät sovi osaksi 

käyttöyhteyttä (Kinnunen, 2017, s. 44; Lehtonen, 2008, s. 101). Samoin kyseiset esineet 

tulevat tietoiseen tarkasteluun muutettaessa asunnosta toiseen, kun niiden tarvetta arvi-

oidaan ja ne pakataan ja puretaan (Kinnunen, 2017, s. 45, 188). 

 
Kotona monenlaiset esineet voivat tuoda kodin tuntua. Riukulehdon ja Rinnekosken 

(2014, s. 48) tutkimuksen perusteella arjen esineet vaikuttavat osaltaan suuresti kodik-

kuuden muotoutumiseen. Kodin tunne voi pelkistyä esimerkiksi spesifiin astiaan, josta 

kahvi halutaan aina juoda tai valokuvaan lipaston reunalla (mts. 29–30). Kahvimukiin 

kiteytynee kahvinjuonnin makuelämys, tuoksu ja tapaistunut arjen toiminta, valokuva 

mahdollisesti välittää läheistä ihmissuhdetta. Riukulehdon ja Rinnekosken (2014, s. 29–

30) mukaan jokin huonekalu voi myös edustaa kotoisuutta kodin asukkaille. Esimerkiksi 

keinutuoli oli huonekalu, joka puhutteli monia kolmatta ikää eläviä kyseisessä tutkimuk-

sessa. Myös kotona yleiset elämisen merkit, kuten avattu sanomalehti pöydällä, tuovat 

kodin tuntua. (mts. 29–30.) Elämisen merkit näyttäytyvät esineiden välityksellä. Elämisen 

merkkien yhteys kodin tuntuun kuvastaa hyvin Korvelan (2003) määritelmää kodin hal-

tuunotosta. 

 

4.3.2 Muistojen kantajia ja jatkuvuuden ylläpitäjiä 
 
Kodin tuntua uudessa kodissa voivat muodostaa lisäksi sellaiset tekijät kuin kodin esi-

neympäristön tuttuus ja esineisiin liittyvät muistot (Vilkko, 2001, s. 54). Esineet ovat läh-

tökohta moninaisille muistoille ja merkityksille (Huokuna, 2010, s. 105).  Edellisen kodin 

esineillä tilaan voidaan luoda tuttuutta ja jatkuvuutta. Tuttuihin esineisiin sitoutuu ja ki-

teytyy elämäkerrallisuutta, muistoja ja arjen rutiineja, ja siten ne pitävät yllä jatkuvuutta. 

(Vilkko, 2001, s. 56–59.) Esineet voivat siis toimia menneisyyden, muistin ja muistojen 

konkreettisena välittäjänä (Koskijoki, 1999, s. 187). Toisaalta Koskijoki (1999, s. 187) 

muistuttaa, että esine ei ainoastaan heijasta elettyä elämää, vaan se jatkaa olemassa-

oloaan myös suhteessa nykyiseen ja tulevaan elämään. Esineiden välityksellä ilmais-

taan, mikä on säilyttämisen ja muistamisen arvoista, ja mitä tulevaisuuden halutaan 

nähdä näkevän (mts. 187).  

 

Rapoportin (1985, s. 276–277) havainto muistoesineiden (mementos) merkityksestä ko-

din tunnun muodostumisessa on yhtenevä Vilkon (2001) luonnehdinnan kanssa. Muis-

toesineet auttavat tilan haltuunotossa ja tekemään asunnosta kodin. Ne heijastavat 
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omistajiensa elämää: matkoja, kokemuksia, aiempia asuinpaikkoja ja perhesuhteita. Ra-

poport (1985) lisää tarkasteluun, että muistoesineiden avulla voidaan myös viestiä muille 

omaa identiteettiä ja statusta. (mts. 276–277.) Kuluttajan esinemaailmaa voidaankin ku-

vailla hänen maailmansa pienoismallina (Koskijoki, 1999, s. 191). Uimonen (2019, s. 

142) vahvistaa, että kodissa esillä pidettävien lahjojen, valokuvien ja pienesineiden mer-

kitystä on tutkittu paljon. Itsessään näitä esineitä ja niiden ulkonäköä merkityksellisem-

pää on usein se, keneltä ne ovat peräisin ja mitä muistoja niihin liittyy. Useimmiten ne 

ilmentävät ihmissuhteita, ne esimerkiksi muistuttavat läsnäolollaan läheisistä ihmisistä. 

Muistoesineet ja valokuvat tärkeistä paikoista ja tapahtumista, kuten valmistujaisista, il-

mentävät henkilöhistoriaan liittyviä tärkeitä hetkiä ylläpitäen samalla muistikuvia niistä. 

(mts. 142.) Näin esineet liittävät yksilön vahvoin sitein toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja 

kulttuuriympäristöön, jonka tuotosta esine on (Koskijoki, 1999, s. 187).  

 

Ei ole siten yllättävää, että edellisestä kodista mukana tuodut esineet vaikuttavat joillakin 

merkittävästi kodin tuntuun. Esimerkiksi jos kodin tuntu yhdistyy vahvasti lapsuudenko-

tiin, sieltä pois muutettaessa saatetaan haluta hakea samaa tuntua ottamalla sieltä esi-

neitä uuteen kotiin mukaan (Tognoli & Horwitz, 1982, s. 322). Myös Kenyonin (1999, s. 

92) tutkimuksessa brittiopiskelijat toivat esiin, että heidän henkilökohtainen omaisuu-

tensa toi heille kodin tuntua, koska se loi jatkuvuutta ja tuttuutta väliaikaiseksi koettuun 

opiskelija-asuntoon. Siirtolaistutkimuksissa on huomattu samaa. Lähtömaasta mukana 

tuodut esineet ovat vahva linkki menneeseen elämään, joka on mukana vahvistamassa 

omaa identiteettiä ja tuomassa kodin tuntua uudessa kotimaassa tutun esineen välityk-

sellä (Barret, 2011, s. 102–103, 117). Siirtolaisen uudessa kodissa on oltava jälkiä men-

neisyydestä, jotta se voidaan tuntea kodikkaaksi (Riukulehto & Rinnekoksi, 2014, s. 52). 

Esineisiin kytkeytyvät muistot, tunteet ja kokemukset ovat niin vahvoja, että niiden avulla 

voidaan palata hetkeksi kotiseudun kaivattuun tunnelmaan (Ryynänen & Heinonen, 

2017, s. 187). Sarantola-Weissin (2009, s. 85) mukaan arkiset esineet ja tapahtumat 

nostalgisoituvat, koska arjen muistot, tuoksut ja tuntoaisti rakentavat identiteettiä. 

 

4.3.3 Sisustaminen, viihtyisyys ja mukavuus 
 
Sisustaminen on yksi perinteinen tapa, jolla kodin tuntua pyritään luomaan uudessa ko-

dissa (Kenyon, 1999, s. 92). Koti on harvoja paikkoja, jonka suunnittelussa ihminen voi 

toteuttaa omia henkilökohtaisia mieltymyksiä ja esteettisiä valintoja (Pesonen, 1999, s. 

197). Kodinsisustus muodostuu kotona olevista esineistä ja niiden järjestyksestä (Saran-

tola-Weiss, 2011, s. 10). Sisustaminen ja kodin somistaminen tapana ottaa koti haltuun 
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tulee esiin sekä Korosec-Serfatyn (1985, s. 75) että Rapoportin (1985, s. 276–277) tut-

kimuksissa. Rapoportin (1985, s. 276–277) mukaan sisustuksen avulla voidaan lisäksi 

ilmentää omaa identiteettiä muille. Koskijoki (1999, s. 186) on samaa mieltä sanoessaan, 

että koti edustaa asujansa olemusta ja minuutta. Esineet auttavat ihmisiä identiteetti-

työssä suhteessa omaan itseen ja muihin ihmisiin (Uimonen, 2019, s. 67).  

 

Kenyonin (1999, s. 92) tutkimat opiskelijat toivat esiin, että he halusivat luoda kuulumisen 

tunnetta väliaikaiseksi koettuun kotiinsa sisustuksella. Opiskelijoilla ei ollut resursseja 

toteuttaa pysyvämpää sisustusta esimerkiksi hankkimalla tilaan haluamiaan kalusteita ja 

mattoja, vaan sen sijaan he loivat kodin tuntua väliaikaisemmilla ratkaisuilla kuten julis-

teilla ja edullisilla pienillä esineillä (mts. 92). Koskijoki (1999, s. 189) tuokin esiin, että 

koti-interiööriin vaikuttavat asukkaan elämänvaihe ja asunnon pysyvyys. Fuentesin 

(2011, s. 71–73) tutkimuksessa on havaittavissa samaa, eli kodin tuntua pyrittiin luo-

maan sisustamisella. Fuentes (2011) tutki väitöskirjassaan kotia kulutuskulttuurin ilmiönä 

nyky-yhteiskunnassa. Hän halusi selvittää, kuinka tilasta tehdään koti sisustamiseen lin-

kittyvän kuluttamisen kautta. (mts. 11–14.) Kodintekemisen rituaaleiksi tutkimuksessa 

mainitaan remontointi, sisustaminen olemassa olevilla esineillä ja uusilla esineillä, omien 

esineiden integrointi jonkun muun esineisiin sekä kalusteiden uudelleenjärjestely (mts. 

236–241). Fuentes (2011) kuvaa tutkimuksessaan esimerkiksi jälleenvuokrattuihin ka-

lustettuihin asuntoihin muuttaneiden miesten kodin tekemisen tapoja. Oleellisena koet-

tiin, että tila saataisiin muokattua erilaiseksi sen alkuperäiseen olemukseen nähden esi-

merkiksi muokkaamalla huonekalujen järjestystä itselle sopivammaksi ja tukemaan omia 

rutiineja. Usein tietyillä esineillä oli erityinen merkitys tutkittaville. Fuentes (2011) kuvaa, 

kuinka esimerkiksi suvussa pitkään ollut taulu auttoi erästä tutkittavaa ankkuroitumaan 

väliaikaisesti vuokraamiinsa koteihin, koska se loi yhteyden hänen henkilökohtaisen 

taustansa ja asunnon välille. (mts. 71–73.) 

 

Kodin esineet muodostavat kodin tuntua lisäksi mahdollistamalla asukkaalle viihtyisyyttä 

ja mukavuutta kotona (Uimonen, 2019, s. 61, 155). Viihtyisä ja mukava ovat attribuutteja, 

joilla kotoisaa kotia kuvataan tutkimuskentällä useissa tutkimuksissa (ks. esim. Kenyon, 

1999). Uimosen (2019, s. 58) mukaan mukavuuden voidaan ajatella tarkoittavan sekä 

rentoutumista että elämisen helppoutta. Kodin esineistä esimerkiksi sohva symboloi ih-

misten mukavuudenhalua vahvasti, ja kodinkoneet tuovat arkeen mukavuutta helpotta-

malla arjenhallintaa (Kinnunen, 2017, s. 176; Sarantola-Weiss, 2003, s. 12; Uimonen, 

2019, s. 187). Kun tarkastellaan viihtymistä ja mukavuutta opiskelijakodin näkökulmasta, 

havaitaan, että opiskelijat kokevat ne tärkeiksi tavoitteiksi kodissaan. Uimosen (2019, s. 

110) tutkimuksessa opiskelijat halusivat opiskelijakotiensa olevan viihtyisiä ja mukavia, 
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mutta he eivät halunneet panostaa asunnon kalustamiseen taloudellisesti, koska opis-

kelijakoti koettiin väliaikaisena harjoituskotina. Kenyonin (1999) tutkimuksen opiskelijoi-

den ajatusmaailmassa on leikkauspintaa Uimosen (2019) tutkimuksen opiskelijoihin, 

vaikkakin Kenyonin tutkimuksessa opiskelija-asuntojen kiinteät, nuhjuiset kalusteet oli-

vat merkittävä syy asuntojen epämukavuuteen. Lapsuudenkodistaan opiskelujen pe-

rässä poismuuttaneet brittinuoret kokivat, että kodin tulisi olla ympäristönä mukava ja 

viihtyisä paikka, jossa voi rentoutua ja elää mukavasti (Kenyon, 1999, s. 92). Opiskelija-

asuntoloissa elävät nuoret aikuiset pitivät väliaikaisia kotejaan epämukavina ja alkeelli-

sina, koska ne olivat likaisia, niissä oli ongelmia lämmityksen kanssa ja niiden sisustus 

ja kalusteet eivät olleet esteettisesti miellyttäviä ja mukavia. Nuoret aikuiset määrittelivät 

viihtyisän ja mukavan kodin olevan siis siisti, lämminhenkinen ja esteettisesti miellyttävä 

ja he halusivat tavoitella sellaista kodin tuntua tulevaisuuden pysyvämmissä kodeissaan. 

(mts. 92.)  

 

4.3.4 Esinevälitteinen arjenhallinta 
 
Alaluvussa 3.2 käsitelty arjenhallinta osana kodin tuntua linkittyy myös oleellisesti esi-

neiden välityksellä muodostuvaan kodin tuntuun. Nykyisyys yhdistyy menneeseen ko-

dissa tapahtuvissa arkisissa, toisteisissa rutiineissa, joissa on mukana esineitä (Auslan-

der, 2005, s. 1020–1021). Ryynänen ja Heinonen (2017, s. 191–192) tuovat tutkimuk-

sessaan esiin, että esineisiin kytkeytyvät mieluisat arjen toistuvat käytännöt, kuten kah-

vin juonti lehteä lukiessa, pitävät yllä jatkuvuutta. Näin ollen aiemmasta kodista tuttujen 

arjen rutiinien toistaminen esineineen voi tukea nykyiseen kotiin asettumista tutun toi-

minnan jatkuvuuden kautta (Tognoli & Horwitz, 1982, s. 322). Arjen esineet ja niiden 

käyttäminen kuljettavat mukanaan kollektiivista muistia. Esimerkiksi outo, uusi ympäristö 

voi tuntua edelleen kotoisalta toistettaessa tuttua rutiinia, kuten vaatteiden silittämistä. 

(Riukulehto & Rinnekoski, 2014, s. 54.) Toisenlaisen näkökulman esinevälitteiseen ar-

jenhallintaan kytkeytyvään kodin tuntuun esittää Koskijoki (1999, s. 191), joka huomaut-

taa, että esineitä kontrolloimalla ja järjestämällä voidaan hakea hallinnan tunnetta 

omasta elämästä. Riukulehto ja Rinnekoski (2014, s. 29) sivuavat Koskijoen esitystä. 

Kodikkuus voi muodostua siitä, että esineet on sijoiteltu omille paikoilleen. Esineiden 

sijoittelussa on kyse asioiden hallinnan lisäksi estetiikasta (mts. 29). Myös Kinnusen 

(2017, s. 181) mukaan kodin tuntuun liittyy esineiden järjestys. Muutettaessa monelle 

muuttolaatikoiden purkaminen ja esineiden sijoittelu on rituaalinen kotiutumisteko, jolla 

rakennetaan kodin tuttua olemusta. Kodin tuntu alkaa syntyä, kun esineet löytävät paik-

kansa osana kodin materiaalista järjestystä. (mts. 171.) 
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4.3.5 Esineet sopeuduttaessa uuteen ympäristöön 
 
Useissa tutkimuksissa tuodaan esiin esineiden merkitys myös silloin, kun yritetään so-

peutua uuteen ympäristöön, joka ei ole varsinainen koti, mutta korvaa kodin hetkellisesti.  

Pallasmaa (1995, s. 137) mainitsee esimerkkinä naisen, joka matkustaa aina keittiöveit-

set mukanaan, koska niiden avulla hän voi uusintaa kodin tuntua. Granfelt (2003) puo-

lestaan havainnollista, kuinka vankilassa, sellissä asuessa, kodin tuntua voidaan luoda 

erilaisin esinein. Kysyttäessä vangilta, mikä tekee asunnosta kodin, oli vastauksena hy-

vät stereot. (Granfelt, 2003, s. 42.) Lapset sen sijaan saattavat kantaa mukanaan peh-

molelua, joka tuo heille turvaa (Pallasmaa, 1995, s. 137). Vanhempien ja kodin luoma 

turva ruumiillistuu esineeseen, jonka avulla selviydytään tutun ihmisen tai ympäristön 

poissaolosta (Auslander, 2005, s. 1019). Kuvaavin lienee kuitenkin esimerkki hotellihuo-

neesta. Riukulehto ja Rinnekoski (2014, s. 29) vertaavat hotellihuonetta kotiin. Hotelli-

huone on riisuttu kaikesta ylimääräisestä ja henkilökohtaisesta, ja se ei tunnu kodilta. 

Pallasmaan (1995, s. 137) mukaan voi olla vaikeaa asua tilassa, jota ei voi tunnistaa 

omaksi reviirikseen. Sen takia anonyymi hotellihuone halutaan ottaa haltuun ja perso-

noida se esimerkiksi asettamalla vaatteita, kirjoja ja muita esineitä esille ja siirtämällä 

päiväpeitto pois paikoiltaan (mts. 137). Tämän vertauksen avulla on helppo huomata, 

miten merkittäviä esineet voivat olla kodin tunnun kokemisessa. Toisaalta on huomioi-

tava, että juuri hotellihuoneenomainen pelkistetty tila voi olla myös kodin ja kodissa viih-

tymisen ideaali. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että se, että omien esineiden avulla on 

mahdollista tavoittaa kodin tuntua paikoissa, joissa asutaan väliaikaisesti, kertoo esinei-

den merkittävästä roolista kodin tunnun synnyssä.  

 
Vaikka esineillä on tärkeä rooli kodin tunnun muodostumisessa, kodin tunnun luomiseen 

eivät useinkaan riitä pelkät fyysiset ympäristötekijät. Kodin tuntu muodostuu monista 

osatekijöistä ja se kytkeytyy erityisen vahvasti sosiaalisen kanssakäymiseen ja ihmis-

suhteisiin, kuten alaluku 3.2 valottaa. (Vilkko, 2001, s. 59.) Toisaalta on hyvä huomata, 

että myös esineet ilmentävät ihmissuhteita – niiden kodin tunnun muodostumisen meka-

nismit ovat moninaisia. Tässä tutkimuksessa siis tiedostetaan, että kodin tuntu ei paikal-

listu pelkästään yhteen sen osa-alueeseen, mutta esineiden merkityksiin kodin tunnun 

synnyssä halutaan syventyä myös erikseen, koska ne ovat väistämätön ja merkittävä 

osa ihmiselämää. 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
Tulkitsemalla ainutkertaisia ja yksilöllisiä omaelämäkertoja tutkija pyrkii kuvaamaan 

nuorten aikuisten kotiutumista lapsuudenkodin jälkeiseen ensimmäiseen itsenäiseen ko-

tiin 2010–2020-lukujen Suomessa. Yksi keskeinen elementti kodin tunnussa on tutki-

musten mukaan toiset ihmiset (ks. esim. Kinnunen, 2017, s. 175), mikä herättää pohti-

maan, kuinka lapsuudenkodistaan poismuuttavat nuoret aikuiset alkavat tuntea kodin 

tuntua uudessa kodissa, jossa ei asu muita. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lap-

suudenkodistaan poismuuttaneiden nuorten aikuisten kokemuksia itsenäiseen kotiin 

asettumisesta, ja sitä, miten kyseisestä uudesta asunnosta tulee koti, sekä mikä on esi-

neiden merkitys prosessissa. Ensimmäinen tutkimustehtävä on selvittää, mitkä tekijät 

muodostavat kodin tuntua. 

 

Kotitaloustieteelliselle tutkimukselle ominaisen holistisen näkökulman lisäksi kodin tun-

nun synnyn mekanismeja tutkittaessa halutaan keskittyä erikseen myös esinenäkökul-

maan. Kuten aiemmin on todettu, esineiden merkitys inhimillisessä elämässä on kiista-

ton (Miller, 2010, s. 53; Rapoport, 1985, s. 255). Esineet ovat osana jokaista päiväämme, 

ne välittävät suhteita, ohjaavat toimintaamme ja kantavat muistoja ja merkityksiä (Aus-

lander, 2005, s. 1016–1018; Miller, 2010, s. 53–54). Esineet ovat erityisen läsnä muu-

toissa, koska muutto pakottaa fyysisesti kohtaamaan esineet: esineiden olemassaolon 

tarvetta pohditaan, niitä karsitaan ja pakataan, ja uudessa asunnossa niitä puretaan ja 

ne löytävät oman paikkansa osana kodin materiaalista järjestystä (Kinnunen, 2017, s. 

44–45, 79). Lisäksi uuteen kotiin saatetaan ostaa esineitä. Tämän tutkimuksen toisena 

tehtävänä on selvittää nuorten aikuisten esinesuhteen avulla, millä tavoin esineet ovat 

mukana tuottamassa kodin tuntua nuorten aikuisten ensimmäisessä lapsuudenkodin jäl-

keisessä asunnossa. Kotitaloustieteellisessä tutkimuksessa esinenäkökulma on ollut 

melko vähäinen, minkä takia tutkimus pyrkii myös lisäämään tieteenalan kytköksiä ma-

teriaalisen kulttuurin tutkimukseen ja kulutustutkimukseen. Esineet ovat niin olennainen 

osa arkea, että tutkija näkee niiden sopivan hyvin kotitaloustieteen kontekstiin.  

 

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Mistä tekijöistä kodin tuntu muodostuu lapsuudenkodistaan poismuuttaneiden nuorten 

aikuisten ensimmäisessä itsenäisessä kodissa omaelämäkerrallisten kertomusten pe-

rusteella? 

 



38 
 

2. Mikä merkitys esineillä on kodin tunnun synnyssä lapsuudenkodistaan poismuuttanei-

den nuorten aikuisten ensimmäisessä itsenäisessä kodissa omaelämäkerrallisten kerto-

musten perusteella?  

 

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia aineistosta, joka koostui omaelämäkerrallisista 

kirjoituksista, jotka kerättiin Helsingin yliopiston E-lomakkeella. Seuraavassa luvussa 

avataan tutkimuksen metodologisia ratkaisuja ja esitellään tutkittavat ja aineisto. 
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa tutkimus asemoidaan metodisesti. Alaluvuissa kuvataan tutkimukseen 

valittua tutkimusstrategiaa ja -asetelmaa, aineiston koonnin menetelmää ja aineiston 

analyysimenetelmää, sekä perustellaan niiden soveltuvuutta juuri tälle tutkimukselle. Li-

säksi luvussa esitellään tutkittavat ja aineisto. 

 

6.1 Kerronnallisuus osana tutkimusta 

 
Tutkimusstrategia on laadullinen, koska tavoitteena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti ih-

misten kokemuksia ja ajatuksia sosiaalisesta todellisuudesta, joita ei määrällisen tutki-

muksen keinoin tavoita yhtä hyvin kuin laadullisella tutkimusotteella (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2015, s. 140, 161; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 98). Tarkemmin tutkimus pai-

kantuu kerronnallisuuteen, jonka synonyymina voidaan pitää narratiivisuutta, kertomuk-

sellisuutta ja tarinallisuutta (Heikkinen, 2018, s. 171–172; Syrjälä, 2018, s. 276). Kerron-

nallinen tutkimus on erittäin monitieteistä ja se sisältää erilaisia suuntauksia ja teoreetti-

sia käsitteitä, eikä siten muodosta selvää, yhtenäistä rakennelmaa (Hänninen, 2018, s. 

189; Syrjälä, 2018, s. 276). Hännisen (2018, s. 189) mukaan kerronnallisen tutkimuksen 

metodikirjallisuus onkin pikemmin ideapankki, jota kukin voi soveltaa omaan tutkimuk-

seensa sopivalla tavalla. Tutkimusasetelmalla on myös vahva yhteys fenomenologis-

hermeneuttiseen tutkimukseen, jossa tutkimuksen keskiössä ovat kokemukset ja merki-

tykset, ja yksilöt nähdään yhteisöllisinä, yhteiskunnalliskulttuurisina olentoina, jotka il-

mentävät aikaansa (Laine, 2018, s. 29-32). Seuraavaksi esitellään joitakin yleispiirteitä, 

jotka luonnehtivat kerronnallista tutkimusta, tarkentaen pikkuhiljaa fokusta siihen, miten 

kerronnallisuus nähdään osana tätä tutkimusta. 

 

Kerronnallinen tutkimus on lähestymistapa, jossa sovelletaan ja analysoidaan kertomuk-

sia, kuten elämäntarinoita, kirjeitä tai haastattelutekstejä (Syrjälä, 2018, s. 276; Ukkonen, 

2006, s. 191). Kerronnalliselle tutkimukselle on ominaista kohdistaa huomionsa kerto-

muksiin ja kertomiseen tiedon rakentajana ja välittäjänä (Heikkinen, 2018, s. 172). Heik-

kisen (2018, s. 170, 176) mukaan kertomus on aina ollut osa ihmiselämää. Ihmiset hah-

mottavat ja ymmärtävät elämäänsä kertomusten avulla (mts. 176–177; Ukkonen, 2006, 

s. 190). Syrjälä (2018, s. 272) lisää, että kertomukset toimivat myös välineenä kokemuk-

sien jakamiseen toisten kanssa. Kertomusta voidaan pitää inhimillisen tulkinnan perus-

muotona, minkä takia kertomusten tutkiminen on luonteva tapa tehdä tutkimusta, kun 

halutaan ymmärtää ihmisiä ja heidän toimintaansa (Heikkinen, 2018, s. 170). Kertomuk-

set ovat monikerroksisia, ja ne kertovat yksilön ohella ympäröivästä maailmasta. Niitä 
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voidaankin pitää kulttuurisen ymmärtämisen perusvälineenä, sillä ne sisältävä aina kult-

tuurisia ja yhteiskunnallisia kaikuja. (Syrjälä, 2018, s. 272, 275–276.)  

 

Kerronnallinen tutkimus pohjautuu konstruktivismiin, ja siten konstruktivistiseen käsityk-

seen tiedosta, jonka mukaan ihmiset rakentavat eli konstruoivat tietoa aikaisemman tie-

tonsa ja kokemustensa pohjalta. Konstruktivismissa tietäminen nähdään lisäksi konteks-

tuaalisena, eli tietäminen on riippuvaista ajasta, paikasta ja tarkastelijan asemasta. 

(Heikkinen, 2018, s. 176–178.) Tämän tutkimuksen tematiikassa voidaan havaita yhte-

neväisyyksiä konstruktivistiseen tietokäsitykseen. Elämänkulullisina siirtymänosoittimina 

lapsuudenkodista poismuuttoon ja itsenäistymiseen liitetään sosiaalisesti muodostu-

neita, institutionalisoituja normeja. Käsitykset aikuisuuteen siirtymästä vakiintuivat 1950- 

ja 1960-luvuilla, muttei niitä voida kuitenkaan nykyään perustellusti nähdä ainoana ”oi-

keana” tapana siirtyä nuoruudesta aikuisuuteen (Mary, 2012, s. 285).  Maryn (2012) aja-

tuksia lainaten, käsityksien niin nuoruudesta ja aikuisuudesta kuin myös lapsuudenko-

dista muuttamisesta ja itsenäistymisestä tulisi olla sidoksissa siihen yhteiskunnalliseen 

todellisuuteen, jossa kulloinkin eletään. Konstruktivismin voidaan nähdä linkittyvän myös 

tutkittavien tapaan hahmottaa koti ja kodin tuntu. Kuten aiemmin on todettu, ne ovat kä-

sitteinä moninaisia. Kukin kokee ja ymmärtää kodin ja kodin tunnun omien henkilökoh-

taisten kokemustensa pohjalta, mutta sen ohella ne ovat sosiaalisesti konstruoituneita, 

tietyssä ajassa ja paikassa jaettuja kokemuksia (Leppihalme, 2010, s. 81). 

 

Tässä tutkimuksessa kerronnallisen tutkimuksen moniulotteisesta kentästä on ammen-

nettu näkökulmia soveltuvin osin (Hänninen, 2018, s. 189). Tutkija loi siis oman kerron-

nallisen metodinsa muiden tutkijoiden viitoittaman tien pohjalta (Syrjälä, 2018, s. 277). 

Kerronnallisuus nähdään tässä tutkielmassa Heikkisen (2018) ja Syrjälän (2018) kuvaa-

mana tutkimuksellisena lähestymistapana, jossa käytetään ja analysoidaan kertomuksia 

ja ymmärretään niiden kertovan myös ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista. 

Tässä tutkimuksessa pyritään yksilöiden kertomuksien avulla valottamaan niitä tapoja, 

joilla lapsuudenkodistaan poismuuttaneet nuoret aikuiset ovat ottaneet tilaa haltuun ja 

tehneet uudesta asunnosta kodin.  

 

Heikkisen (2018, s. 176) jaottelun mukaan on neljä erilaista tapaa ymmärtää, mitä ker-

ronnallisella tutkimuksella tarkoitetaan:  

1) se liittyy tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen (konstruktivismi) 

2) sen avulla voidaan kuvata tutkimusaineiston luonnetta 

3) sillä voidaan viitata aineiston analysointitapoihin 

4) se voidaan liittää kertomusten käytännölliseen merkitykseen  
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Tässä tutkimuksessa kerronnallisuus liitetään Heikkisen (2018, s. 176) jaottelusta kon-

struktivistiseen tiedonkäsitykseen ja tutkimusaineiston luonteen kuvaukseen. Kerronnal-

liset aineiston analysointitavat eivät istu tutkimuskysymysten selvittämiseen yhtä hyvin 

kuin sisällönanalyysi, niinpä tutkimuksen aineistonanalyysimenetelmä ei kuvasta tutki-

muksen kerronnallista puolta. Kertomusten käytännöllisellä merkityksellä Heikkinen 

(2018, s. 183) tarkoittaa sitä, että kertomuksia käytetään ammatillisena työvälineenä, 

esimerkiksi psykoterapian piirissä. Tässä tutkimuksessa se myöskään ei ole relevantti 

tapa hahmottaa kerronnallisuutta. 

 

6.2 Omaelämäkerralliset kertomukset aineistona  

 

Tutkimuksen kerronnallinen aineisto koostuu omaelämäkerrallisista kertomuksista. Elä-

mäkertoja on käytetty tutkimusaineistoina pitkään, ja niitä on vuoroin halveksittu ja vuo-

roin arvostettu. Tänä päivänä niiden käyttö eri tieteenalojen tutkimuksessa on tullut niin 

suosituksi, että voidaan puhua jopa elämäkerrallisesta käänteestä. (Syrjälä, 2018, s. 

267–269.) Syrjälä (2018, s. 268) tuo esiin, että elämäkerrallisen lähestymistavan taus-

talla vaikuttaa kerronnallista tutkimusta kuvaava tuttu näkemys elämän ja identiteetin ra-

kentumisesta tarinoiden kertomisen kautta – näkemys on siis sama, minkä Heikkinen 

(2018) esittää alaluvussa 6.1 kerronallisuudesta. Elämäkerrallisessa lähestymistavassa 

ollaan kiinnostuneita ihmisen ainutkertaisesta tavasta kokea, ajatella ja toimia (Syrjälä, 

2018, s. 268). Elämäkertojen avulla voidaan tutkia koko ihmisen elämänkaarta tai jotain 

tiettyä kohdennettua teemaa (Hirsjärvi ym., 2015, s. 219). Tämä tutkimus on esimerkki 

jälkimmäisestä, omaelämäkerrallisten kertomusten avulla tutkitaan lapsuudenkodin jäl-

keiseen itsenäiseen kotiin kiinnittymistä. 

 

Omaelämäkertojen olemukseen kuuluu se, että ne kertovat, miten kirjoittaja on hahmot-

tanut oman elämänsä, mitkä seikat ovat omassa elämässä päällimmäisiä ja mitkä tois-

sijaisia (Roos, 1987, s. 35). Omaelämäkerroissa kirjoittaja luo uudelleen elämänsä muis-

tinsa avulla (Syrjälä, 2018, s. 270). Roosin (1987, s. 29) mukaan aineistonkeruumene-

telmänä elämäkertojen ensisijaisena antina voidaan pitää sitä, että niistä välittyy suoraan 

ihmisten omat kokemukset elämästään ilman esimerkiksi haastattelijan vaikutusta haas-

tattelutilanteessa. Lisäksi menetelmän etuna voidaan pitää sitä, että tutkittava voi vastata 

kirjoituskutsuun omassa aikataulussaan ja omassa rauhassaan. Omaelämäkerralliseen 

kirjalliseen aineistonkeruuseen liittyy myös ongelmakohtia. Tutkija ei voi kysellä lisätie-

toja tutkittavalta, ja paljon tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta oleellisiakin asi-

oita voi jäädä kirjoittamatta. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 122–123.) Lisäksi Roos (1987, 
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s. 34–35) tuo esiin, että omaelämäkertoihin saattaa sisältyä muistivirheitä ja vääriä tai 

puutteellisia yksityiskohtia. Toisaalta voisi ajatella, että vastaavanlaisia muistivirheitä voi 

liittyä yhtä lailla esimerkiksi haastatteluin kerättyyn aineistoon. Tässä tutkimuksessa tut-

kija tiedosti muistivirheiden mahdollisuuden ja pyrki minimoimaan niitä tutkimuskutsun 

ohjeistuksessa. Tutkimuskutsussa tutkittavia ohjattiin osallistumaan tutkimukseen, jos he 

kokivat muistavansa lapsuudenkodista muuton vielä selvästi. Huttusen (2002, s. 36) ta-

voin tässä tutkimuksessa kuitenkin loppu viimein ajatellaan, ettei tutkimuksen kannalta 

ole oleellista, ovatko yksittäiset asiat tapahtuneet aivan niin kuin kirjoittajat ovat ne ker-

toneet. Oleellisempaa on se, mitä kirjoittavat valikoivat kerrottavaksi ja minkälaista ym-

märrystä sen avulla voidaan saada lapsuudenkodin jälkeiseen asuntoon kotiutumisesta. 

 

Tutkimuksen kerronnallinen aineisto kerättiin omaelämäkerrallisina kertomuksina Hel-

singin yliopiston E-lomakkeella (liite 1), joka oli avoinna 04.–27.2.2022. Aineisto hankit-

tiin siis verkossa sellaista sähköistä kyselylomakealustaa hyödyntäen, johon oli mahdol-

lista sisällyttää niin ohjeistusteksti, taustatieto-osio kuin vastauskenttä pidemmälle kirjoi-

telmalle. Helsingin yliopiston E-lomake oli myös sen vuoksi sopiva alusta, että se mah-

dollisti tiedonantajien anonymiteetin säilymisen ja se toimi tietokoneen lisäksi muillakin 

teknisillä laitteilla (Valli & Perkkilä, 2018, s. 118). Korkeakouluopiskelijat nähtiin käytän-

nöllisenä ja järkevänä kohderyhmänä tavoittaa lapsuudenkodistaan poismuuttaneita 

nuoria aikuisia keskitetysti sähköpostikyselyn avulla. Verkkokyselyn hyödyntämistä 

puolsi myös se, että Vallin ja Perkkilän (2018, s. 120) mukaan innokkaimpia verkkoky-

selyihin vastaajia ovat 15–25-vuotiaat. Lapsuudenkodista muutetaan pois Suomessa 

keskimäärin 19–21-vuotiaana (Oksanen ym., 2017, s. 345), ja tutkija luotti siihen, että 

tutkimusaineisto saataisiin kerättyä verkkokyselynä, koska ikäryhmittäin tarkastellen 

mahdolliset vastaajat todennäköisesti sijoittuisivat innokkaiden vastaajien ikäskaalaan. 

Tässä tutkimuksessa elämänkulun nähdään moninaistuneen, ja kotoa pois muuton ikä 

voi vaihdella laajasti. Sen seurauksena tutkimuksessa ei nähty aiheelliseksi määrittää 

tarkemmin ikähaarukkaa, johon tutkittavan tulisi sijoittua. Tutkimukseen osallistuvaa oh-

jeistettiin vastaamaan tutkimukseen, mikäli lapsuudenkodista muutto oli vielä hyvin muis-

tissa. Samoin tutkimuskutsun otsikko ”Kirjoituskutsu lapsuudenkodistaan poismuutta-

neille nuorille aikuisille” ohjasi vastaajiksi sellaisia, jotka pystyivät mahdollisesti identifi-

oitumaan nuoriksi aikuisiksi. 

 

Tutkimuskutsu lähetettiin monien eri suomalaisten korkeakoulujen ja vapaan sivistyksen 

oppilaitosten yhteyshenkilöille, jotka välittivät kirjoituskutsun sähköpostilistoille. Tällä ta-

paa yritettiin tavoittaa mahdollisimman monia lapsuudenkodistaan muutaman vuoden 

sisään muuttaneita nuoria aikuisia. Tutkimuskutsu suunnattiin erityisesti eri oppilaitosten 
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1.–3.-vuosikurssin suomenkielisissä koulutusohjelmissa opiskeleville opiskelijoille, joi-

den oletettiin olevan potentiaalisinta kohderyhmää. Osassa korkeakouluista vaadittiin 

tutkimuslupa ennen aineistonkeruukutsun levittämistä, ja lupia saatiin haettua onnistu-

neesti. Sähköpostilistoille lähetettyjen tutkimuskutsujen kautta tutkimukseen saatiin riit-

tävän suuri aineisto, eikä tutkimuskutsua ollut tarpeen enää jakaa muuta kautta.  

 

Tutkimusvälineen, tässä tapauksessa omaelämäkerrallisten kirjoitusten keruualustan, 

laadintaa ohjaa aina jossain määrin teoreettinen ajattelu ja tutkijan aiemmat kokemukset 

(Eskola & Suoranta, 1998, s. 58). Ilman teoreettista perehtymistä tutkittavaan kohtee-

seen tutkimuskutsun saatekirjeen (liite 2) ja tutkimuslomakkeen (liite 1) laatiminen olisi 

ollut epätarkoituksenmukaista ja satunnaista. Omaelämäkerrallisten kertomusten avulla 

pyrittiin tavoittamaan tutkittavien oma näkökulma lapsuudenkodin jälkeiseen itsenäiseen 

kotiin asettumisesta. Teoriaan perehtymisen ja tutkijan aiempien kokemusten myötä syn-

tynyt esiymmärrys lapsuudenkodista itsenäistymisestä, kodin tunnusta ja esineiden mer-

kityksestä yleisesti ja kotiin asettumisessa ohjasivat saatekirjeen ja tutkimuslomakkeen 

ohjeen ja sen apukysymysten muodostamista. Vehkalahden (2019, s. 47–48) mukaan 

saatekirjeen merkitys tutkimukselle on valtava, se on tutkimuksen julkisivu. Vaikka tutki-

muslomake olisi kuinka huolella laadittu, mahdollinen vastaaja voi hylätä vastaamis-

aikeensa epämääräisen saatekirjeen takia (mts. 47–48). Saatekirjeen alkuun lisättiin ky-

symyksiä, joiden oli tarkoitus orientoida ja innostaa mahdollista tutkittavaa osallistumaan 

tutkimukseen. Lisäksi motivointikeinona käytettiin arvontaa. Halutessaan osallistujat sai-

vat jättää sähköpostiosoitteensa osallistuakseen tutkijan itse kustantaman 20 euron S-

ryhmän lahjakortin arvontaan. 

 

Varsinainen tutkimuslomake laadittiin saatekirjeen tavoin huolellisesti. Tutkimuslomak-

keen ohjeistuksen laatimisessa tutkija yritti tasapainoilla sen välillä, ettei omaelämäker-

rallisen aineistonkeruun ohjeistus saa olla liian ohjaava (Hirsjärvi ym., 2015, s. 218), 

muttei tämän tutkimuksen spesifin teeman ohella myöskään liian löyhä. Tutkittavia oh-

jeistettiin kirjoittamaan lapsuudenkodin jälkeiseen itsenäiseen kotiin asettumisesta ja oh-

jeistukseen liitettiin mukaan myös apukysymyksiä, joiden tarkoituksena oli auttaa tutkit-

tavaa pohtimaan tutkimuksen kannalta oleellisia näkökulmia. Apukysymysten käyttö ei 

ollut välttämätöntä, vaan niitä sai halutessaan käyttää vastaamisen tukena. Kuten edellä 

kerrottiin, apukysymyksiä muotoiltaessa käytettiin hyödyksi aiempien tutkimusten tietoa 

kodin tuntua määrittävistä tekijöistä (Uimonen, 2019, s. 13). Apukysymysten teemoja oli-

vat esimerkiksi lapsuudenkodista omaksutut tavat, lapsuudenkodista mukaan otetut esi-

neet ja tehdyt hankinnat, toisten ihmisten vaikutus itsenäisessä kodissa, esteettisyys 

sekä siisteys ja järjestys. 
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6.3 Tutkittavien ja aineiston kuvaus 

 
Kyseessä olevassa laadullisessa tutkimuksessa ei voitu määrittää etukäteen tarkasti, 

kuinka suuri aineiston koon tulisi olla (Eskola & Suoranta, 2008, s. 60–62; Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, s. 97–98). Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 99–100) mukaan tutkija voi 

huomata aineiston koon olevan riittävä esimerkiksi silloin, kun aineisto alkaa toistaa it-

seään – puhutaan saturaatiosta. Ennen aineistonkeruuta tutkija arvioi, että noin 25 oma-

elämäkerrallista kirjoitusta voisi olla riittävä määrä tutkimuksen aineistoksi aiempien vas-

taavaa menetelmää soveltaneiden Pro gradu -tutkimusten perusteella. Kirjoituskutsua 

tutkimuksen aineistonkeruuseen pyrittiin levittämään mahdollisimman laajasti, koska voi-

tiin olettaa, että omaelämäkerrallinen tekstin kirjoittaminen olisi hieman työläämpää ja 

houkuttaisi vähemmän vastaajia kuin esimerkiksi perinteinen kyselylomake.  

 

Kirjoituskutsuun vastasi lopulta 79 tutkittavaa, minkä vuoksi tutkimukseen muodostui 

runsas aineisto. Tutkimuksen ulkopuolelle jouduttiin jättämään neljä (4) vastausta niiden 

sisällöttömyyden takia. Kyseisissä tallennuksissa taustatiedot oli merkitty, mutta kirjoitel-

man tekstikenttään oli lisätty ainoastaan yksi merkki, esimerkiksi x-kirjain. Lisäksi tutki-

muksen aineistosta karsittiin vielä neljä (4) vastausta, koska vastaajat eivät olleet muut-

taneet lapsuudenkodista asumaan yksin, eli vastaajat eivät täyttäneet tutkijan vastaajille 

asettamia kriteerejä. Analyysin ulkopuolelle jäi vielä yksi (1) vastaus, jossa keskityttiin 

aiheen ulkopuolisiin seikkoihin. Lopullisen aineiston kooksi (N) muotoutui näin 70 kirjoit-

tajan omiin kokemuksiin perustuvaa kertomusta. Kertomukset olivat muodoiltaan erilai-

sia: osa oli kirjoittanut vapaamuotoisesti kokemuksistaan, osa oli käyttänyt kirjoituske-

ruuohjeistuksen apukysymyksiä runkonaan vastaten kysymyksiin järjestyksessä. Kirjoi-

telmat olivat pituudeltaan noin ¼–2 sivua, ja analysoitavaa tekstiä muodostui yhteensä 

44 sivua (Arial, fonttikoko 11, riviväli 1,5). 

 

Taulukosta 1 on nähtävissä, että kirjoittajista 81,4 % (57 hlö) oli naisia, 17,1 % (12 hlö) 

miehiä ja 1,4 % (1 hlö) ilmoitti sukupuolekseen muu. Vastaajat olivat iältään 19–28-vuo-

tiaita, keski-iän ollessa 22,7 vuotta. Suurin osa, 66 %, tutkimukseen vastanneista oli 

muuttanut pois lapsuudenkodista yli kaksi vuotta sitten, mutta aineistossa oli myös vast-

ikään lapsuudenkodistaan poismuuttaneiden kokemuksia. Reilu puolet (51 %) eivät enää 

asuneet lapsuudenkodin jälkeisessä asunnossa, ja vajaa puolet (49 %) asuivat siellä 

yhä. Koska tutkittavien lapsuudenkodista poismuutosta on kulunut vaihtelevasti aikaa, 

on luonnollista, että osa yhä asuu ensimmäisessä itsenäisessä asunnossaan, ja osa ei. 
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Lapsuudenkodin jälkeisestä asunnosta saatetaan muuttaa pois esimerkiksi elämäntilan-

teen muuttumisen tai asunnossa viihtymättömyyden seurauksena. Puolestaan asun-

nossa saatetaan yhä asua usean vuodenkin jälkeen esimerkiksi siksi, että asunnossa on 

viihdytty tai mahdollisuutta muuttaa muualle ei ole asuntotarjonnan tai taloudellisten re-

surssien vuoksi ollut. 

 

Yleisintä aineiston perusteella oli muuttaa lapsuudenkodin jälkeen yksiöön (81,4 %), 

mikä onkin tyypillinen asumismuoto nuorille aikuisille (Aho ym., 2021, s. 21).  Syitä kotoa 

poismuutolle ei erikseen kysytty tutkimuslomakkeessa, mutta noin puolet tutkittavista 

määrittelivät niitä kertomuksessaan. Selkeästi yleisin syy oli muuttaa opintojen takia. Tä-

hän vaikuttanee se, että tutkimuskutsua jaettiin erityisesti korkeakoulujen sähköpostilis-

toille. Itsenäistymisaikeet saivat myös mainintoja syinä muutolle. Mainitut kaksi syytä 

ovat yleisestikin kaksi yleisintä motiivia kotoa poismuutolle (Aho ym., 2021, s. 31; Kupari, 

2011, s. 18). Lisäksi muutama vastaaja kertoi muuttaneensa omilleen, koska halusi pois 

lapsuudenkodista huonon ilmapiirin vuoksi. 

 
Taulukko 1. Tutkittavien (N=70) taustatiedot. 

 % (n) 

Sukupuoli  

nainen 81,4 (57) 

mies 17,1 (12) 

muu 1,4 (1) 

ei halua sanoa  0 (0) 

Ikä  

19–21 vuotta 44 (31) 

22–24 vuotta 29 (20) 

25–28 vuotta 27 (19) 

Keski-ikä: 22,7 vuotta - 

Lapsuudenkodista poismuutosta kulunut aika  

< 6 kk 7 (5) 

6 kk – 12 kk 11 (8) 

> 12 kk – 24 kk 16 (11) 

> 24 kk 66 (46) 

Lapsuudenkodin jälkeinen asumismuoto  

yksiö 81,4 (57) 

kaksio 17,1 (12) 

muu 1,4 (1) 

Asuuko yhä lapsuudenkodin jälkeisessä asunnossa  

kyllä 49 (34) 

ei 51 (36) 
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6.4 Sisällönanalyysi aineiston analyysimenetelmänä 

 

Omaelämäkerrallisia kertomuksia analysoimalla yritettiin jäljittää, mistä tekijöistä kodin 

tuntu voi koostua lapsuudenkodin jälkeisessä itsenäisessä kodissa, ja mikä merkitys esi-

neillä on kodin tunnun muodostumisessa. Eskolan ja Suorannan (2008, s. 19–20) mu-

kaan laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoitus asettaa hypoteesia etukäteen, eli tehdä 

lukkoon lyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Sen 

sijaan heidän mukaansa on suotavaa kehitellä niin kutsuttuja työhypoteeseja eli arvauk-

sia siitä, mitä analyysi saattaisi tuoda esille. Teoreettisen taustan työstämisen ja aineis-

tonkeruun suunnittelun aikana tutkija kirjasi itselleen ylös virinneitä ajatuksia ja arveluita 

siitä, mitä aineiston perusteella mahdollisesti voisi selvitä. Ennakko-orientoituminen tu-

levaan aineistoon auttoi tutkijaa perehtymään aineistoon sensitiivisesti ja havaitsemaan 

siinä pieniä nyansseja, mikä auttoi analysoinnissa.  

 

Aineistoa analysoitiin hyödyntämällä piirteitä sekä aineistolähtöisestä että teorialähtöi-

sestä sisällönanalyysistä, eli toteutettua analyysia luonnehtii parhaiten teoriaohjaava si-

sällönanalyysi, abduktiivinen analyysi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 107–110). Eskola 

(2018, s. 212–213) kuvaa vastaavaa analyysitapaa käsitteellä teoriasidonnainen ana-

lyysi. Analyysin apuvälineenä käytettiin ATLAS.ti-ohjelmistoa (versio 22), koska se tukee 

erityisesti aineistolähtöistä työskentelyä, johon tämän tutkimuksen aineistonanalyysissä 

osittain pyrittiin (Laajalahti & Herkama, 2018, s. 95). Tutkija ei halunnut soveltaa pelkäs-

tään jompaakumpaa sisällönanalyysin menetelmää, koska se ei vaikuttanut järkevältä 

tutkimuskysymysten selvittämiseksi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on tarkoi-

tus yrittää sulkea analyysin ulkopuolelle kaikki, mitä ilmiöstä tiedetään aikaisempien ko-

kemusten, havaintojen ja tutkimusten perusteella (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 108). 

Tämä ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta, koska tutkija oli nimenomaan ennakko-orien-

toitunut aineistonanalyysiin kehittelemällä edellä kuvattuja työhypoteeseja. Lisäksi kotia 

ja kodin tuntua on aikaisemmissa tutkimuksissa käsitteellistetty osuvasti, ja tätä tietoa 

olisi ollut vaikea sivuuttaa mielestä.  

 

Teorialähtöisen sisällönanalyysin suorittaminen olisi puolestaan vaatinut, että aineistoa 

ohjaisi aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys tai malli, johon aineistoa suhteutet-

taisiin, eli teoriaa ikään kuin testattaisiin käsillä olevalla aineistolla (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 110–111). Teorialähtöinen sisällönanalyysi ei tuntunut sopivalta tähän tutkimuk-

seen siksi, että se olisi luonut liian tiukat raamit aineistonanalyysiin ja aineistosta mah-

dollisesti nousevat uudet teemat tai jäsennykset olisi jouduttu sivuuttamaan määriteltyyn 
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kehykseen kuulumattomina. Näin ollen aineistolähtöisyys ja aiemmat teoreettiset mallit 

tutkittavasta ilmiöstä vuorottelivat analyysiprosessissa (Eskola, 2018, s. 212–213; Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, s. 110) ja analyysissa syntyneet pääteemat muodostuivat osin teorian 

ohjaamana aiempien käsitteellistyksien avittamana ja osittain aineiston tarjoamista läh-

tökohdista. 

 

Ennen varsinaisen analyysin aloittamista aineisto esikäsiteltiin eli järjestettiin tarkista-

malla, sisältääkö aineisto virheellisyyksiä tai puuttuuko siitä tietoja (Hirsjärvi ym., 2015, 

s. 221–223). Aineisto käytiin läpi ja siitä karsittiin pois sisällöttömät talletukset ja sellaiset 

vastaukset, jotka eivät täyttäneet vastaajalle asetettuja kriteerejä – vastaajat eivät olleet 

muuttaneet asumaan yksin. Lisäksi analyysin ulkopuolelle jäi vastaus, jossa keskityttiin 

aiheen ulkopuolisiin seikkoihin. Toinen aineiston järjestämisen vaihe ennen analysointia 

oli tiedon tallennus analyysia varten sopivaan muotoon (Hirsjärvi ym., 2015, s. 222). 

Tässä tutkimuksessa sähköisen kyselylomakkeen käyttö vähensi tutkijan omia työvai-

heita, koska aineisto oli heti valmiina tekstimuodossa, eikä tutkijan tarvinnut esimerkiksi 

litteroida aineistoa (Valli & Perkkilä, 2018, s. 118; Vehkalahti, 2019, s. 48). Sen sijaan 

aineisto oli tarve anonymisoida, eli siitä poistettiin tai muutettiin kaikki tiedot, joista vas-

taaja olisi mahdollisesti tunnistettavissa. Tämä sisälsi muun muassa asuinpaikkatietojen 

muuttamista. Vasta anonymisoinnin jälkeen aineistonkeruualustalla ollut aineisto siirret-

tiin ATLAS.ti-ohjelmistoon, jossa varsinainen analysointi suoritettiin. Lisäksi ennen ana-

lysoinnin aloittamista määritettiin, että tässä tutkimuksessa analyysiyksikkönä voi toimia 

joko lauseen osa, lause tai ajatuskokonaisuus, joka sisältää useita lauseita (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 122).  

 

Aineisto on tärkeää tuntea perinpohjaisesti, jotta se avautuu tutkijalle luontevasti (Eskola 

& Suoranta, 2008, s. 151). Varsinainen analyysi aloitettiin siis lukemalla aineisto läpi 

muutaman kerran ja tekemällä samalla muistiinpanoja peilaten aineistoa tutkimuskysy-

myksiin. Esimerkiksi kertomuksia luettaessa noteerattiin pian, että moni tutkittavista il-

mensi olevansa tyytyväinen omaan kotiin muuttamisen tuomasta vapaudesta ja omasta 

tilasta, vähemmistö ilmensi tyytymättömyyttä tapahtunutta muuttoa kohtaan. Lisäksi ai-

neiston oheen kirjattiin muistiin havaittuja teoreettisia kytkentöjä aiempiin tutkimuksiin. 

Koko aineistonanalyysin lähtökohtana oli pyrkiä kehittämään käsitteellisesti mielekkäitä 

pääteemoja kerätystä aineistosta niin, että saataisiin kehiteltyä synteesiä luova koko-

naisrakenne, joka kannattelee koko aineistoa (Kiviniemi, 2018, s. 83).  

 

Aineiston läpiluvun jälkeen kertomuksista etsittiin tutkimuskysymysten ohjaamana tois-

tuvia teemoja tai ilmaisuja, eli sellaisia asioita, jotka olivat jollakin tapaa leimallisia koko 
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aineistolle (Eskola & Suoranta, 1998, s. 88). Kuten edellä ilmaistiin, analyysissa synty-

neet pääteemat muodostuivat osin teorian ohjaamana aiempien käsitteellistyksien avit-

tamana ja osittain aineiston tarjoamista lähtökohdista. Aineistosta esimerkiksi tarkastel-

tiin, muodostavatko ihmissuhteet aiempien tutkimusten tavoin myös tässä tutkimuksessa 

kodin tuntua. Puolestaan esimerkiksi itsenäisyyden pääteema syntyi aineistolähtöisesti. 

Analyysi aloitettiin käymällä koko aineisto läpi systemaattisesti, keskittyen yhteen havait-

tuun teemaan aina kerrallaan (Eskola & Suoranta, 2008, s. 150–151). Hyvin pian kuiten-

kin huomattiin, että analysointi olisi järkevämpää toteuttaa koodaamalla kukin kertomus 

yksitellen valmiiksi, koska yhden teeman koodaaminen kerrallaan olisi ollut näin run-

saalla aineistolla hidasta. Menettelytavan haittana oli se, että jo koodattuihin kertomuk-

siin piti palata useamman kerran, kun niiden jälkeen koodatuissa kertomuksissa nousi 

esiin uusia koodeja. Tämä tapahtui esimerkiksi koodin itsekseen oloon totuttelu kanssa. 

Kun kaikki kertomukset oli kertaalleen koodattu, ne käytiin vielä yksitellen läpi tarkistaen 

koodien paikkansapitävyys.  

 

Kun koko aineisto oli koodattu, pelkistettyjä ilmauksia eli koodeja tarkasteltiin kokonai-

suutena, ja niistä muodostettiin alaluokkia, joita lopulta yhdistettiin pääluokiksi, eli tässä 

tutkimuksessa pääteemoiksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123–125). Analyysin perus-

teella muodostui seitsemän pääteemaa, joita ovat asunto ja asuinympäristö, yksityisyys, 

itsenäisyys, arjenhallinta, aistikokemukset, ihmissuhteet ja esineet. Teoriaohjaavan si-

sällönanalyysin tavoin teoreettisten käsitteiden luomisessa, eli tässä pääteemojen ni-

meämisessä, hyödynnettiin aiempien tutkimusten käsitteellistyksiä kodista, esineistä, 

lapsuudenkodista muutosta ja kodin tunnun muodostumisesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 133). Pääteemat nimettiin siis ilmiöistä jo tiedetyn avulla, mikä koettiin hyödylliseksi, 

koska tutkimustuloksia oli luontevampi suhteuttaa aiempiin tutkimuksiin, kun ilmiöistä pu-

huttiin samoilla nimillä.  

 

Laadullisen sisällönanalyysin ohella aineiston analysoinnissa hyödynnettiin määrällistä 

sisällön erittelyä tukemaan tutkimuksen havaintoa siitä, että kodin tunnun synty on yksi-

löllinen prosessi. Sisällön erittelyn avulla tarkasteltiin kodin tunnun synnyn eriytymistä 

ajallisesti. Tulososiossa on käytetty sitaatteja esimerkkeinä kuvaamaan aineistoa ja pe-

rustelemaan tutkijan tekemiä tulkintoja (Eskola, 2018, s. 228). Sitaattien oheen on lisätty 

taustatietoja, jotka valottavat lukijalle sitaatin viitekehystä.  Sitaattien perässä on sul-

keissa tutkittavan ilmoittama sukupuoli, ikä ja tieto siitä, milloin tutkittava on muuttanut 

pois lapsuudenkodistaan, esimerkiksi (V14: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sit-

ten).  
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Lapsuudenkodistaan poismuuttaneiden nuorten aikuisten ensimmäisen itsenäisen asun-

non kodin tuntu nimettiin tässä tutkimuksessa itsenäisen kodin tunnuksi ja se muodostui 

tutkimusaineiston perusteella seitsemästä pääteemasta, joita ovat asunto ja asuinympä-

ristö, yksityisyys, itsenäisyys, arjenhallinta, aistikokemukset, ihmissuhteet sekä esineet. 

Lapsuudenkodistaan poismuuttaneiden nuorten aikuisten kodin tuntua on hahmotettu 

aiemmin fyysisen, sosiaalisen, henkilökohtaisen tai koetun ja ajallisen kodin konteks-

teissa (ks. esim. Kenyon, 1999, Lahelma & Gordon, 2003). Myös tässä tutkimuksessa 

aineiston perusteella muodostuneet itsenäisen kodin tunnun pääteemat sijoitettiin fyysi-

sen, sosiaalisen ja koetun kodin viitekehykseen (kuvio 2), josta hahmottuu, että koetun 

kodin tila korostui itsenäisen kodin tunnussa. Kuvio 2 on visuaalinen tiivistys tutkimustu-

loksista. Esineet-pääteeman lihavointi symboloi toisen tutkimuskysymyksen tulosta, eli 

esineiden suurta merkitystä kodin tunnun synnyssä.  

 

 

Kuvio 2. Tiivistys tutkimustuloksista. 

 

Seuraavaksi vastataan molempiin tutkimuskysymyksiin avaamalla järjestyksessä kunkin 

kodin tuntua muodostavan pääteeman sisältöä. Tutkimustulosten käsittelyn avaa kat-

saus kodin fyysistä tilaa ilmentävästä pääteemasta asunto ja asuinympäristö. Sen jäl-

keen käsittelyssä ovat pääteemat yksityisyys, itsenäisyys, arjenhallinta ja aistikokemuk-

set, jotka kuvaavat kotia koettuna tilana. Kolmanneksi ihmissuhteiden pääteema vie kä-

sittelyn kotiin sosiaalisena tilana. Lopuksi palataan jälleen kotiin fyysisenä tilana esineet-

pääteeman käsittelyn myötä, joka toisaalta ilmentää kotia niin fyysisenä, sosiaalisena 
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kuin koettuna tilana. Myös esimerkiksi yksityisyyden pääteema ilmentää kotia koetun ti-

lan lisäksi sekä fyysisenä että sosiaalisena tilana. Luvun lopussa on yhteenveto selkeyt-

tämässä tutkimustuloksia ja niistä tehtyjä tulkintoja. 

 

7.1 Asunto ja asuinympäristö 

 
Lapsuudenkodin jälkeisellä uudella asunnolla ja asuinympäristöllä, jotka ovat osa kodin 

fyysistä tilaa, oli huomattavasti vaikutusta tutkittavien kodin tuntuun. Kodin tuntuun vai-

kuttivat omalta osaltaan asunnon sijainti, asuinympäristön viihtyisyys, asuinympäristön 

tuttuus tai vieraus, asuntoon ja asuinalueeseen tutustuminen ja tottuminen sekä asun-

non ominaisuudet ja kunto. Tutkimuskentällä asuinympäristön yhteys kodin tuntuun on 

paikannettu, eikä ole yllättävää, että myös lapsuudenkodistaan poismuuttaneet nuoret 

aikuiset kokevat asuinympäristön vaikuttavan heidän kodin tuntunsa muodostumiseen 

(ks. esim. Huttunen 2002, s. 320; Taylor & Brower, 1985, s. 183). 

 

Erään tutkittavan sanoin ”Viihtyvyydellä on erittäin tärkeä rooli kotiutumisessa. Myös si-

jainti ja muut ympäristötekijät vaikuttavat.” Nuoret aikuiset arvostivat asunnon sijaintia 

hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä heille oleellisia arjen kohteita kuten opiskelupaik-

kaa ja kaupungin keskustaa.  

 

Nuorena asunnon keskeinen sijainti oli minulle erittäin tärkeää, ja tämän vuoksi en-
simmäinen asuntoni sijaitsikin aivan kaupungin keskustassa. Kaikki palvelut olivat lähellä 
ja joka paikkaan pääsi nopeasti. Tämä palveli tarpeita etenkin opiskeluaikana. (V76: 
nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Asunto itsessään oli kuitenkin mukava; olimme asuneet alueella jo aiemmin ja kyseinen 
70-luvulla rakennettu lähiö oli mielestäni hyvän matkan päässä kaupungin keskustasta. 
Lähikauppa oli noin puolen kilometrin päässä ja tarvittaessa pääsi lenkille luonnon kes-
kelle minuuteissa. (V78: mies, 28, muuttanut yli 2 vuotta sitten)  
 

Asunnon sijainti saatettiin kokea asunnon ulkonäköä ja ominaisuuksia tärkeämpänä, 

mikä saattaa viitata siihen, että nuoret aikuiset tiedostavat, etteivät asu ensiasunnossaan 

ikuisesti, ja arvottavat asumisessaan asunnon fyysisiä puitteita enemmän sijaintia, joka 

mahdollistaa sujuvan liikkumisen opiskelupaikalle, palveluihin ja tapahtumiin.  

 
Asunto oli vanha ja peruskelpoisessa kunnossa, jonka sijainti oli tärkeämpi kuin itse asun-
non tyylikkyys ja asunnon pohja. Julkisen liikenteen valtavirrassa kolmannen kerroksen 
kämppä oli juuri sopiva siirtymiseen keskustaan ja yliopistolle. (V45: nainen, 27, muutta-
nut yli 2 vuotta sitten) 

 
 

Tutkittava V45 kuvaa kertomuksessaan viihtyneensä kodissaan, mutta aikaa kului paljon 

myös kaupungissa, kavereilla ja opintojen fuksiriennoissa. Hänelle koti muodostui 
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lähinnä levähdyspaikaksi, jossa käytiin vaihtamassa vaatteita ja valmistautumassa 

seuraaviin tapahtumiin. Ei ole ihme, että asunnon sijainti oli menevälle nuorelle kes-

keinen ominaisuus. Nuorten halukkuus asua keskusta-alueiden palvelujen ääressä on 

havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa. Ahon ym. (2021, s. 105–106) tutkimuksen mu-

kaan opiskelu- ja itsenäistymisvaiheessa olevat nuoret aikuiset suuntautuvat asumaan 

eritoten kaupunkien tiiviille asuinalueille, joissa on monipuolisen palvelutarjonnan lisäksi 

hyvät joukkoliikenneyhteydet. Tutkimustulokset siis vahvistavat nuorille aikuisille tyypil-

listä asumistapaa keskeisten arjen toimintaympäristöjen lähettyvillä. Siitä huolimatta, 

että asunnon sijainti olisi koettu hyväksi, nousi tutkimusaineistosta esiin myös esimerkki 

siitä, kuinka sijainti itsessään ei riitä tuomaan kodin tuntua. 

 
Asunnon sijainti vaikutti aluksi sopivalta, metsä ja koulu olivat lähellä. Lopulta uusi pieni 
vuokrakämppäni ei kuitenkaan ikinä alkanut tuntua kodilta. (V73: nainen, 21, muuttanut 
13kk–2 vuotta sitten) 

 

Sijainnin ohella asuinympäristön viihtyisyydellä oli merkitystä tutkittavien kotiutumiseen 

uuteen asuntoon, ja sitä saatettiin pohtia asuntoa etsiessä. 

 

Kun olin tehnyt muuttopäätöksen, minulle oli jo alusta asti tärkeää, että tuleva asuntoni 
olisi miellyttävä. Vaikka en tiennyt kuinka kauan ko. kaupungissa tulisi asumaan, halusin 
asunnokseni kodin, en vain tilaa, jossa olla. Koin, että mukava koti lisäisi kokonaisval-
taista hyvinvointiani ja tukisi näin sairaudestani toipumista. Siksi asuntoa hankkiessani 
mietin tarkkaan tilan tuntua, sisustusmahdollisuuksia sekä ympäristön viihtyisyyttä. (V35: 
nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Koen, ettei olisi voinut olla parempaa asuntoa ja paikkaa ensimmäiselle omalle kodille. 
Kodin lisäksi myös ympäristön viihtyvyys on tärkeässä roolissa, jotta asunto voi tuntua 
kodilta. (V66: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Aineiston perusteella asuinympäristön viihtyisyydessä tärkeänä koettiin luonnonlähei-

syys. Tutkittavat toivat kertomuksissaan esille, kuinka viihtyisyyttä ja kodin tuntua saattoi 

tuoda kaunis luontomaisema uuden asunnon ikkunasta. Kauniin luontomaiseman voi-

daan tulkita ilmentävän luonnonläheisyyden ohella arjen estetiikkaa. Tutkittavan V70 

esiin nostama ilta-aurinko on arjessa läsnä oleva potentiaali, jonka havainnointi voi ri-

kastaa elämää (Naukkarinen, 2011, s. 35; Saito, 2017, s. 225–226). 

 

Kotini alkoi heti tuntua kodilta. Omat kasvit, kirjat, lempi musiikki, ruoka vaikuttivat siihen. 
Minulla oli myös kaunis maisema ikkunasta. (V5: Nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Sovin näytön, ja vastassa oli rauhallinen asunto vaalealla muovimatolla, luontonäkymällä 
ja ilta-auringolla. Aiempi asuja ei asunnosta itse välittänyt, mutta itse tunsin syvää rauhaa 
asunnossa. Tuntui, että tästä asunnosta tulee minulle vielä hyvä kämppä. (V70: nainen, 
21, muuttanut alle puoli vuotta sitten) 
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Luonnonläheisyyden vaikutus kodin tuntuun havaittiin myös esimerkiksi Riukulehdon ja 

Rinnekosken (2014, s. 22–25) tutkimuksessa, jossa luonnon koettiin olevan yksi kuu-

desta kodikasta asumista määrittävistä elementeistä. Tähän tutkimukseen vastanneista 

66 % oli muuttanut omilleen yli kaksi vuotta sitten ja siten vain 34 % alle kaksi vuotta 

sitten. Jos suurin osa tutkittavista olisi muuttanut omilleen viimeisen kahden vuoden ai-

kana, koronapandemian aikana, olisi aineistossa mahdollisesti korostunut vahvemmin 

luonnonläheisyyden merkitys kodin tunnun synnyssä. Koronapandemian seurauksena 

ulkoilusta ja luonnossa liikkumisesta tuli suositumpaa (Jousilahti ym., 2020, s. 25; Kan-

tomaa, 2020, s. 4). 

 

Tässä tutkimuksessa asumisympäristön viihtyisyyteen vaikuttivat aineiston perusteella 

myös asuinalueen ulkoinen ilme. Tutkittava V73 harmitteli, että asuintalon vieressä oli 

ainoastaan toimistorakennuksia ja omakotitaloja, muttei tarkentanut, mitä hän olisi kai-

vannut niiden tilalle tai niiden lisäksi – mahdollisesti juuri luontoa, jonka läheisyydestä 

moni muu tutkittava nautti.  

 

Ensimmäisestä omasta kodistani mieleen ovat päällimmäisenä jääneet yksinäisyys ja kyl-
myys. Kerrostalossa asui pääasiassa opiskelijoita, mutta sen vieressä oli vain toimistora-
kennuksia ja omakotitaloja. (V73: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 

 

Puolestaan tutkittava V37 ilmensi vastauksessaan, että muun muassa asuinalueen räh-

jäisyys vaikutti negatiivisesti kokemukseen ensiasunnosta ja sen sijaan sitä seuraavan 

asunnon asuinalueen pirteys teki siitä viihtyisämmän. Tämän perusteella voidaan tulkita, 

että tutkittavan mielestä kodin tuntua toi viihtyisä asuinalue, ja ensiasunnonkin viihtyi-

syyttä olisi todennäköisesti lisännyt positiiviseksi mielletty asuinalue. 

 

Eka asunto melko kolkko yksiö opiskelija-asuntosäätiön kautta. Vuokra toki halpa, mutta 
asuinalue hieman rähjäinen. Toinen asunto yksityiseltä, asuinalue pirteämpi, asunnot uu-
dempia + vuokra toki kalliimpi. Kämppä viihtyisämpi, isompi kooltaan ja sauna. (V37: 
mies, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Kodin tuntuun vaikuttava asuinympäristön tuttuus tai vieraus ilmeni joko pienenä tai suu-

rena ympäristönmuutoksena lapsuudenkotiin verratessa. Asuinympäristön tuttuus, eli 

pieni ympäristönmuutos, liittyi siihen, että tutkittavat kuvasivat uuden kodin ympäristön 

olevan heille jollakin tapaa entuudestaan tuttu tai siellä olevan tuttuja piirteitä, mikä edes-

auttoi monella kiinnittymistä ensimmäiseen itsenäiseen kotiin. Asuinympäristön tutut piir-

teitä olivat sidoksissa joko tuttuihin ihmisiin tai ympäristön piirteisiin. Kinnunen (2017, s. 

180) havaitsi tutkimuksessaan samaa: Uuteen asuinalueeseen kotiutumista voivat aut-

taa ympäristön tutunomaiset piirteet. 
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Henkisesti muutto ei tuntunut vaikealta. Uusi paikkakunta oli tuttu, sillä kävin pääkaupun-
kiseudulla vuosittain asuessani lapsuudenkodissani. (V24: nainen, 23, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 
 
Hain asuntoa kaupungin vuokrayhtiöltä ja minulle tarjottiin asuntoa talosta, joka oli ollut 
äitini lapsuudenkoti. Talo sijaitsi koulun takapihalla, jota siskoni oli käynyt. Nämä asiat 
loivat turvaa ja luottamusta, vaikka en itse ollutkaan ikinä kyseisellä asuinalueella asunut. 
(V36: nainen, 28, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Olen lähtöisin merikaupungista, joten meren tai veden läheisyys tuo aina kodikkuutta. Oli 
selvää, että haluan asunnon pääkaupunkiseudulta eräästä merellisestä kaupungin-
osasta, koska sen ympäristö oli jo entuudestaan tuttua. (V66: nainen, 24, yli 2 vuotta 
sitten) 

 
Asuinympäristön tuttuus saattoi ilmetä myös lapsuudenkodin sijainnin läheisyytenä. Täl-

löin lapsuudenkodin läheisyys koettiin turvaavana elementtinä, joka mahdollisti niin ha-

lutessa lapsuudenkodissa käynnin ja vanhempien tarjoaman tuen ja hoivan. Erään tut-

kittavan kohdalla lapsuudenkodin läheisyys helpotti muuttoa omaan kotiin, ja erityisen 

merkittävänä koettiin mahdollisuus käydä ruokailemassa lapsuudenkodissa. 

 

Muutin noin 5 kilometrin päähän lapsuudenkodistani, lähelle yliopistoa, josta sain opiske-
lupaikan. Oli aluksi outoa olla yksikseen ja valmistaa ruokaa itse, mutta aika nopeasti 
siihen tottui. Yksin asumista helpotti lapsuudenkodin ja äidin lihapatojen läheisyys niitä 
tarvittaessa. (V74: mies, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Toisaalta vaikka asuinympäristössä olisi ollut tuttuutta, se ei aina tarkoittanut sitä, että 

tutkittavan olisi ollut helppo sopeutua uuteen elämänvaiheeseen. Kuten tutkittavan V33 

puheenvuoro osoittaa, kotikaupunkiin jääminen, ja sen myötä lapsuudenkodin läheisyys 

ja ympäristön tuttuus ei välttämättä edistänyt nuorten aikuisten kotiutumista. Koti-ikävä 

saattoi olla niin vahva, että vaikka lapsuudenkodissa oli mahdollista käydä paljon, se 

vaikutti omaan kotiin asettumiseen hidastavasti. Merkittävänä kotiutumista hidastavana 

tekijänä tutkittavan V33 puheenvuorossa kaikuu myös etäopiskelun tuoma yksinäisyys 

ja kaikin puolin epämiellyttävä olotila. 

 

Vaikka jäinkin kotikaupunkiini ja pystyn erittäin helposti käymään lapsuudenkodissani mil-
loin haluan, muutto oli minulle alkuun haastava. En tuntenut kotini olevan missään, ja 
yliopiston etäopiskelu vaikutti paljon yksinäisyyteeni. Asunto ei tuntunut kotoisalta, ja ylei-
sesti ottaen oloni oli epämukava ja ahdistunut, podin paljon koti-ikävää vaikka kotona 
useasti kävinkin. (V33: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 

 

Edelliset kuvaukset ilmentävät lapsuudenkotiin nähden pientä ympäristönmuutosta, joka 

useimmiten oli yhteydessä siihen, että uuteen kotiin kiinnittyminen tuntui helpommalta. 

Myös tutkimuksissa on havaittu, että nuoret aikuiset toivovat, että asuinympäristö on jol-

lakin tapaa heille tuttu (Aho ym., 2021, s. 105). Sen sijaan niissä omaelämäkerrallisissa 

kuvauksissa, joissa tutkittavat toivat esiin suuren ympäristönmuutoksen lapsuudenkotiin 

nähden, heijastui usein suuren muutoksen hankaloittava vaikutus kotiutumiseen ja kodin 
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tuntuun. Kotiutumista ja kodin tunnun muodostumista hankaloitti monen tutkittavan mie-

lestä muutto pieneltä paikkakunnalta isolle tai päinvastoin. Kodin tuntu voikin sisältää 

positiivisten kokemusten ohella negatiivisia kokemuksia, kuten epävarmuutta ja vierautta 

(Vilkko, 2001, s. 55). 

 

Ensimmäinen kotini lapsuudenkodista muuton jälkeen ei oikeastaan koskaan tuntunut 
kodilta. Iso syy siihen oli varmaan se, että muutin pääkaupunkiseudun sykkeestä pieneen 
pirkanmaalaiseen kuntaan, enkä tuntenut oloani kotoisaksi siellä. (V7: mies, 25, muutta-
nut yli 2 vuotta sitten) 
 
Ensimmäinen oma kotini sijaitsi pääkaupunkiseudulla ja vieras ympäristö hidasti kotiutu-
mista. (V46: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Suuri ympäristönmuutos, joka ilmeni asuinympäristön vierautena, vaikutti siis osalla tut-

kittavista hitaampaan kotiutumiseen ja muutamalla siihen, että he eivät koskaan alkaneet 

tuntua oloaan kotoisaksi uudessa asuinympäristössään. Ei ole yllättävää, että kotiutumi-

nen voi olla hitaampaa, jos joutuu uuteen elämänvaiheeseen sopeutumisen lisäksi so-

peutua täysin uuteen ympäristöön. Valtaosalle tutkittavista uudesta asunnosta muotoutui 

kuitenkin koti suuresta asuinympäristön muutoksesta huolimatta. Lapsuudenkotiin näh-

den suuri ympäristönmuutos saattoi vaikuttaa myös pelkästään positiivisesti tutkittavan 

kodin tuntuun. Seuraavissa otteissa tutkittava V3 kuvailee, kuinka kaupunginvaihdon ta-

kia ensimmäisestä omasta kodista muotoutui erityisen merkittävä hänelle ja tutkittava 

V80 pohtii, että lapsuudenkodin kaukainen sijainti loi paremmat puitteet itsenäistymi-

selle. 

Isoin muutos oli kaupungin vaihto ja täysin uudet ihmiset ja uusi koulu. -- Erityisesti kau-
pungin vaihtamisen takia ensimmäisestä omasta kodistani tuli minulle todella tärkeä, ja 
käytin paljon aikaa sen siistinä pitämiseen. (V3: nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Koen, että minulla on ollut enemmän aikaa itsenäistyä, kun lapsuudenkoti on ollut niin 
kaukana. Lähimmät korkeakoulukaupungit ovat olleet noin 60 kilometrin päässä kotipaik-
kakunnaltani, ja siellä asuvat kaverini ovat voineet käydä “kotikotona” joka viikonloppu. 
Aluksi kävin kerran kuussa, mutta tätä nykyä harvemmin. (V80: nainen, 22, muuttanut yli 
2 vuotta sitten) 

 

Riippuen itsenäistyvän nuoren aikuisen suhtautumisesta muuttoon ja elämänmuutok-

seen, suuri ympäristönmuutos on voinut joko edistää tai vaikeuttaa kotiutumista omaan 

itsenäiseen kotiin ja uuteen elämänvaiheeseen. Tämä tulee selvästi näkyviin kahdessa 

seuraavassa aineisto-otteessa, joissa molemmat tutkittavat ovat asuneet koko ikänsä 

samassa lapsuudenkodissa. Toinen on ahdistunut suuresta muutoksesta, jonka muutto 

pois kotoa tuo ja toinen kokee muutoksen vapauttavana. 

Olen muuttanut ensimmäiseen omaan asuntoon muutama viikko sitten, eli muutto on hy-
vinkin mielessä vielä. Olin kovin ahdistunut muutosta, olin asunut koko elämäni samassa 
lapsuudenkodissani, joten uusi muutos elämässä tuntui vaikealta ja ahdistavalta. (V8: 
nainen, 21, muuttanut alle 6kk sitten) 
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Muutin 20 vuotta asuttuani lapsuuden kodissani kauas 650km päähän pohjoiseen. Muut-
toaika oli todella stressaava ja teini-ikäinen minä koki vapauden päästyään pois kotoaan 
uuteen asuntoon sekä kokemaan uutta elämää hyvin kaukana sieltä, mistä olin tullut ja 
syntynyt. (V45: nainen, 27, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Huolimatta siitä, oliko asuinympäristö tuttu tai vieras, asuntoon ja asuinalueeseen tutus-

tuminen ja tottuminen lisäsivät selvästi nuorten aikuisten kodin tuntua. Aiemmissa tutki-

muksissakin havaittu uuden kodin lähialueen kartoittaminen ja haltuunotto lisäsivät myös 

nuorten aikuisten kiinnittymistä ensimmäiseen omaan kotiinsa (Huttunen, 2002, s. 320; 

Korosec-Serfaty, 1985, s. 75). Kinnusen (2017, s. 179–180) sanoin asettuminen uuteen 

ympäristöön vaatii tutustumista ja tottumista omaa pihaa laajemmalta alueelta.   

 
Uusi asunto on alkanut aina tuntua kodilta siinä kohtaa, kun olen ikään kuin kartoittanut 
lähiympäristön ja tiedän jo jonkin verran reittejä. Sitä ennen en ole koskaan osannut tun-
tea asuntoa kodikseni, ennen kuin tiedän löytäväni 5 km säteen sisällä perille joka suun-
nasta. (V67: nainen, 27, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Kotini alkoi tuntua kodilta noin kuukausi muuton jälkeen, kun olin saanut viimeisen suuren 
huonekalun (ruokapöydän) ja pimennysverhot asuntooni, tottunut uuteen sisä- ja ulkoym-
päristöön ja luonut uusia rutiineja. (V77: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Uusi asuinalue otetaan haltuun, kun uudella alueella ollaan ja liikutaan fyysisesti osana 

arkea (Kinnunen, 2017, s. 180). Samalla tapaa tärkeää on myös tutustua ja tottua uuteen 

asuintaloon ja asunnon puitteisiin. Tutkittavat toivat esimerkiksi esiin, että omilleen muut-

tamisen seurauksena asumismuoto saattoi muuttua radikaalisti. Moni muutti lapsuuden-

kodin omakotitalosta yksiöön kerrostaloon, ja siten muutettaessa omilleen tuli opetella 

uudenlaiset asumiskäytänteet. Tutkittavat kuvasivat myös omaelämäkerrallisissa kerto-

muksissaan, kuinka kodin fyysisiin raameihin oli tärkeää tutustua. Toisessa esimerkissä 

turvallista kodin tuntua muodosti asunnon funktioihin tottuminen. 

 

Ensimmäisessä asunnossani arki lähti ihan perustoimintojen opettelulla, mitä kaikkea si-
sältyy omillaan asumiseen ja mitä voi ja saa tehdä, huomioiden myös seinänaapurit, en 
ollut koskaan aiemmin asunut kerrostalossa, aina isossa omakotitalossa. (V32: nainen, 
21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Paljolti ensimmäisestä illasta lähtien turvallisuuden tunnetta lisäsi se, että tottui asunnon 
eri funktioihin (lukkojen käyttö, parhaat siivousmenetelmät eri pinnoilla, jääkaapin ja hel-
lan käyttö). (V44: mies, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Lisäksi asunnosta alkoi muodostua tuttu, pysyvä paikka siellä vietetyn ajan sekä siellä 

kertyneiden muistojen ja kokemusten myötä. Aiemmissa tutkimuksissa kodin tunnun ku-

vataan muodostuvan pikkuhiljaa (Uimonen, 2019, s. 80; Vilkko, 2001, s. 53–54), eikä 

siten ole yllättävää, että nuoret aikuiset kokivat asunnossa eletyn arjen ja siellä kertynei-

den kokemusten vaikuttavan kodin tunnun syntyyn. Tutkittavalle V33 kotia määrittelee 

se, että siellä on hänelle tärkeitä ihmisiä, minkä seurauksena vanhempien koti on hänen 
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kotinsa. Samanaikaisesti tutkittavan oma asunto on koti, vaikkei siellä ole hänelle tärkeitä 

ihmisiä. Asunto määrittyy kodiksi, koska tutkittava on kokenut siellä kaikenlaisia kasva-

misen kokemuksia ja elävää arkea. Ensimmäisessä itsenäisessä kodissa kodin tuntuun 

voi siis vaikuttaa merkittävästi se, että asunto koetaan itsenäisen elämän alustana, jossa 

opitaan ja kasvetaan kohti vanhemmista riippumattomampaa arkea. 

 
Kotini alkoi tuntua kodilta muutaman kuukauden asumisen jälkeen. Tunteeseen vaikutti 
asunnossa vietetty aika, uuteen ympäristöön tottuminen --. (V14: nainen, 21, muuttanut 
13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Jotenkin myös se, että täällä on kokkaillut, leiponut ja etäopiskellut on lisännyt paikan 
muotoutumista kodiksi. Muistot paikassa tehdyistä asioista lisäävät asunnon tuntumista 
kodilta. Täällä on saanut pitkän päivän jälkeen levätä ja olla omissa oloissaan. Koti ra-
kentuu mielestäni pikkuhiljaa eikä todellakaan sillä, että kaikki tuodaan kerralla ja löytää 
paikkansa. (V4: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Nyt yli vuoden omilla asumisen jälkeen koen, että asunto on kotini. -- Ehkä kodissa on 
oltava minulle tärkeitä ihmisiä. Siinä mielessä siis kotini on vielä se, jossa vanhempani 
asuvat, mutta asuntoni on myös kotini, sillä olen kokenut siellä useita erilaisia kasvamisen 
kokemuksia sekä hyviä ja huonoja hetkiä, pieniä ja suuria. (V33: nainen, 21, muuttanut 
13kk – 2 vuotta sitten) 
 
 

Erityisesti silloin, kun asunto miellettiin pysyvänä paikkana, kodin tuntuun haluttiin pa-

nostaa. Ja toisaalta taas, kun asunto koettiin väliaikaisena, eikä aikeena ollut asettua 

sinne pidempiaikaisesti, kodin tuntua ei samalla tapaa pyritty luomaan. Samalla tavoin 

asuntonsa väliaikaiseksi mieltäneet brittiopiskelijat eivät panostaneet kodin tunnun luo-

miseen Kenyonin (1999) tutkimuksessa. Merkittävää on, ettei kokemus asunnon väliai-

kaisuudesta kuitenkaan korostunut tämän tutkimuksen tutkittavien kertomuksissa, mikä 

poikkeaa tuloksena aiemmista tutkimuksista. Esimerkiksi Uimosen (2019, s. 110) tutki-

muksessa opiskelijakoti nähtiin harjoituskotina, jonka kalustamiseen ei haluttu käyttää 

liikaa rahaa. Opiskelijaelämän jälkeiseen tulevaa kotiin haluttiin ennemmin panostaa 

(mts. 110).  

 

Olen tehnyt tilaa kotoisammaksi esim. äitini omassa ensiasunnossa olleen posterin ja 
kirpputorilta löytämäni seinäryijyn avulla. Olen myös laittanut paljon taideteoksia, pos-
tikortteja ja muita kuvia seinälle. Haluan, että persoonallisuuteni näkyy, jotta minulla on 
asunnossa mukava olla ja oikeasti haluan viettää siellä aikaa. Muutama ystäväni onkin 
sanonut, että asuntoni on kotoisa, josta olen mielissäni ja ylpeä. Vaikka asunto on vasta 
ensimmäiseni, tulen asumaan tässä todennäköisesti koko yliopisto-opiskelujeni ajan ja 
haluan, että minulla jää tästä asunnosta hyvät muistot ja että olen nauttinut asumisesta 
suurimman osan aikaa. (V33: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Viihtyisyys lisääntyi ajan myötä, kun sai hankittua enemmän sisustuselementtejä, kuten 
verhoja ja mattoja. Kuitenkin koin ja koen edelleen, että ensimmäinen oma kotini oli to-
della epäviihtyisä. En tehnyt kovin paljoa hankintoja sinne, sillä tavoitteena oli muuttaa 
toiseen kaupunkiin opiskelemaan enkä viettänyt kotona kovinkaan paljoa aikaa. (V47: 
nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
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Aineiston perusteella asunto voi vakiintua ja muuttua kodiksi myös asuntoon suuntautu-

van liikkeen kautta. Tutkittava V71 kuvasi osuvasti asunnon muodostumista kodiksi ko-

tiin palaamisen näkökulmasta. Asunto muodostui pysyväksi paikaksi, jonne palata sieltä 

lähdettyä. Ajatus on yhtenevä Korvelan (2003, s. 26) käsitteellistyksen kanssa: Koti on 

paikka, josta lähdetään muihin toimintoihin, ja johon aina palataan.  

 
Yksi asia, joka saa asunnon tuntumaan kodilta on tänne palaaminen. Kun käyn asioilla 
kaupungilla tai toisessa kaupungissa, palaan asunnolleni ja näin pienten asioiden kautta 
asunnosta alkaa tulla se paikka johon "tulee kotiin". (V71: nainen, 20, muuttanut alle 6 kk 
sitten) 

 

Edellä esitettiin asunnon sijaintia käsiteltäessä, että joidenkin tutkittavien kohdalla asun-

non sijainti koettiin asunnon ulkonäköä ja ominaisuuksia tärkeämpänä. Aineiston perus-

teella asunnon ominaisuudet ja kunto olivat kuitenkin monelle merkityksellisiä kodin tun-

nun kokemuksessa. Tutkittavat toivat tekstissään esiin, että asunnon siisti kunto, itselle 

mielekkäät pintamateriaalit, kodin pintojen värit ja mieluisa pohjaratkaisu lisäsivät kodin 

tuntua.  

Kotiuduin asuntoon melko nopeasti ja se alkoi tuntua kodilta ensi hetkiltä saakka. Vaikka 
asuntoni oli melko pieni yksiö, oli se todella nätti. Esimerkiksi keittiö oli remontoitu vain 
muutamia vuosia aiemmin ja kylppärikin oli hyvin siisti. Kotiutumisessa auttoivat selkeästi 
se, että kodin pinnat olivat siistit ja pidin värivalinnoista yms. (V76: nainen, 26, muuttanut 
yli 2 vuotta sitten) 
 
Kotini oli 70–80-luvulla rakennettu talo, mutta asunto oli remontoitu kotoisaksi. (V66: nai-
nen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Asunnon suhteen olin onnekas. -- Neliöiden käyttö oli myös onnistunutta ja runsaan kaap-
pitilan lisäksi oli etunani sopiva parveke ja sauna. Avokeittiö teki huoneesta tilavan ja 
pieneen alkoviin sai aikaan “makuuhuoneen”, jonka eteen virittelin lattiaan asti ulottuvan 
verhon. (V80: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Toisaalta tutkittavista hyvin harva ilmensi, että asunnon huono kunto tai epämieluisat 

pintamateriaalit olisivat vaikuttaneet negatiivisesti heidän kodin tuntuunsa. Tämän pe-

rusteella kyseiset tekijät eivät varsinaisesti estä kodin tunnun syntyä. Tiedostettu asun-

non väliaikaisuus vaikuttanee nuorten kokemuksissa siihen, etteivät he koe kodin tunnun 

synnylle esteenä asunnon keskinkertaisia piirteitä. Matalan tulotasonsa takia itsenäisty-

vien nuorten kodit ovat tutkitusti vaatimattomampia kuin myöhemmissä elämänvaiheissa 

(Juntto, 2007, s. 17). Nuoret aikuiset ovat mahdollisesti osanneet varautua siihen, ettei 

ensiasunto välttämättä ole ulkoisesti se kaikista mieluisin. Asuntomarkkinoilla on kova 

kilpailu ja opiskelija-asuntoja ei aina pääse näkemään etukäteen ennen vuokrasopimuk-

sen solmimista – asuntoa ei siten yleensä pystytä edes valikoimaan sen ulkoisten omi-

naisuuksien perusteella. Lisäksi se, että asunto on ensimmäinen, ainoastaan oma koti, 
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saattaa peittää alleen asunnon fyysiset huonot puolet. Esimerkiksi tutkittavalle V55 tär-

keintä asunnossa oli lopulta se, että se oli hänen aikuistumisen paikkansa – vaikka se 

olikin pieni, eikä kauneimmasta päästä.  

 

Ensimmäinen oma kotini oli pieni 60-luvun yksiö, joka ei varsinaisesti ollut sieltä kauneim-
masta päästä. Se oli kuitenkin minun, sain opetella asumaan ja huolehtimaan asunnosta 
yksin ja koen sen olleen tärkeä vaihe aikuistumisessani. (V55: nainen, 23, muuttanut yli 
2 vuotta sitten) 
 

Paljon huomioita tehtiin lisäksi asunnon koosta, jota valtaosa tutkittavista kuvaili pie-

neksi. 81,4 % vastaajista olikin muuttanut asumaan yksiöön, eli asunnon koon kuvailu 

pieneksi ei ollut yllättävää. Asunnon pieni koko keräsi niin neutraaleja kuin myös nega-

tiivisia reaktioita. Monelle asunnon pieni koko ei ollut ongelmallinen piirre, vaan tutkitta-

vat kuvasivat viihtyvänsä asunnossaan sen koosta huolimatta.  

 
Vaikka ensimmäinen asuntoni oli pieni, viihdyin siellä hyvin. (V62: mies, 25, muuttanut yli 
2 vuotta sitten) 
 
Muutin yksiöön yliopisto-opintojeni alkaessa. Se oli vanha ja suhteellisen pieni yksiö, 
mutta se tuntui minulle silloin hyvältä. (V32: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 

 

Asunnon pieni koko saattoi aiheuttaa sen, että tutkittavan tuli rajoittaa esineitä, joita ottaa 

asuntoon mukaansa. Näissä tapauksissa tutkittavat eivät kuitenkaan ilmentäneet sen 

suurempaa harmitusta, vaan asia ilmaistiin faktaluonteisesti. Asunnon pieni koko loi siis 

puitteet kodin muodostamiselle, ja näihin puitteisiin mukauduttiin.  

 
Yksiöni on melko pieni, joten sinne ei mahdu sohvaa, työpöytää yms., joten olen yrittänyt 
valita ne vähäiset huonekalut mahdollisimman hyvin. (V33: nainen, 21, muuttanut 13kk–
2 vuotta sitten) 

 

Negatiiviset reaktiot kodin kokoa kohtaan puolestaan heijastivat erään tutkittavan ta-

pauksessa tyytymättömyyttä ja kiinnittymättömyyttä ensimmäiseen itsenäiseen kotiin. 

Tutkittava V6 ei koskaan kokenut kodin tuntua ensiasunnossaan, mutta siihen vaikuttivat 

asunnon koon ohella monet muut tekijät.  

 
Asuin kyseisessä asunnossa yli neljä vuotta, eikä se missään vaiheessa alkanut tuntua 
kodilta. -- Kutsuin asuntoa usein rotankoloksi, koska se oli vain 32 neliötä ja kuten on jo 
tullut ilmi, en siellä juurikaan viihtynyt. (V6: nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 

 

7.2 Yksityisyys 

 
Yksityisyyden pääteeman kautta siirrytään tulosluvussa fyysisen kodin tilasta koetun ko-

din tilaan, ja seuraavat neljä alalukua käsittelevät kodin tuntua, joka paikantuu kotiin ko-

ettuna tilana. Yksityisyys on pääteeman itsenäisyys kanssa hyvin yhtenevä ja läheinen. 
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Molemmissa korostuu vapauden tunne ja omaehtoisuus, ja tuntemuksia suhteutetaan 

aktiivisesti lapsuudenkotiin, jossa oma oleminen ja asuminen ei ollut yhtä vapaata ja 

omaehtoista. Yksityisyyden pääteema erottuu itsenäisyydestä kuitenkin siten, että siinä 

keskiössä ovat omaan fyysiseen ja henkiseen tilaan ja rauhaan liittyvät tuntemukset, ei-

vätkä niinkään asioiden hallittavuus sekä yksilölliset valinnat ja päätökset. Huomionar-

voista on, että yksityisyys luo perustan itsenäiselle asumiselle, ja se onkin hyvin merkit-

tävä siksi kodin tunnun muodostumiselle. Ilman omaa tilaa nuorten aikuisten ei ole mah-

dollista kokea itsenäisyyden pääteeman intoa siitä, että voi tehdä kodista omanlaiseen 

ja hallita omaa arkeaan ilman, että kukaan muu määrää. Yksityisyyden pääteemaan kuu-

luvat alaluokat oma tila ja rauha sekä turva. 

 
Valtaosalle tutkittavasti itsenäisen kodin tuoma oma tila ja rauha olivat mieluisia uusia 

ulottuvuuksia arjessa. Kertomuksista välittyi, että omaa tilaa ja rauhaa ei ollut välttämättä 

ollut riittävästi lapsuudenkodissa, minkä seurauksena ne olivat itsenäisessä kodissa toi-

vottuja muutoksia. Itsenäisestä kodista muodostui oma paikka, jossa sai olla erillään 

muista ja maailmasta. 

 

Opiskelin samalla paikkakunnalla kuin missä lapsuudenkotini sijaitsi, joten sinne oli 
helppo jäädä opintojen aluksi, olihan lapsuudenkotini melko suuri ja tilaa oli hyvin. Kun 
muutin ensimmäiseen vuokra-asuntooni, olin kuitenkin pääasiassa vain innoissani 
muutosta ja siitä, että sain vihdoin enemmän omaa tilaa. (V76: nainen, 26, muuttanut yli 
2 vuotta sitten) 
 
Olen kokenut tärkeäksi uudessa kodissani itsenäistymisen, oman tilan, kasvamisen ai-
kuisuuteen yhä enemmän. (V23: nainen, 21, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 
 
En kaipaa mitään. Oma rauha on aina ollut tärkeää ja nyt minulla on sitä. En kaipaa 
mitään vanhasta kodistani ja uusi asuntoni ja sen tarjoamat mahdollisuudet muuttivat sen 
heti ensimmäisen yön aikana omaksi kodikseni. Koti on siellä missä minä olen. (V15: 
nainen, 19, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 

 

Omassa hallinnassa oleva tila mahdollisti esimerkiksi kavereiden kylään kutsumisen, 

luovuuden ja vapauden olla ja tehdä haluamiaan asioita ilman häiriötekijöitä ja rajoituk-

sia. Tutkimustulos on luonteva jatke tutkimuksille, joissa on havaittu, että lapsuudenko-

din jälkeiseltä kodilta toivotaan omaa tilaa, rauhaa ja toimijuutta (Haveri, 2014; Lahelma 

& Gordon, 2003, s. 377). Samoin tutkimustulos vahvistaa Kenyonin (1999, s. 87) tutki-

musta, jossa brittiopiskelijoiden kodin tunnun elementteihin lukeutui oma yksilöllinen tila.  

 

Aloitin uuden ammattikoulun uudella paikkakunnalla joten kodista tuli nopeasti oma pesä, 
jonne kutsui kavereitakin. Kotikotona en uskaltanut juuri kavereita kylään kutsua sisarus-
teni takia. (V10: muu, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Kodissa tärkeimmäksi asiaksi on aina muodostunut oma tila, turvallisuus ja vapaus; ha-
luan, että kodissani voin jynssätä pölyjä alasti kolmelta yöllä piereskellen, ilman että siitä 
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tulee sanomista tai tunnen oloni epämukavaksi tai rajoitetuksi. (V67: nainen, 27, muutta-
nut yli 2 vuotta sitten) 
 
Asunto alkoi tuntua kodilta hyvin nopeasti, oli ihanaa että oli omaa tilaa ja rauhallista. Sai 
tulla ja mennä miten halusi, olin itsenäinen. (V53: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Omassa kodissani asumisessa tärkeäksi tunnen yksityisyyden ja sen että tämä on tur-
vallinen paikka tarkoitettu yksin minulle, voin tehdä lähes kaikkea mitä haluan ja ilman 
häiriötekijöitä tai arvostelua. Olen myös pitänyt siitä että on pystynyt päästämään 
luovuuden valloilleen ja päässyt rakentamaan omanlaistaan asumisympäristöä. (V56: 
nainen, 19, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 
 

Oman tila ja rauhan saavuttaminen eivät kuitenkaan olleet pelkästään positiivisia muu-

toksia suhteessa lapsuudenkotiin. Moni ikävöi lapsuudenkodista toisten seuraa ja läsnä-

oloa, ja itsekseen oloon täytyi totutella omassa kodissa. Nuorten aikuisten kokemuksista 

heijastuu yhtäaikaisesti oman tilan ja rauhan arvostus ja toisaalta perheen ikävöinti, mikä 

vahvistaa aiempia tutkimustuloksia (Haveri, 2014; Lahelma & Gordon, 2003, s. 384, 

389). Tutkittava V42 kuvailee, kuinka koti alkoi tuntua kodilta siinä vaiheessa, kun oli 

saavuttanut sen pisteen, että pitää enemmän siitä, että on omassa kodissa yötä kuin 

vanhemmilla. Tämä ilmentää itsenäistymisen prosessiluonteisuutta. Itsenäiseen arkeen 

tottuminen vei aikaa ja tukea haettiin varsinkin alkuvaiheessa lapsuudenkodista. 

 
Oma rauha on myös tärkeää, mutta usein kaipaan sitä, että asuin muiden ihmisten 
kanssa. Tämä on toisaalta auttanut itsenäistymis- ja aikuistumisprosessiani. (V33: nai-
nen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Minua ei pelottanut olla yksin, vaikka olin tottunut suuren perheen läsnäoloon. Nautin 
yksin olemisesta, mutta kaikki näkymätön, henkinen sopeutuminen siis, vei paljon aikaa.  
Kävin joka viikonloppu lapsuudenkotonani ja elin lähes kaksi vuotta kahden kodin välillä. 
(V9: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Koti alkoi tuntua kodilta vasta vuoden päästä muutosta, siihen vaikutti yksin oleminen, 
itsenäistyminen ja saavuttaa se piste, että tykkään ennemmin olla kotona yötä kuin van-
hemmilla... :D (V42: mies, 22, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 

 

Kodin tuntua loi oman tilan ja rauhan lisäksi turvan tai turvallisuuden tunne, joka ilmeni 

useimmiten suhteessa lapsuudenkotiin. Tutkittavalle V35 kodin tuli tarjota paikka tur-

valle, sillä hän muutti uuteen kaupunkiin kauas perheestään. Koska lapsuudenkoti oli 

kaukana, turvaa tuli uudessa kotikaupungissa saada omasta itsenäisestä kodista. Puo-

lestaan tukittava V28 oli aina asunut rauhallisella alueella, ja sen myötä hän koki turval-

lisuuden tunteen erittäin tärkeänä myös itsenäisessä asunnossaan. Esinevälitteisen tur-

van yhteyttä kodin tuntuun käsitellään erikseen tulosluvussa 7.7. 

Koska muutin uuteen kaupunkiin ja lähdin ensi kertaa kauas perheestäni, oli kodin tarjot-
tava paikka levolla, turvalle ja rauhalle. (V35: nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Erittäin tärkeänä koen turvallisuuden tunteen. Kodin täytyy olla turvallinen jotta voin rau-
hassa ruveta nukkumaan ja sama tunne säilyy myös herätessäni. Olen asunut aina rau-
hallisella alueella. -- Ei ole tarvinnut pelätä, että joku häiriköi yöllä tai on murtautunut 
asuntooni kun olen ollut poissa kotoa. (V28: nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
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7.3 Itsenäisyys 

 
Kuten edellä kuvattiin, itsenäisyyden pääteema on vahvasti kytköksissä yksityisyyden 

pääteemaan, ja se on myös hyvin ominainen kuvaamaan kodin tunnun muodostumista 

nimenomaan ensimmäisessä itsenäisessä asunnossa. Itsenäisyyden pääteemassa ko-

rostuvat oman tilan ja rauhan mahdollistama itsenäisyyden ja vapauden tunne, innostus 

sekä itsemääräämisvalta. Pääteemaan sisältyvät alaluokat toimijuuden kasvu ja itselle 

tärkeiden asioiden tekeminen, jotka olivat omalta osaltaan mukana muodostamassa ko-

din tuntua. 

 

Muuttaessaan ensimmäiseen itsenäiseen kotiinsa tutkittavat ilmensivät muutosta 

omassa toimijuudessaan suhteessa lapsuudenkotiin – toimijuus oli kasvanut. Omassa 

kodissa oli vapaus päättää mitä, miten ja milloin tekee, eli vaikutusvalta ja vastuu omasta 

arjesta oli lisääntynyt lapsuudenkodin arkeen nähden. Tämä oli tutkittavista innostavaa 

ja positiivista, mikä ei ole yllättävää, koska aiempien tutkimusten mukaan lapsuudenko-

din jälkeiseltä kodilta toivotaan toimijuutta ja itsenäisyyttä (Haveri, 2014; Lahelma & Gor-

don, 2003, s. 377).  

 
Saan nyt myös toteuttaa itseäni ja olla luova luodessani itseni näköisen asunnon, jota 
minulla ei lapsuudenkodissani ollut. Sisustukseni on toki esteettisesti hieno ainakin 
omasta mielestäni, ja koen sen tärkeänä. (V56: nainen, 19, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 
 
-- ensimmäinen yksinmuuttoni oli selvästi erilainen askel itsenäisyyteen, ja mahdollisti 
oman vapauden ja itseilmaisun riippumatta perheestä uudella lailla. (V58: mies, 25, muut-
tanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Itsenäistyminen ja muuttaminen oli paras valinta ikinä. Haluaisin aina asua yksin ja tehdä 
päätöksiä itse. Halusin kokea vastuullisuuden tunnetta. (V5: nainen, 24, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 
 
Koti alkoi tuntua kodilta aika pian, koska sain laittaa kaiken juuri kuin halusin, sain hoitaa 
elämääni itsenäisesti ensimmäisessä kodissa juuri ylioppilaslakin jälkeen. (V10: muu, 23, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Tutkittavat ilmensivät kertomuksissaan minäpystyvyyttä ja pärjäämistä itsenäisessä ar-

jessaan, mikä lisäsi heidän itsevarmuuttaan ja itseluottamustaan. 

 

Muutin lapsuudenkodistani opiskelija-asuntoon kaksi kuukautta sitten.  Parasta omassa 
kodissa on, että voi tehdä mitä haluaa ilman, että tarvitsee miettiä, häiritseekö muita 
(poislukien naapurit). Asioiden tekeminen omalla tavalla ja itselle sopivalla aikataululla 
tuo tunteen itsenäisyydestä. Tärkeää itsepystyvyydelle on ollut myös kyky tehdä asioita 
ilman muiden apua: hankalan tahran peseminen, sähköjohtojen järjestely, sisustuksen 
suunnittelu. Itsevarmuutta lisää tieto siitä, että olen itse hoitanut myös asuntoon liittyvät 
sopimusasiat kuten vakuutuksen. (V79: nainen, 21, muuttanut alle 6kk sitten) 
 
Kaikki oli niin jännittävää ja sain suurta itseluottamusta, kun hoidin sähkösopimuksen ja 
kotivakuutuksen. Oli pesutupavuoroa, kaupassakäyntiä ja ihan oman kodin sisustamista. 
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Aikuisuus ei ole koskaan tuntunut paremmalta kuin 18 vuotiaana :D (V36: nainen, 28, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Lapsuudenkodin jälkeistä itsenäistä kotia määritti vahvasti se, että siellä asukkaalla oli 

täysi päätäntävalta kaikesta, eikä omista asioista tarvinnut vastata vanhemmilleen. Itse-

näisessä kodissa oli mahdollista toteuttaa itseään ilman muiden valvontaa tai väliintuloa, 

mikä toi kodin tuntua.  

 
Tärkeää on, että kotini on sellainen kuin itse haluan ja voin tehdä siellä mitä haluan ja 
kenen kanssa haluan, lyhyesti, toteuttaa todellista itseäni. (V48: mies, 19, muuttanut 6kk 
– vuosi sitten) 
 
Tunne siitä, ettei kukaan voinut käskeä tekemään asioita eri tavalla toi myös tuntua 
omasta kodista. (V49: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Tunsin tärkeäksi yksin asumisessa juuri sen, että kotini saa olla juuri sen näköinen kuin 
haluan, ja että saan tulla ja mennä omien aikataulujeni mukaan. Rakastan esimerkiksi 
öisiä kävelylenkkejä, ja muistelenkin lämmöllä etenkin niitä kesäiltoja ja -öitä, kun päätin 
hetken mielijohteesta lähteä hetkeksi ulos, eikä kotiini jäänyt ketään torumaan tai huoles-
tumaan yökukkujan luonteestani. (V55: nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 

Omassa kodissa sai itse määrittää esimerkiksi oman päivärytminsä, siisteystasonsa, 

ruokavalionsa ja asunnon sisustuksellisen ilmeen. Omaehtoinen arki oli tutkittaville to-

della merkittävää ja se lisäsi kodin tuntua. 

 
Itsenäisessä asumisessa tärkeintä itselleni on oman aikataulun pitäminen ja oman va-
pauden käyttö. Saan käydä kaupassa tai kuntosalilla tai kavereiden luona kun haluan. 
Voin valvoa yöt ja katua seuraavan aamun luennolla, tai yrittää toimia normaalin päivä/yö 
aikataulun mukaan. Oma rauha on minulle tärkeää. Jos en halua tehdä kotitöitä, ei ole 
kukaan pakottamassa ja toisaalta on mukava puuhastella imurin tai mopin kanssa kun 
sellainen tunne tulee. Sisutus on hyvin rento ja olen tehnyt sen itselleni miellyttäväksi ja 
itse tunnen sen kodiksi. Tärkeää on myös että saan laittaa tavarat sinne mihin haluan. 
Jos pino kirjoja tuntuu hyvältä pöydän kulmalla, ne saavat siinä olla. Jos haluan muuttaa 
asunnon ilmettä vaihtamalla mustan ja vihreän maton välillä, saan niin tehdä. (V51: nai-
nen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Oma mukava kolo, jossa sai levätä ja elää miten tykkää, sai aikaan sen, että asunto alkoi 
tuntua jo ensimmäisen viikon aikana kodilta. Viikko viikolta tunne vahvistui. Kaikki luonani 
vierailleet ihmiset ovat myös sanoneet, että asunto näyttää juuri minulta. -- Itsenäisyys 
tuntuu mahtavalta. Ihanaa on laittaa juuri sitä ruokaa mitä haluaa, nuolla kakkukulho 
yksin, ylläpitää haluttua siivoustasoa, suunnitella rahankäyttöä (kirjaan kalenteriin ostot 
joka viikolta ja lasken kuukausikulutuksen), kutsua kavereita kylään ja tehdä kömmäh-
dyksiä ilman, että kukaan näkee niitä. Samoin kotona voi olla millä tuulella haluaa. Va-
pautta ja vastuuta on mukavaa toteuttaan ja harjoitella näin viihtyisässä pesässä. (V80: 
nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Tärkeintä on ollut omassa kodissa se oma rauha ja oikeus tehdä siitä just oman näköisen. 
Oma päätösvalta on ollut tärkeintä. (V19: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Kodin tuntuun vaikutti lisäksi se, että omassa kodissa oli mahdollisuus toteuttaa itseään 

ja tehdä itselle tärkeitä asioita, joita oli mahdollisesti tehty jo lapsuudenkodissa.  
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Omien asioiden tekeminen, rauha, omat tavarat missä huvittaa, itsensä kanssa olo, mää-
räysvalta. (V42: mies, 22, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Omassa kodissa tärkeää on se oma rauhallinen tila. Ei tarvitse koko ajan miettiä ulko-
puolista maailmaa. Se, että kotona voi tehdä samoja asioita, mitä aiemmassa asumuk-
sessa. Voi soittaa jotain, kuntoilla, piirtää tai pelata. (V44: mies, 21, muuttanut yli 2 vuotta 
sitten) 
 
Minulle tärkeä saunominenkin onnistui näppärästi taloyhtiön saunasta varatulla viikoittai-
sella saunavuorolla. (V74: mies, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 
 
 

7.4 Arjenhallinta 

 

Lapsuudenkodissa opitut arjenhallintataidot koettiin yleisesti omaan kotiin asettumista ja 

kodin tuntua tukevina tekijöinä. Pääteemaan arjenhallinta sisältyvät alaluokat lapsuuden-

kodista omaksutut tavat ja tottumukset, koettu arjenhallinnan taso ja arjen rutiinien as-

teittainen omaksuminen sekä järjestys, siisteys ja elämisen merkit.  

 

Kertomuksista kävi ilmi, että lapsuudenkodissa oli opittu monipuolisesti arjenhallintatai-

toja, joita hyödynnettiin omassa kodissa. Kotiutumista auttoi tässäkin tutkimuksessa 

Tognolin ja Horwitzin (1982, s. 322) tutkimuksessaan havaitsema ilmiö: lapsuudenko-

dista tuttujen rutiinien toistaminen omassa arjessa voi auttaa kotiutumisessa, koska ru-

tiinit luovat tuttuuden kautta jatkuvuutta ja turvaa omaan arkeen. Tämän tutkimuksen 

tutkittavat toivat esiin myös tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta lapsuudenkodissa oppimistaan 

taidoista. Voi olla, että lapsuudenkodissa asuessa näitä taitoja ei ollut samalla tapaa 

osattu vielä arvostaa, kuin muutettaessa omaan kotiin, jolloin taitojen puute on suoraan 

voinut vaikuttaa omaan pärjäämiseen arjessa.  

 

Lapsuuden kodissani opin käytännön asioita, joita osasin hyödyntää myös omassa ko-
dissani. Kasvatuksen johdosta olen oppinut huolehtimaan tärkeät asiat kuten paperityöt. 
Opin myös kantamaan vastuuta omasta elämästäni. (V23: nainen, 21, muuttanut 6kk – 
vuosi sitten) 
 
Kotoa olen oppinut itsestä, tavaroista ja paikoista huolehtimisen. Sen, että pitää huolehtia 
siivouksista yms., jotta koti pysyy viihtyisänä. (V21: nainen, 20, muuttanut 13kk – 2 vuotta 
sitten) 
 
Pidin yllä samaa rutiinia, kuin kotona. Se loi alussa turvaa. (V38: nainen, 21, muuttanut 
yli 2 vuotta sitten) 
 
Olen iloinen siitä, että lapsuudenkodissani siivottiin ja laitettiin ruokaa ahkerasti, sillä 
nämä ovat tapoja, jotka olen omaksunut myös omaan kotiini. (V3: nainen, 26, muuttanut 
yli 2 vuotta sitten) 
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Lapsuudenkodista omaksuttuja yksittäisiä arjenhallinnantaitoja eriteltiin myös kertomuk-

sissa tarkasti. Tutkittavat toivat esiin toistaneensa omassa kodissaan tiettyjä lapsuuden-

kodista omaksuttuja siivous-, vaatehuolto-, ruoanlaitto- ja kierrätyskäytäntöjä. Vastauk-

sissa korostui, että nuoret aikuiset olivat omaksuneet säännöllisen, ajallisen rutiinin suo-

rittaa kotitöitä, esimerkiksi viikoittaisen siivouspäivän, joka toi ryhtiä omaan itsenäiseen 

arkeen ja vaikutti kodin tunnun muodostumiseen. Myös Honkatukian ym. (2020, s. 88–

89) tutkimuksessa havaittiin, että rutiinit edistävät kodin tunnun syntyä, koska ne tuovat 

ennakoitavuutta ja rakennetta arkeen. 

 

Muutin tapojani jonkin verran, koska kukaan ei ollut ohjaamassa. Kuitenkin lämpimän 
ruoan laitto ja pyykinpesu vähintään kerran viikossa esimerkiksi osuivat. Ja kahvi aamui-
sin ennen koulua ja iltapäivisin koulun jälkeen. (V10: muu, 23, muuttanut yli 2 vuotta sit-
ten) 
 
Lapsuudessani meillä oli joka torstai siivouspäivä ja se on jäänyt hyvin mieleeni, kuinka 
siivottiin ennen perjantaita (silloin lähdimme aina perjantaina mökille), jotta perjantaina 
töistä ja koulusta tullessa ei enää tarvinnut miettiä arjen askareita vaan ”heitettiin va-
paalle”.  Olen halunnut tämän säilyttää myös omassa kodissani, että viikonloput pyhite-
tään vapaaksi. (V28: nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Tärkeitä ovat myös siivousrutiinit. Siivoan asuntoni joka viikko samana päivänä ja pyyk-
kituvasta varaan pyykkivuoron joka viikko samana päivänä, koska on helppo jättää sii-
voamatta, kun kukaan muu ei omia sotkuja näe ja kun on muodostanut tavaksi tehdä 
siivoukset samana päivänä, tekee ne sen enempää ajattelematta.  Lapsuudenkodista 
omaksuin siivouspäivän ja syön päivällisen edelleen samaan aikaan kuin söin sen lap-
suudenkodissani. Ja ne varsinkin alussa toivat tuttuuden tunnetta omaan uuteen asun-
toon. (V77: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Selvästi eniten tutkittavat olivat omaksuneet lapsuudenkodistaan siivouskäytänteitä 

oman arkensa tueksi. Siivouskäytänteiden korostuminen kertomuksissa johtunee toi-

saalta siitä, että tutkimuslomakkeessa yksi apukysymys ohjasi suoraan pohtimaan tukit-

tavan suhdetta siisteyteen ja järjestykseen kodin tunnun osalta. Siivouskäytäntöjen erit-

telyn runsauden vuoksi ne nimettiin omaksi alaluokakseen ja niitä käsitellään myöhem-

min lisää. 

 

Kuten seuraavista puheenvuorosta voidaan havaita, kaikkia lapsuudenkodin tapoja ei 

sellaisenaan haluttu hyväksyä omaan arkeen. Hyvin yleistä oli haluta rakentaa oman-

laista arkea ja toteuttaa sellaisia lapsuudenkodin käytäntöjä toisin, jotka eivät tuntuneet 

omilta tai jotka olivat lapsuudenkodissa asuessa tuntuneet jopa ahdistavilta. Tällöin ta-

voitteena ei kuitenkaan ollut erottautua täysin lapsuudenkodista, vaan sieltä ammennet-

tiin ja hyödynnettiin omaan arkeen itselle sopivia käytänteitä.  

Huomaan noudattavani monia tapoja joita noudatin lapsuudenkodissani. Tein lapsuuden-
kodissani esim paljon kotitöitä ja koen että minulle on opetettu hyvin kaikki tiedot ja taidot 
mitä tarvitsee yksin asumisessa. Nämä ovat todella auttaneet kotiutumistani. Muutkin ta-
vat ja tottumukset ja rutiinit ovat auttaneet sitä että tämä asunto tuntuisi kodilta ja tuttu 
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arkeni pyörii nyt täällä. Toisaalta olen pystynyt päästämään irti tavoista joista en ole pitä-
nyt, ja olen pystynyt rakentamaan oman näköistäni elämää. (V56: nainen, 19, muuttanut 
6kk – vuosi sitten) 
 
Uudessa kodissa minulle oli tärkeää se, että siellä oli kaunista ja kaikelle oli oma paik-
kansa. Varsinkin isäni luona oli ollut usein todella sotkuista, jonka takia olin usein häven-
nyt esim kavereiden tuomista kotiin. Minulle oli tärkeää että oli aina sellainen tunne, että 
voisi nopeallakin aikataululla kutsua kaverin kylään, eikä niin, että pitäisi tehdä aina tun-
tien mittainen siivous ennen kuin vieraita voisi tulla. (V53: nainen, 24, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 
 
Vanhempieni kotona on ollut todella paljon tavaraa, mikä on aiheuttanut minulle ahdis-
tusta. Omaan kotiini olen kerännyt mahdollisimman vähän tavaroita. (V20: nainen, 19, 
muuttanut 6kk – vuosi sitten) 

 

Toisaalta tutkittavien joukossa oli myös vähemmistö, joka koki haluavansa luoda täysin 

omat rutiinit ja tavat, nimenomaan luodakseen etäisyyttä lapsuudenkotiin. Taustalla vai-

kuttivat huonot välit perheeseen tai tyytymättömyys lapsuudenkodin rutiineihin. Kodin 

tuntua muodostui näille tutkittaville siis siitä, että oman arjen käytänteet luotiin uusiksi 

suhteessa lapsuudenkotiin.  

 

En olisi halunnut tuoda mitään käytäntöjä lapsuudenkodistani uuteen omaan kotiini, 
mutta varmaan niitä pakosta vähän tuli ja opin nyt ajan myötä siihen, että on ihan ok olla 
se, joka on eikä tarvii pelätä omaa taustaa, tekee vaan siitä mitä on niin aina eteenpäin 
parempia päätöksiä ja joitain asioita pystyy muuttamaan, kaikkia ei.  Ensimmäisessä ko-
dissani asuminen oli siis hyvin uutta, kivaa, jännittävää ja halusin ottaa kunnolla etäisyyttä 
vanhempiini, tosin heillä muutoinkin oli vähän vaikea tilanne ja lapsuudenperheelläni 
muutoinkin, koska vanhempani olivat eroamassa. (V32: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta 
sitten) 
 
En viihtynyt kotonani eikä se enää vuosiin ollut tuntunutkaan kodilta vaan vain 
asumukselta. Välit perheeni kanssa olivat kylmät ja käytännölliset. Siis koin olevani ko-
tona jo pelkästään siksi, että olin muualla. --Tärkeää on, että kotini on sellainen kuin itse 
haluan ja voin tehdä siellä mitä haluan ja kenen kanssa haluan, lyhyesti, toteuttaa todel-
lista itseäni. Kuten edellä, pyrin karistamaan mahdollisimman paljon lapsuudenkotini tun-
tua ja siksi loin itselleni uudet rutiinit ja tavat tehdä asioita. (V48: mies, 19, muuttanut 6kk 
– vuosi sitten) 

 

Tutkimustulokset ovat yhteneviä Tognolin ja Horwitzin (1982, s. 322) tutkimuksen 

kanssa. Lapsuudenkodissa koetusta kodin tunnusta saatetaan haluta päästä eroon uu-

dessa kodissa tai toisaalta sitä kohti saatetaan haluta pyrkiä, riippuen millaisena koti on 

koettu. Uutta, lapsuudenkodista eriävää kodin tuntua kohti pyrkiessä kotia saatetaan 

luoda pohjautuen arvoihin, jotka ovat päinvastaisia lapsuudenkodin arvoihin nähden. 

Toisaalta taas lapsuudenkodin kanssa samanlaista kodin tuntua tavoitellessa omassa 

kodissa saatetaan toteuttaa lapsuudenkodissa opittuja arjen toimintatapoja. (mts. 322.) 

 

Koetulla arjenhallinnan tasolla ja arjen rutiinien asteittaisella omaksumisella oli myös vai-

kutusta kodin tunnun syntyyn. Jos oma lapsuudenkodissa saavutettu arjenhallinnan taso 
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koettiin hyväksi, tutkittavat ilmensivät hyvien arjenhallintataitojen edistävän heidän kotiu-

tumistaan. Tällöin lapsuudenkodissa oli opittu monipuolisesti kotityötaitoja, joita oli luon-

tevaa jatkaa myös omassa itsenäisessä kodissa. Hyvät arjenhallintataidot tuntuivat li-

säävän tutkittavien edellytyksiä sopeutua itsenäisen kodin arkeen. Tämä voi johtua siitä, 

että sujuvat rutiinit tuovat tunnetta siitä, että koti on omassa hallinnassa (Tognoli & 

Worwitz, 1982, s. 326). 

 

Muuttamisen näkyvä puoli, käytännön asiat, olivat minulle helppoja, eikä siihen sopeutu-
misessa ollut vaikeuksia: nautin vain omien jälkieni siivoamisesta ja tiesin sen, että kun 
lähden asunnolta, kaapissa on tismalleen sen verran ruokaa kuin itselleni jätin ja kukaan 
ei olisi sotkenut. Nautin vakuutus- ja Kela-asioiden hoidosta. Nautin kavereille leipomi-
sesta ja vieraiden käynnistä. Nautin ruokaostosten budjetoinnista ja raahaamisesta kotiin 
pyörällä tai kävellen säässä kuin säässä. Se sai tuntemaan, että olen sisukas ja pärjään.   
Olen kotoisin maalta, joten kaikenlaiset käytännön asiat ovat minulle tuttuja. (V9: nainen, 
24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Olen ollut aina itsenäinen ja reipas, ja siksi omaan kotiin muutto ei tuntunut valtavan isolta 
harppaukselta. Olin jo tottunut siihen, että pesin pyykkiä, tein ruokaa ja siivosin. (V3: nai-
nen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Puolestaan jos kokemusta kotitöistä oli vähän ja omat arjenhallintataidot koettiin puut-

teellisina muutettaessa asumaan yksin, tutkittavat sopeutuivat ja oppivat nopeasti ar-

jessa tarvittavat taidot. Kukaan ei ilmaissut, ettei olisi oppinut mitään taitoja lapsuuden-

kodista, ja samoin kukaan ei myöskään tuonut kertomuksessaan esiin haasteita arjen-

hallintataitojen oppimisessa tai valittanut kotitöiden määrästä. Tutkittavista vain yksi toi 

esiin omien arjenhallintataitojensa negatiivisen vaikutuksen kodin tuntuun. Tutkittavan 

V7 kuvauksessa toisaalta lienee kyse ennemmin omasta viitseliäisyydestä kuin ruoan-

valmistustaitojen puutteesta. Tutkittava oli tottunut lapsuudenkodissaan vaihtelevaan 

ruokavalioon, eikä yltänyt omassa kodissaan lapsuudenkodissa totuttumaansa standar-

diin.  Tutkittavan V7 kuvauksen perusteella kotiutumista olisi edistänyt se, että hän olisi 

jaksanut valmistaa ruokaa monipuolisemmin. 

  
Lapsuudenkodissani minua ei laitettu siivoamaan tai laittamaan ruokaa kovinkaan paljon. 
Kuitenkin omilleen muuttaessa ne tulivat heti käyttöön ja parin kerran jälkeen hommat jo 
luonnistuivat. (V44: mies, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Ruoanlaitto (tai sen puute) oli ongelmallista kotiutumisen kannalta. Lapsuudenkodissa 
olin tottunut siihen, että joka päivä oli kotiruokaa tarjolla ja vaihtelevuutta ruokavaliossa 
oli tarpeeksi. Muutettuani pois tyydyin tekemään makaronilaatikon, syömään sitä 4-5 päi-
vää ja loppupäivinä viikosta syömällä pakasteruokaa. (V7: mies, 25, muuttanut yli 2 vuotta 
sitten) 

 

Itsenäisen arjen rutiinien oppiminen ja onnistumisen kokemukset oman talouden hoi-

dossa auttoivat nuoria aikuisia itsenäistymisessä ja asettumisessa uuteen kotiin. Arjen 
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rutiinien asteittainen omaksuminen tulkittiin myös Honkatukian ym. (2020, s. 88–89) tut-

kimuksessa kodin tunnun syntymistä tukevaksi elementiksi ensimmäisessä itsenäisessä 

kodissa. 

 
Tärkeintä minulle omassa kodissa on oman rytmin ja rituaalien muodostaminen. Oma 
rauha on myös tärkeää, mutta usein kaipaan sitä, että asuin muiden ihmisten kanssa. 
Tämä on toisaalta auttanut itsenäistymis- ja aikuistumisprosessiani. Olen oppinut pyö-
rittämään taloutta ja huolehtimaan itsestäni, tekemään tavallisia aikuisen ihmisen 
päivittäisiä tehtäviä joita tein lapsuudenkodissa asuessani huomattavasti harvemmin. 
(V33: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Kaikki oli niin jännittävää ja sain suurta itseluottamusta, kun hoidin sähkösopimuksen ja 
kotivakuutuksen. Oli pesutupavuoroa, kaupassakäyntiä ja ihan oman kodin sisustamista. 
Aikuisuus ei ole koskaan tuntunut paremmalta kuin 18 vuotiaana :D (V36: nainen, 28, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 
Vaikuttaa siltä, että omilleen muuttaminen oli nuorista aikuisista niin odotettua ja jännit-

tävää, etteivät lapsuudenkodissa inhottaviksi mielletyt kotityöt tuntuneet omassa itsenäi-

sessä arjessa epämiellyttäviltä, jopa päinvastoin. Kotitöiden tekemistä tai niiden määrää 

ei juurikaan mielletty ongelmalliseksi. Arjenhallinnalliset velvollisuudet tuntuivat muka-

vammilta omassa kodissa suhteessa lapsuudenkotiin todennäköisesti siksi, että itsenäi-

sessä kodissa arjenhallintaan liittyi vahva omaehtoisuus – tutkittava sai itse päättää mil-

loin hoitaa mitäkin ja minkälaisella suoritustasolla. 

 
Uuteen kotiin asettumista minua auttoi lapsuudenkodista oppimani kodinhoito-, rahan-
käyttötavat sekä samankaltaisten rutiinien toteuttaminen uudessa kodissa. Olen koti-ih-
minen ja tykkään olla kotona. Kotitöiden teko oli varsinkin alussa mukavaa puuhaa, kun 
sai itse määrätä ja päättää miten ne tekee ja milloin. (V35: nainen, 25, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 
 
En jaksa siivota niin tiheästi kuin kotikotona äiti laittoi siivoamaan. Toki ei täällä villakoiria 
hypi tai mikään mädänny pöydällä, mutta vähän saattaa olla tavaraa hujan hajan. (V10: 
muu, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Kaiken kaikkiaan nuorten aikuisten kertomuksissa oli havaittavissa intoa siitä, että sai 

itse hoitaa omaa kotitalouttaan ja harjoitella pärjäämään yksin. Tutkimustuloksissa on 

yhteneväisyyttä Lahelman ja Gordonin (2003, s. 387) tutkimukseen, jossa vielä lapsuu-

denkodissaan asuvia lukioikäisiä kutkutti lapsuudenkodista muuton myötä päästä kokei-

lemaan, kuinka he pärjäävät yksin. Tutkittavat ilmensivät lisäksi Honkatukian ym. (2020, 

s. 90) tutkimuksen nuorten aikuisten tavoin tyytyväisyyttä itseensä pärjätessään uudessa 

arjessaan – yksin asuminen ja pärjääminen tuntui olevan tutkittaville palkitsevaa. Voi 

olla, että lapsuudenkodistaan muuttaneiden ajatusten taustalla vaikuttaa yhteiskunnalli-

nen normi aikaisesta itsenäistymisestä ja yksin pärjäämisestä, jolloin normien onnistunut 

täyttäminen tuo tyytyväisyyttä. 
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Siirryttäessä tarkastelemaan järjestystä, siisteyttä ja elämisen merkkejä aineiston perus-

teella siisteys ja järjestys toivat useammalle kodin tuntua kuin epäsiisteys ja elämisen 

merkit, mikä ei ole yllättävää, sillä ihmiselle on luonteenomaista haluta, että ympärillä on 

kaunista (Palojoki, 2000, s. 99). Palojoen (2000, s. 99) mukaan ihmisten luontainen tarve 

tehdä työnsä mahdollisimman kauniisti saa heidät siivoamaan. 

 
Minulla kodin tuntua lisää järjestys ja siisteys, en tykkää sotkusta ollenkaan. (V14: nainen, 
21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Kodin siisteys ja järjestys pitää kodin kodikkaana. (V19: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta 
sitten) 
 
Olen hyvin tarkka kotini siisteydestä ja tavaroiden järjestyksestä, koska olen nähnyt pal-
jon vaivaa sisustuksen eteen. Siisteys on minusta helpottavaa, mutta toisinaan se voi 
myös viedä elämisen merkit pois. En ole oikein miettinyt asiaa, koska siivous usein kui-
tenkin on minusta mukavaa ja koen, että pystyn paremmin keskittymään esimerkiksi kou-
lutehtäviin, kun kotini on siisti. (V52: nainen, 20, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 

 

Yleisesti kuitenkin ihannoitiin tasapainoa siisteyden, järjestyksen ja elämisen merkkien 

välillä, eikä siisteydessä tavoitteena ollut erään tutkittavan sanoin ”kliinisyys”. Tasapai-

non kokemus syntyi monelle siitä, että kotona ei ollut likaista, mutta elämisen merkkejä 

sai näkyä. 

 
Järjestys ja siisteys tuovat kodin tuntua, mutta en ole kuitenkaan jatkuvasti siivoamassa, 
koska pienet elämisen jäljetkään eivät haittaa. (V40: nainen, 19, muuttanut alle 6kk sitten) 
 
Siistiä pitää olla, ei pölyjä, roskia jne. Mutta elämisen merkkejä saa näkyä, farkut voi olla 
tuolilla ja pleikkaohjain sohvalla. (V42: mies, 22, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Minulle on tärkeää, että tavaroille on oma paikkansa, mutta on myös kodikasta, että asun-
nossa näkyy elämisen merkkejä. Kunhan ei ole likaista. Mulle on tärkeää myös se, missä 
järjestyksessä huonekalut ovat. Jos asunnossa ei ole tietynlaista tasapainoisuutta, koen 
ahdistusta helposti. (V66: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Mielenkiintoisesti hyvä järjestys kotona ja elämisen merkkien puute saattoivat vaikuttaa 

siihen, että koti ei tuntunut kodilta aluksi. Tutkittava V75 koki, että ajan kuluessa siisteys 

lisäsi hänen kodin tuntuaan, koska se kertoi hänestä, pikkutarkasta ja siististä ihmisestä. 

Siisteys toimi tutkittavalla siis mekanismina, joka ilmensi hänen persoonallisuuttaan ja 

teki kodista henkilökohtaisemman. 

 
Olen todella järjestelmällinen ja tarkka ihminen ja aloinkin heti alusta asti pitää järjestystä 
kotonani. Huomasin, että alkuun kuitenkin juuri se loi irrallisuuden tunnetta ja tunnetta 
siitä, että en kuulu tänne, koska mitään elämisen merkkejä ei näkynyt. Myöhemmin aina 
välillä on tietysti ollut ilmassa jopa kaaosta, mutta useammin on kuitenkin siistiä, eikä se 
enää nykyään aiheuta tällaisia tunteita. Nykyään siisteydestä tulee ennemminkin kotoisa 
olo. Siitä tulee myös enemmän sellainen olo, että tämä on minun kotini, sillä olenhan 
pikkutarkka ja siisti ihminen. (V75: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten 
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Moni tutkittavista ilmensi, että oli lapsuudenkodissaan oppinut arvostamaan siisteyttä ja 

koki sen tavoitteena, johon halusi pyrkiä myös omassa kodissaan.  

 

Meillä oli kotona aina siistiä, joten harhailevasta mielestäni ja haahuilijan luonteesta huo-
limatta koen, että siisteystaso on aina ollut yksi perus lähtökohta elämän hallinnassa. (V2: 
mies, 28, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Siisteys ehdottomasti lisäsi kodikkuuden tunnetta. Johtuu varmaan lapsuudenkodista. 
Sotku ahdistaa. (V47: nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Järjestys ja siisteys tekevät minulle kodin tunnun, sillä olen lapsuudenkodistani lähtien 
oppinut huolehtimaan siisteydestä omalta osaltani. Epäjärjestys tekee sen, että en osaa 
keskittyä oikein mihinkään enkä tykkää olla kodissani, jos se on sotkuinen ja sekaisin. 
(V55: nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Kuten muidenkin arjenhallintataitojen kohdalla, tutkittavat kokivat myös siivouksessa va-

pauttavana sen, että omassa kodissa oli mahdollista toteuttaa haluamaansa siisteysta-

soa, joka saattoi erota lapsuudenkodissa totutusta tai vaaditusta tasosta. Tutkittavat oli-

vat myös mielissään siitä, että omassa kodissa oli vastuussa vain omista, eikä muiden 

sotkuista, ja sai itse päättää, milloin tarttui toimeen ja siivosi asuntonsa. 

 
Elämisen merkit ovat minusta kotoisempia. Yksin asuessani saan elää ja asua vähän 
sotkuisemmin, jota äitini ei olisi hyväksynyt lapsuuden kodissani. (V54: nainen, 21, muut-
tanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Myös siisteys vaikuttaa paljon kotoisuuteen. Lapsuudenkodissani ei ollut erityisen siistiä. 
Sotkuisuus tuntuu ahdistavalta, joten tuntui hyvältä, että olin ainoa, joka oli vastuussa 
siisteydestä ja tykkäsinkin siivota usein, kun sotkut olivat omiani eikä muiden. (V39: nai-
nen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 
Yritin pitää kotiani siistinä, mutta toisinaan tuntui myös siltä, että pieni sotkukin toi turval-
lisuudentunnetta ja tiesin myös sen, että voin siivota sotkut milloin haluan ilman, että joku 
on pakottamassa tai patistelemassa siihen. (V12: nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sit-
ten) 

 

 

7.5 Aistikokemukset 

 
Aistikokemukset ovat sisällöllisesti suppein pääteema ja siihen kuuluvat alaluokat tuok-

sut, tuntumat, äänet, valaistus ja aistikokemusten yksilöllisyys. Osalle tutkittavista aisti-

kokemuksilla oli merkitystä kotona ja osalle ei. Jotkut eivät kirjoittaneet aistikokemuksista 

mitään, mikä kielii siitä, että heille myöskään aistikokemukset eivät olleet merkityksellisiä 

kotona. Tämän perusteella voidaan päätellä, että aistikokemusten rooli kodin tunnun 

synnyssä on melko vähäinen kotiuduttaessa ensimmäiseen itsenäiseen asuntoon. 

 
(Aistikokemukset kotona) luovat kotoisaa ja turvallista tunnelmaa, asunto tuntuu kodilta, 
eikä vain seiniltä ja katolta, joiden suojassa nukkuu. (V11: nainen, 22, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 
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Kotini aistikokemukset eivät ole minulle niin tärkeitä. Kunhan päälläni on lämpimät ja mu-
kavat vaatteet oloni mukava kotonani. (V77: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Välillä kertomuksista oli vaikea tulkita, oliko aistikokemuksilla vaikutusta tutkittavien ko-

din tunnun syntyyn, koska tutkittavien lausumat olivat napakoita ja ilmoitusluonteisia, 

eikä kertomuksen kontekstikaan avannut asiaa enempää. Jotkut lausumat olivat mielipi-

teitä siitä, millaiset aistikokemukset ovat miellyttäviä tai epämiellyttäviä. 

 
Kotona aistikokemukset ovat tärkeitä. (V14: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Mukavia aistikokemuksia tulee sohvan pehmeydestä, työtuolin vankkuudesta, neutraa-
lista/pesuaineen tuoksusta ja kivoista väreistä. (V40: nainen, 19, muuttanut alle 6kk sit-
ten) 

 

Kertomuksissa oli myös havaittavissa paljon selkeitä yhteyksiä aistikokemuksien ja kodin 

tunnun välillä. Näissä kertomuksissa tutkittavat ilmensivät, että tietyt tuoksut, tuntumat, 

äänet ja valaistukset toivat heille kodin tuntua, usein muistuttaen lapsuudenkodista ja 

tuoden turvaa ja lohtua. Seuraavaksi jokaista alaluokkaa tarkastellaan erikseen. 

 

Ruoan tuoksu toi joillekin tutkittaville lohtua koti-ikävään. Tutkittavalle V61 ruoan tuoksu 

viikonloppuisin muistutti lapsuudenkodin rituaalista, jossa viikonloppuisin valmistettiin 

parempaa ruokaa yhdessä. Saman rituaalin toistaminen ja siitä syntynyt ruoan tuoksu 

lohduttivat tutkittavaa. Tutkittava V63 puolestaan tavoitteli kodin tuoksua leipomalla, 

mikä helpotti hänen oloaan vieraassa kaupunkiympäristössä, kaukana lapsuuden maa-

seudun turvallisesta asuinympäristöstä. Nämä esimerkit kuvastavat hyvin Kinnusen 

(2017, s. 174–175) hahmotusta siitä, että ruoanvalmistus on tehokas kotiin asettumisen 

rituaali, koska siinä yhdistyvät muiden muassa ruumiillistuneet tavat ja aistimellinen 

muisti. 

 
Ruuan tuoksu viikonloppuisin tuo minulle usein paljon lohtua koti-ikävääni. Lapsuuden-
kodissani usein viikonloppuisin tehtiin parempaa ruokaa, jota valmistimme yhteistoimin 
isäni ja äitini kanssa lauantain tai sunnuntain aamu-urheilujen jälkeen. Se on rituaali, jota 
olen nyt huomannut itsekin tekeväni ja minulle tulee aina hyvä mieli ja hyvä päivä, jos 
viikonloppuina teen itselleni vähän parempaa ruokaa. (V61: nainen, 21, muuttanut 13kk 
– 2 vuotta sitten) 
 
Yritin pitää aina itseleivottua pullaa pakkasessa, koska sen leipomisesta ja tarjoilusta tuli 
kodin tuoksua, eikä silloin tympäissyt elää omillaan kaukana tutusta ympäristöstä. (V63: 
nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 
Pehmeiden pintojen, kuten tyynyjen ja vilttien kuvailtiin tuovan kodikkuutta. Samoin soh-

van pehmeys nousi esiin useamman kerran, mikä johtunee siitä, että tutkimuslomakkeen 

apukysymyksessä sohvan pehmeys mainittiin esimerkkinä aistikokemuksista. Seuraa-
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vissa esimerkeissä tutkittavat pohtivat, miksi erilaiset tuntumat ovat heille tärkeitä ko-

tona. Tutkittava V35 kokee tekstiilien pehmeyden ja lämmön lohduttavan ja tuovan tur-

vaa koti-ikävään. Tutkittava V57 puolestaan tuo esiin, että kylmä lattia ei ole hänelle 

mieleen, koska hän on vilukissa. Tutkittava kuvailee, että olisi todella tärkeää, että lattia 

miellyttäisi häntä. Tämän perusteella voidaan tulkita, että tutkittavalle V57 lämmin lattia 

olisi tärkeä osa kodin tuntua.  

 
Tärkeimpiä aisteja tuntea ja elää kotiani minulle oli näköaistin lisäksi tuntoaisti. Tekstiilien 
pehmeys ja lämpö toivat lohtua ja antoivat turvaa, kun oli huono päivä tai koin koti-ikävää. (V35: 
nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Yksi asia mikä kämpässäni ei minua miellytä mikä olisi todella tärkeää on lattia. Se on kaunis 
puinen mutta todella kylmä talvisin. Aivan kuin betonilla kävelisi. Vilukissana arvostan lämpimiä 
lattioita todella paljon. (V57: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Muutama tutkittavista ilmensi kertomuksissaan kodin äänimaailman vaikutusta heidän 

kodin tuntuunsa. Tutkittava V38 halusi ottaa lapsuudenkodistaan mukaan kellon, koska 

sen ääni oli tuttu. Tämän perusteella tuttu ääni voi helpottaa itsenäiseen kotiin asettu-

mista. Puolestaan tutkittavan V79 puheenvuorossa käy ilmi, että tyhjä asunto kaikuu, 

mikä vieraannuttaa kodikkuudesta. Kodin tuntua syntyy siis siitä, että koti ei kaiu. 

Omassa kertomuksessaan tutkittava V38 toi myös esiin lisänneensä kotiin paljon peh-

meitä elementtejä, koska hän ei halunnut kotinsa kaikuvan. 

 
Halusin mukaan nojatuolini, kellon (koska ääni oli tuttu) ja verhot. (V38: nainen, 21, muut-
tanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Tässä vaiheessa asuntoni on vielä melko tyhjä ja tuntuu hieman kolkolta. Paljas 
muovimatto on jotenkin halvan oloinen parkettilattian jälkeen, ja äänten kaikuminen vier-
aannuttaa kodikkuudesta. (V79: nainen, 21, muuttanut alle 6kk sitten) 

 

Myös kodin valaistusta pohdittiin eri näkökulmista. Tutkittavalle V61 kynttilänvalo tuntui 

kodikkaimmalta, minkä hän arvelee johtuvan lapsuudenkodista. Tutkittava V38 puoles-

taan piti hyvää valaistusta tärkeänä itsenäisessä kodissaan, jottei hän joutuisi olemaan 

yksin pimeässä, ja tutkittava V44 huomasi kylmän hohkavan lampun masentavan häntä. 

Itseä miellyttävän valaistuksen laittaminen kotiin vaikuttaa olevan tapa, jolla kodin tuntua 

pystytään edistämään lapsuudenkodin jälkeisessä asunnossa. 

 

Valaistus on minulle tärkeä asia kotona. En pidä kirkkaista valoista ollenkaan vaan eniten 
kodikkaimmalta tuntuu, kun on esimerkiksi kynttilän valossa. Lapsuuden kodissani pol-
tettiin paljon kynttilöitä ja uskon, että sen takia minäkin pidän siitä. (V61: nainen, 21, muut-
tanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Hyvä valaistus, koska ajatus pimeästä, yksin ei miellyttänyt. (V38: nainen, 21, muuttanut 
yli 2 vuotta sitten) 
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Lampuillakin on vaikutusta mukavuuteen. Eteisen kylmän hohkava lamppu masentaa. 
(V44: mies, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 

Kuten muissakin tutkimusteemoissa on ilmennyt, myös aistikokemusten kohdalla oma-

ehtoisuus ja yksilöllisyys näyttäytyivät tärkeänä. Tutkittavat olivat esimerkiksi mielissään 

siitä, että he saivat itse valita sellaiset pyykinpesuaineet, joiden tuoksut miellyttivät heitä. 

Tutkittava V25 valitsi saman pyykinpesuaineen, jota käytettiin lapsuudenkodissa, koska 

hän oli tarkka pyykinpesuaineen tuoksusta. Saman pesuaineen käyttäminen vaikutti su-

juvoittaneen tukittavan kotiutumista, koska erilainen tuoksu olisi voinut olla huomatta-

vassa erilaisuudessaan epämiellyttävä. 

 
Kyllähän se hyvän ruoan tai pullan tuoksu on kotoisaa. Olen saanut nyt itse valita huuh-
teluaineeni ja puhdistusaineideni tuoksut.   Sohvani ei ole pehmein ja mukavin, mutta se 
tunne on kotoisa, mikä juuri Minun sohvassani tulee. Samaa kotoisaa tunnetta ei tule 
millään muulla sohvalla. (V10: muu, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Aistikokemuksilla on valtava merkitys minulle ja pidän esimerkiksi sisustuksessani tyy-
nyistä, vilteistä, huonetuoksuista ja tuoksukynttilöistä. Lisäksi olen tarkka pyykinpesuai-
neen tuoksusta ja olenkin valinnut samat pesuaineet kuin lapsuuden kodissani. (V25: 
nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
 

7.6 Ihmissuhteet 

 
Koetun kodin tilasta siirrytään tässä alaluvussa seuraavaan kodin tilaan, kotiin sosiaali-

sena tilana, johon ihmissuhteet sijoittuvat tutkimustuloskuviossa. Ihmissuhdeperustei-

seen kodin tuntuun kuuluvat alaluokat läheiset muuttoapuna ja asettumisen tukena, ker-

tyneet muistot ja kokemukset asunnossa läheisten kanssa, vanhojen ihmissuhteiden yl-

läpitäminen ja uusien solmiminen, suhde vanhempiin ja lapsuudenkotiin sekä itsekseen 

oloon totuttelu ja yksinäisyyden selättäminen. Merkitykselliset ihmiset olivat tutkimuksen 

perusteella myös esinevälitteisesti osana kotia, ja näkökulmaa tarkastellaan esineiden 

pääteeman yhteydessä seuraavassa tulosluvussa.  

 

Kun lapsuudenkodista muutetaan pois muiden ihmisten seurasta asumaan yksin, ihmis-

suhteiden merkitys kodin tunnulle ei vaikuta hälvenevän. Muutettuaan yksin tutkimuksen 

nuorilla aikuisilla oli tarve ja kaipuu muiden läsnäololle, seuralle ja tuelle, joita haettiin 

lapsuudenkodista, vanhoista ja uusista ystävyyssuhteista sekä lemmikeistä. Vaikuttaa 

siltä, että nuoret aikuiset tavoittelivatkin itsenäisyyden sijaan pikemmin keskinäistä riip-

puvuutta (interdependence) (Lahelma & Gordon, 2003, s. 384). Huomionarvoista onkin, 

ettei itsenäistymisessä ja lapsuudenkodista poismuutossa ole kyse eristäytymisestä 

muista ihmisistä ja pärjäämisestä yksin. Sen sijaan itsenäistymisessä keskeistä on kyky 

toimia sosiaalisissa suhteissa, ja sen havaitseminen, että muilta on mahdollista saada 
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tukea ja apua. Rajojen etsiminen ja sosiaalisissa suhteissa luoviminen on itsenäistymis-

vaiheelle luonteenomaista. (Honkatukia, ym., 2020, s. 90, 98.) Vakaiden ja turvallisten 

ihmissuhteiden sekä omanarvontunnon myötä syntyvät kuulumisen ja sosiaalisen kiin-

nittyneisyyden tunteet vaikuttavat merkittävästi aikuisuuteen siirtymisen onnistumiseen 

(Törrönen & Munn-Giddings, 2018, s.147–148). 

 

Ihmissuhteilla oli siis keskeinen merkitys tutkittavien kodin tuntuun, mistä kertoo jo se, 

että tutkimusaineiston perusteella ihmissuhteet olivat ainoa yksittäinen tekijä, jotka saat-

toivat itsessään riittää tuomaan kodin tuntua. Tämä todentui kertomuksissa, joissa en-

simmäinen itsenäinen koti ei alkanut koskaan tuntua kodilta läheisten ihmisten kaukai-

sen sijainnin vuoksi tai asuinkumppanin puutteen vuoksi, ja vasta seuraava asunto saa-

vutti kodin aseman, kun asuinpaikassa ja asuinjärjestelyissä tapahtui muutos.  

 

Näin jälkikäteen ehkä ihan eka koti ei koskaan suoranaisesti tuntunut kodilta, pidin 
asuinympäristöstä, mutta ehkä nykyinen koti on enemmän kodin tuntuinen,(asun nykyisin 
lähempänä perhettä ja ystäviä). (V13: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Yksiöni ei tunnu kodilta, enkä usko että tuntuu koskaan. Mielestäni yksin asuttaessa ei 
voi puhua kodista - koti muodostuu kumppanin/lasten kanssa :) Kerrostaloasuminen ei 
myöskään vain ole itselle se "juttu". Ensi kesänä muutan tyttöystävän kanssa yhteen, ja 
uskon että se vasta tuntuu ensimmäiseltä omalta kodilta, nykyisin puhuin vain 
"kämpästä". (V68: mies, 24, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 

 

Aineiston perusteella niin perhe, seurustelukumppani kuin sukulaiset saattoivat auttaa ja 

tukea tutkittavia muutossa monipuolisesti. Muuttajaa saatettiin auttaa esimerkiksi asun-

nonhankinnassa, fyysisessä muutossa sekä kotiutumisessa.  

 
Asunnon valinta tuntui hankalalta, halusin käydä katsomassa asuntoa äitini kanssa ja otin 
ensimmäisen asunnon jota kävin hänen kanssaan katsomassa. Tuntui tärkeältä miettiä 
uutta kotia läheisen kanssa, mietimme yhdessä silloin mm kodin turvallisuutta, 
käytännöllisyyttä eli etäisyyttä kauppaan ja bussipysäkille, siistinä pitämistä ja kuulo-
stelimme kuuluuko asuntoon melua esim tieltä koska asunto oli ihan kaupungin 
keskustassa Pohjois-Pohjanmaalla. (V53: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Muutin pois lapsuudenkodistani 15-vuotiaana, kun pääsin lukioon toiselle paikkakunnalle 
sadan kilometrin päähän. Välimatka paikkakuntien välillä oli niin suuri, että sekä itselleni 
että vanhemmilleni oli selvää, että edessä olisi muutto ensimmäiseen omaan kotiin. Tilan-
netta helpotti se, että vuokrasimme pienen yksiöni vanhempieni tuttavalta, joten 
vuokranantajakin oli tavallaan "lähellä" eikä kokonaan uusi ja tuntematon. (V55: nainen, 
23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Perheen tai jonkin perheenjäsenen konkreettinen muuttoapu ja yöpyminen ensimmäiset 

yöt muuttajan kanssa koettiin kodin tuntua edistävinä tekijöinä. Läheisten läsnäolosta 

saatiin tukea ja turvaa itsenäisen elämän alkutaipaleella. Tutkittava V43 koki isoäitinsä 
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läsnäolon asunnossaan ensimmäisen viikon aikana henkisesti erittäin merkittävänä. Lä-

heisen ihmisen läsnäolo helpotti tutkittavan oloa ja hän pystyi luottavaisin mielin asettu-

maan uuteen kotiin ja tutustumaan uusiin opiskelukavereihin uudella paikkakunnalla.  

 

Vielä poikaystäväni lisäksi myös mummuni oli mukana, sillä hän oli nuorena tyttönä muut-
tanut myös yksin, ja tiesi kuinka jännittävää se olisi. -- Viikonlopun päätyttyä poi-
kaystäväni ja vanhempani lähtivät ajamaan kohti pääkaupunkiseutua, mikä oli mus-
ertavaa, mutta mummuni jäi luokseni. Hän oli ollut hotellissa viikonlopun, mutta oli niin 
ihastunut opiskelupaikkakuntaani, että halusi jäädä vielä hetkeksi nukkumaan vuodesoh-
valleni. Luulen myös, että hän tahtoi auttaa minua sopeutumaan ja olla turvanani, vaikkei 
sitä ehkä suoraan minulle sanonutkaan. Mummu olikin lopulta koko ensimmäisen viikon 
uudessa asunnossa kanssani. Kävin iltaisin yliopiston tutustumistapahtumissa, ja tul-
lessani sieltä kotiin aamuyöllä mummu oli keittelemässä puuroa. Se oli aivan ihanaa. Kun 
mummu sitten vihdoin lähti, olin jo jonkin verran tutustunut opiskelutovereihini, eikä oloni 
ollut enää niin yksinäinen uudessa kaupungissa. (V43: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 
vuotta sitten) 
 
Ensimmäisen yön äiti ja minä vietimme mattojen ja makuualustojen päällä katsellen kat-
toon jäänyttä hohtavaa tähteä.   Aamulla pieni orpouden tunne kierähti muutamana kyy-
neleenä esiin, mutta sitä ei ehtinyt kestää pitkään, kun aloitettiin siivoaminen ja tavaroi-
den järjestely. Minulla oli vaan autollinen tavaraa, sillä sohvan olin tilannut etukäteen ja 
muut isommat huonekalut saisin serkultani, joka lopetti saman alan opinnot, minun aloit-
taessani. Lisäksi Ikea ja Prisman keittiöosasto olivat riittävän lähellä muihin hankintoihin. 
Lauantai meni suurimmissa huonekaluissa ja pikkuostoksissa, sunnuntaina reissasimme 
Ikeaan. Iltapäivällä äiti lähti ajamaan kotiin ja minä jäin selviämään yksin kyyneleitteni 
kanssa. Ensimmäistä kertaa olin kunnolla selviämässä sekä vastuussa yksin kaikesta. 
Silloin se oli ainoastaan pelottavaa. (V80: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Lisäksi muuttajalle saatettiin antaa esineitä, ostaa uusia esineitä ja häntä saatettiin aut-

taa uuden asunnon sisustamisessa. Suomessa vanhemmat ja lähisukulaiset usein aut-

tavatkin kotoa pois muuttavaa niin henkisesti kuin taloudellisesti (Oksanen ym., 2017, s. 

341; Uimonen, 2019, s. 69). 

 

Toin vanhempieni luota joitain huonekaluja, mutta ostin myös vanhempieni kanssa paljon 
uutta. (V36:  nainen, 28 muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Oli ihanaa saada sisustettua oma koti äidin kanssa alusta loppuun ja muutenkin suun-
nitella tulevaisuutta ja itsenäistymistä (V12: nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 
Yksin asuessa ihmissuhteiden merkitys kodin tuntuun muodostui osaksi siitä, että itselle 

tärkeät ihmiset kävivät kylässä. Läheisten merkitys kodin tunnun muodostumisessa ko-

rostui tutkittavien kuvatessa kotona yhdessä vietetyn ajan myötä syntyviä muistoja ja 

kokemuksia. Kodista teki merkityksellisen se, että se ei ollut ainoastaan henkilökohtai-

nen paikka, vaan se toimi sosiaalisena tilana, jonne voitiin kutsua itselle tärkeitä ihmisiä. 

Mielikuvaan kodista kiinnittyi siten muistot ja kokemukset läheisten kanssa omassa ko-

dissa.  

Yksi tärkeimmistä asioista siinä, miten koti alkaa tuntua kodilta on mielestäni ollut se, että 
itselle läheiset ihmiset ovat saaneet tulla käymään ja viettämään aikaa ja näin kotiin on 
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kertynyt omien muistojen lisäksi muistoja yhdessä läheisten ja itselle tärkeiden ihmisten 
kanssa. (V75: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten)   
 
Tavaroista huolimatta se, mikä kämpästä on tehnyt lopulta toisen kodin, on kämpässä 
vietetyt hetket rakkaiden ja ystävien kanssa. (V70: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sit-
ten) 
 

Kodin tunnun muodostuminen saattoi yhdessä vietetyn ajan sekä muistojen ja kokemus-

ten syntymisen ohella perustua siihen, että läheisten vierailun myötä uusi asunto vahvisti 

asemaansa muusta ympäristöstä erillisenä, täysin omana paikkana, jota voitiin esitellä 

muille. Tutkittavan V53 puheenvuorossa tulee näkyviin, kuinka esineet olivat osaltaan 

mukana tuottamassa kutkuttavaa kokemusta asumisen alkuvaiheilta, kun kaverit kävivät 

kylässä.  

Kodin tuntua toi pienet asiat, -- ja se kun joku tuli käymään. Minusta oli varsinkin alkuun 
ihanaa ja jännittävää vastata ovipuhelimeen kun kaveri oli tulossa käymään, painaa nap-
pia alaoven aukaisemiseksi ja kurkkia ovesta milloin kaveri näkyi käytävällä. Nämä asiat 
toivat minulle tunteen että minulla oli jotain omaa, jotain minkä sain näyttää minun omana 
paikkana, jotain joka oli vain minun ja ihan omasta ansiostani. (V53: nainen, 24, muutta-
nut yli 2 vuotta sitten) 

 

Samaa tuntemusta kodista omana paikkana, jota halutaan esitellä muille, haettiin tu-

paantuliaisilla. Tutkimuskentällä tupaantuliaisia on määritelty vuorovaikutuksellisena ri-

tuaalina, joka auttaa kodin haltuunotossa – tupaantuliaisten avulla koti liitetään osaksi 

omaa sosiaalista verkostoa (Saile, 1985, s. 91–92). Kaikki tutkittavat eivät kuitenkaan 

olleet pystyneet kutsumaan läheisiä kylään tai toteuttamaan tupareitaan koronapande-

mian takia – kertomuksista välittyi ajankohtainen yhteiskunnallinen kaiku, joka vaikuttaa 

kotioloihin (Syrjälä, 2018, s. 272–276). Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne vaikutti nuor-

ten aikuisten elämään ja vaikeutti ihmissuhdevälitteistä kodin tunnun muodostumista. 

Korvelan (2003, s. 153) mukaan koti onkin vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskun-

taan, joka vaikuttaa kodin toimintaan. 

 

Korona-ajan takia en ole voinut kutsua tuttuja käymään yhtä usein kuin olisin toivonut, 
jolloin koti on jäänyt myös melko yksinäiseksi paikaksi. Kun pandemia hellittää, haluan 
kutsua ystäviä istumaan iltaa ja luoda muistoja, joita muistella, kun joskus muutan tästä 
asunnosta taas uuteen kotiin. (V79: nainen, 21, alle 6 kk sitten) 
 
Erinäisistä syistä en ole voinut pitää tupaantulijaisia, mutta silti oman kodin esitteleminen 
kavereille omana lisää kodinomaisuutta. (V17: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Muuttaessaan asumaan yksin nuoret aikuiset kuvasivat yhteydenpidon kavereihin, per-

heeseen ja sukuun auttavan heitä kotiutumaan uuteen asuntoon. Yhteydenpidosta lä-

heisiin saatiin tukea ja turvaa.   

Kotiutumista on auttanut soitot vanhemmille, sukulaisille ja vanhoille kavereille. Muutin 
pääkaupunkiseudulta Pohjois-Pohjanmaalle 19-vuotiaana asumaan yksin opintojen pe-
rässä eli muutos oli iso. (V52: nainen, 20, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 
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Muistan itkeneeni, kun perheeni oli lähdössä takaisin kotiin. Soittelin kaikille kavereille ja 
sukulaisille paljon ensimmäisen yksin asutun viikkoni aikana. Samanlainen yksinäisyyden 
tunne tulee edelleen esimerkiksi joululoman jälkeen takaisin opiskelukaupunkiin tulles-
sani. Nykyään ikävä menee kuitenkin nopeammin ohi. (V4: nainen, 21, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 

 

Edellisten tekstiotteiden tutkittavat olivat muuttaneet kauas lapsuudenkodistaan. Aineis-

ton perusteella yhteydenpito tuttuihin ihmisiin oli vastaavissa tapauksissa erityisen tär-

keää uuteen kotiin asettumisessa. Samoin erityisesti muutettaessa kauas lapsuudenko-

dista ja totutuista ihmissuhdeverkostoista uusien ihmissuhteiden merkitys nousi esiin ko-

din tunnun synnyssä.  Kodin tunnun syntyä edisti se, että uusia ihmissuhteita onnistuttiin 

solmimaan uudella paikkakunnalla, ja siten asuinpaikkakaan ei enää tuntunut niin tunte-

mattomalta. Kodin sosiaalinen ulottuvuus alkoi täyttyä.  

 
Arjen alkaminen ja uuden kaveriporukan saaminen auttoi minua todella nopeasti (alle 
kuukaudessa) tuntemaan uuden asunnon todelliseksi kodikseni. (V56: nainen, 19, muut-
tanut 6 kk – vuosi sitten) 
 
Ensimmäisen kerran kutsuin yksiötäni kodiksi, noin vuoden päästä muutosta. Sitä ennen 
asunto toisella paikkakunnalla oli ollut kämppä/luukku/asunto ja kutsuin lapsuudenkotia 
kodiksi. Sitten olikin kaksi kotia. Tämän ehkä mahdollisti se että alkoi löytyä kavereita 
opiskelupaikkakunnalta ja se oma alavalinta alkoi tuntua omalta - hyväksyin että tämäkin 
vielä vuosi sitten tuntematon paikka voi olla myös koti. (V51: nainen, 23, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 
 

Kodin tunnun muodostumista edisti siis vanhojen ihmissuhteiden ylläpitäminen ja uusien 

solmiminen. Puolestaan se, ettei uusia ihmissuhteita onnistuttu solmimaan, vaikutti kodin 

tunnun muodostumiseen heikentävästi. Tutkittavan V73 reflektiosta voidaan päätellä, 

että elämänmakuisten, yhteisöllisten kokemusten puute ensiasunnossa voi tehdä siitä 

yksinäisen paikan, joka ei tunnu oikealta kodilta. Kuten pääluvun alussa, myös tässä 

otteessa ilmenee, kuinka ihmissuhteiden voidaan kokea riittävän tekemään asunnosta 

kodin. 

 
Ensimmäisestä asunnostani puuttui lämpö ja yhteisöllisyys. Aika pian muutinkin asumaan 
poikaystäväni luokse, ja tajusin, että kodin minulle tekevät rakkaat ihmiset. Olin ehtinyt 
rakentaa unelmia siitä, millaista elämää eläisin asunnossa: kutsuisin sinne uusia 
ystäviäni, avaisimme parvekkeen ovet ja kuuntelisimme musiikkia ja juttelisimme 
yhdessä iltaan asti viileän syysilman pikkuhiljaa punatessa poskemme. En saanut ystäviä 
enkä viihtynyt kodissani. -- En ollut suunnitellut muuttavani poikaystävän luo niin 
nopeasti, mutta hyvin nopeasti kävi selväksi, että pieni yksiöni oli vain kylmä välivaihe, ei 
oikea koti. (V73: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 

 
 
Kodin tunnun muodostumisessa suhteella vanhempiin ja lapsuudenkotiin oli myös mer-

kitystä. Tutkittavista 66 % ilmaisi kertomuksissaan spontaanisti ajallista kiinnittymistä ko-

tiinsa. Koti alkoi tuntua kodilta lähes heti (19 hlö), ajan kanssa (16 hlö) tai ei koskaan (11 

hlö). Kodin tunnun syntyminen niin monelle lähes heti on yllättävää ottaen huomioon, 
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että aiemmissa tutkimuksissa kodin tuntua on kuvattu kokemuksena, joka syntyy pikku-

hiljaa (Uimonen, 2019, s. 80; Vilkko, 2001, s. 53–54). 24 kertomuksesta ei voitu siis var-

muudella päätellä, missä ajassa uusi asunto alkoi tuntua kodilta. Kodin tunnun synty oli 

hyvin monimuotoista, mutta pääpiirteissään voidaan kuitenkin tulkita, että tutkittavan 

vanhemmista itsenäistymisen vaihe kytkeytyi kodin tunnun ajalliseen muodostumiseen 

omassa itsenäisessä kodissa. Kodin tunnun muodostuminen tuntui olevan nopeampaa, 

jos vanhemmista itsenäistyminen oli edennyt jo pitkälle. Näin oli esimerkiksi silloin, kun 

tutkittava ilmaisi olleensa valmis ja halukas muuttamaan tai kun suhdetta vanhempiin ei 

kuvattu erityisen läheisenä tai hyvänä, jolloin halu muuttaa omilleen oli myös vahva. Se, 

että asunto alkoi tuntua kodilta lähes heti, oli siis yleistä, jos vanhemmista irtautuminen 

oli edennyt jo pidemmälle. 

 
Asunto oli kuitenkin täydellinen asunto ensimmäiseksi omaksi kodiksi, ja siltä se tuntuikin 
yllättävän pian heti muuttamisen jälkeen. Oletan, että olin jo täysin valmis muuttamaan 
pois lapsuudenkodistani, joten uuteen elämänvaiheeseen oli tämän vuoksikin helppo so-
peutua. (V76: nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Oikeastaan opiskelupaikan ohella merkittävä syy muuttaa muualle oli se, että halusin 
pois. En viihtynyt kotonani eikä se enää vuosiin ollut tuntunutkaan kodilta vaan vain asu-
mukselta. Välit perheeni kanssa olivat kylmät ja käytännölliset. Siis koin olevani kotona 
jo pelkästään siksi, että olin muualla. (V48: mies, 19, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 
 
Muutin omilleni pari kuukautta täytettyäni 18 vuotta. En ollut pitkään aikaan kokenut lap-
suudenkotini ilmapiiriä hyväksi, jonka lisäksi kävin lukiota melko kaukana kotoa. Vaikka 
ensimmäinen asuntoni oli pieni, viihdyin siellä hyvin. (V62: mies, 25, muuttanut yli 2 vuotta 
sitten) 

 

Kodin tunnun muodostumista edisti toisaalta myös se, että suhde perheeseen oli hyvä 

ja perheen tukeen ja apuun voitiin luottaa. Tutkittavia auttoi itsenäisessä asumisessa siis 

tieto siitä, että läheiset olivat saatavilla tarvittaessa. Itsenäistyminen oli tällöin edennyt 

niin, että lapsuudenkodin tukea ja turvaa ei kaivattu jatkuvasti, vaan ne olivat mielessä 

potentiaalina. 

 
Muistan olleeni tuolloin erittäin innoissani, olinhan "jo" täyttämässä 19. Lapsuudenkotini 
on totta kai rakas, oli silloin ja on edelleen, mutta tuolloin koin muuton ja "uuden alun" 
tärkeäksi itselleni. -- Olen aina ollut hyvin vastuuntuntoinen, järjestelmällinen ja siisti, 
joten omaan kotiin muutto ei tuottanut ongelmaa. Lisäksi minulla on hyvät perhesuhteet 
ja lapsuudenkodissa opitut asiat ovat tukeneet itsenäistä elämää. Ongelmatilanteissa 
pystyn aina pyytämään apua. (V22: nainen, 27, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Yksin asumista helpotti lapsuudenkodin ja äidin lihapatojen läheisyys niitä tarvittaessa. 
(V74: mies, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 

Tutkimusaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että varsinkin alkuun tiivis yhteydenpito 

lapsuudenkotiin oli usealle osa itsenäistymistä ja itsenäiseen eloon totuttelua. Erityisesti 

kun lapsuudenkoti ei sijainnut kaukana, siellä vierailtiin koti-ikävän ja toisten ihmisten 

seuran vuoksi usein. Tällöin tutkittavan suhde vanhempiinsa oli hyvä, ja vanhempien 
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tukea ja turvaa tunnuttiin tarvitsevan vielä paljon – vanhemmista itsenäistyminen oli vielä 

selvästi vaiheessa. Vahva kiinnittyminen vanhempiin saattoi siis hidastaa kodin tunnun 

muodostumista, joka muodostui tässä kontekstissa usein ajan kanssa. 

 
Minua ei pelottanut olla yksin, vaikka olin tottunut suuren perheen läsnäoloon. Nautin 
yksin olemisesta, mutta kaikki näkymätön, henkinen sopeutuminen siis, vei paljon aikaa.  
Kävin joka viikonloppu lapsuudenkotonani ja elin lähes kaksi vuotta kahden kodin välillä. 
(V9: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Nykyinen vuokrayksiö muuttui kodiksi hiljalleen. Aluksi kävin usein vanhempien luona, 
mutta pikkuhiljaa omat huonekalut ja muut tavarat saivat minut viihtymään omassa osoit-
teessa. (V17: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Toisaalta jos lapsuudenkodissa käytiin paljon, se saattoi myös hidastaa irtautumista van-

hemmista ja kodin tunnun syntyä uudessa asunnossa. 

 
Näin jälkikäteen ajattelen, että henkinen siirtymäni pois lapsuudenkodista olisi kenties 
helpottunut, jos olisin ollut pidempiä jaksoja asunnossani, enkä jatkuvasti käynyt lapsuu-
denkotona perheeni luona. Kaipasin ehkä sitä tunnetta, kun joku on kotona. Koti ei olisi 
tyhjä. (V9: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
 

Lapsuudenkodissa vierailu ei myöskään aina riittänyt lievittämään kovaa koti-ikävää, 

joka vaikeutti itsenäiseen kotiin kiinnittymistä.  

 

Kotini ei alkanut oikein koskaan tuntumaan kodilta. Asunto oli ihana, mutta koti-ikävä oli 
valtava. Muutos oli suuri enkä osannut heti käsitellä sitä. Lopulta kuitenkin asunnosta 
luopuminen tuntui kummalliselta. (V38: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Samoin vanhemmat saatettiin kokea niin merkittävinä määrittäjänä kodille, ettei oma it-

senäinen koti tuntunut samalla tapaa kodilta ilman heitä ja heidän välittämäänsä turvaa, 

tukea ja seuraa. 

 

Minulle koti sanana tarkoittaa paikkaa, jossa ne ihmiset, jotka kasvattivat minut ovat eli 
minulle tärkeimmät ihmiset. Tällä hetkellä kun koen koti-ikävää se ei ole tätä kotia koh-
taan, jossa asun nyt, vaan se on lapsuudenkotiani kohtaan. Koen kuitenkin, että ikäväni 
kohde ei ole välttämättä itse paikka vaan lapsuus, jonka vietin siinä kodissa. Sitä kodin 
tunnetta kaipaan eniten. Turvaa, seuraa ja toisen läsnäoloa. Asun nyt yksin eikä minulla 
ole elämässäni ketään ystäviä tärkeimpiä henkilöitä. Kuvittelisin, että jossain vaiheessa, 
kun löydän jonkun yhtä tärkeän ihmisen elämääni kuin vanhempani, koti löytyy hänen 
luotaan. -- Kaiken kaikkiaan kaipaan todella paljon asumista vanhempieni kanssa. Kai-
paan sitä turvaa ja tukea, jonka toisten ihmisten läsnäolo tuo elämään. Uskon kuitenkin, 
että jossain vaiheessa minun kodistani tulee se tärkein koti elämässäni. Se vain vaatii 
aikaa. (V61: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 

 

Silloin kun koti ei koskaan alkanut tuntua kodilta, yhdistävänä tekijänä oli kodin määrit-

tyminen vahvasti tärkeistä ihmisistä, usein omista vanhemmista.  Koti ei esimerkiksi tun-

tunut kodilta läheisten ihmisten puutteen takia. Osan mukaan yksin asuessa ei voitu pu-

hua kodista, vaan kodissa asuttiin yhdessä jonkun kanssa. Osa puolestaan koki, että 
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vanhempien ja kavereiden läheisyydessä asuminen olisi ollut tärkeää, jotta koti olisi voi-

nut tuntua kodilta. Ja toisaalta osa oli kiinnittynyt vielä vahvasti lapsuudenkotiinsa, eikä 

kodin tuntua syntynyt siksi omassa kodissa. Esimerkiksi tutkittavan V6 kertomuksesta 

on tulkittavissa, että ihmissuhteiden vähyys vaikutti siihen, ettei asunto koskaan lunas-

tanut kodin asemaa. Tutkittava ei esimerkiksi tuo kertomuksessaan esiin, että uudessa 

asunnossa olisi käynyt vierailijoita tai hän olisi solminut uusia tai ylläpitänyt vanhoja ys-

tävyyssuhteita. Sen perusteella, että tukittavan mukaan on onni, että vanhemmille oli 

vain 10 km matka, voisi päätellä, että tutkittava nimenomaan kaipasi itsenäiseen asumi-

seensa muiden seuraa ja tukea. Todennäköisesti siis se tutkittavan kuvaama ”jokin, mikä 

sieltä puuttui”, oli ihmiset. Tämänkin esimerkin myötä on selvää, että muutettaessa pois 

lapsuudenkodista nuoret aikuiset kokevat kodin tunnun synnylle tärkeäksi läheisten ih-

misten myötäelämisen ja tuen.  

 
Muutin 20-vuotiaana pois vanhempieni luota. Asuin kyseisessä asunnossa yli neljä 
vuotta, eikä se missään vaiheessa alkanut tuntua kodilta. Nautin kyllä hiljaisuudesta ja 
kun tavarat olivat järjestyksessä, mutta jokin sieltä puuttui. -- Jotenkin muutto siihen kotiin 
oli jo niin suuri urakka, että ei heti halunnut muuttaa siitä pois joten niin siellä vain neljä 
vuotta tuli asuttua. Asunto oli myös todella siisti, että viihtyminen ei ollut siitäkään kiinni. 
Onneksi matka vanhemmileni ei ollut kuin kymmenen kilometriä, joten siellä tuli käytyä 
usein. (V6: nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Lapsuudenkodissa oli totuttu muiden seuraan ja läsnäoloon, minkä seurauksena itsenäi-

sen asumisen kylkiäisenä tullut yksinolo vaati usealle tutkittavista totuttelua. Voi olla, että 

Korvelan kuvaaman (2003, s. 116–117) yhdessä asumiseen kytkeytyvän yhdessä ja 

erikseen tekemisen jännitteen puute itsenäisessä kodissa on tuntunut oudolta, kun omaa 

toimintaa ei ole tarvinnut enää sovittaa muiden tekemisiin, vaan arki on ollut täynnä omia 

yksilöllisiä tekoja. Kun tutkittavat olivat tottuneet yksinoloon, alkoi asunto tuntua kodilta. 

Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että itsekseen oloon totuttelu on kodin tun-

nun syntymistä tukeva elementti (Honkatukia ym., 2020, s. 88).  

 

Koti alkoi tuntua kodilta vasta vuoden päästä muutosta, siihen vaikutti yksin oleminen, 
itsenäistyminen ja saavuttaa se piste, että tykkään ennemmin olla kotona yötä kuin van-
hemmilla... :D (V42: mies, 22, muuttanut 13 kk – 2 vuotta sitten) 
 
Koen muuton olleen myös suuri luottamuksenosoitus vanhemmiltani minua kohtaan, 
vaikka he pitkään sen jälkeenkin auttoivat huolehtimaan asioistani ja varmistelivat, että 
pärjään omillani. Ensimmäisen yön uudessa kodissa vietin äitini kanssa, ja kun hän seu-
raavana päivänä lähti takaisin lapsuudenkotiani kohti, itkin pitkään ikävääni ja irti päästä-
mistä. (Toki nämä tunteet eivät ole mihinkään kadonneet, vaan vielä vanhemmallakin 
iällä toivon toisinaan hetken olevani vielä lapsi ja vanhempieni huomassa, kuten varmasti 
moni muukin aikuinen.) Sen jälkeen aloin kuitenkin pikkuhiljaa tottumaan yksinoloon ja 
omaan rauhaani ja aloin rakentaa asumisesta omannäköistäni. (V55: nainen, 23, muut-
tanut yli 2 vuotta sitten) 
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Yksinäisyys olikin tunne, jota moni kuvasi kokeneensa etenkin ensiasunnossa asumisen 

alkuvaiheessa, ja se vaikutti hidastaneen kodin tunnun muodostumista. Yksin asuminen 

pienessä yksiössä tuntui suurelta muutokselta verrattuna esimerkiksi lapsuudenkodin 

omakotitaloon, jossa muita oli aina kotona.  

 

Lapsuudenkotini on omakotitalo maaseudulla ja siellä asui vanhempieni ja minun lisäksi 
sisarukseni. En ollut siis siellä juuri koskaan yksin. Lapsuudenkodista muutin opiskelujen 
perässä yli 200 kilometrin päähän pieneen yksiöön kerrostaloon.  -- Seuraava päivä oli 
lauantai, jolloin perheeni toi muuttokuormani perille. Olin huolella ja innolla pakannut ta-
varani ja muutto kävi nopeasti.  Muistan itkeneeni, kun perheeni oli lähdössä takaisin 
kotiin. Soittelin kaikille kavereille ja sukulaisille paljon ensimmäisen yksin asutun viikkoni 
aikana. Samanlainen yksinäisyyden tunne tulee edelleen esimerkiksi joululoman jälkeen 
takaisin opiskelukaupunkiin tullessani. Nykyään ikävä menee kuitenkin nopeammin ohi. 
(V4: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Muutin lapsuuden kodistani pääkaupunkiseudulta pieneen saaristokaupunkiin Varsinais-
Suomeen 2014. Muutos oli iso. Ensimmäinen oma koti, vieraalla paikkakunnalla, missä 
oli kaikki tuntee kaikki meininki.  Yksinäisyys tuntui eniten uudessa kodissani, olin tottunut 
asumaan siskon ja vanhempien kanssa ja minulla oli monia ystäviä pääkaupunkiseudulla. 
(V2: mies, 28, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Tutkittavien yksinäisyyttä saattoi lisätä myös koronapandemia, joka vaikutti siten kodin 

tunnun muodostumiseen heikentävästi.   

 

Vaikka jäinkin kotikaupunkiini ja pystyn erittäin helposti käymään lapsuudenkodissani mil-
loin haluan, muutto oli minulle alkuun haastava. En tuntenut kotini olevan missään, ja 
yliopiston etäopiskelu vaikutti paljon yksinäisyyteeni. (V33: nainen, 21, muuttanut 13kk – 
2 vuotta sitten) 
 
Olen vasta muutama kuukausi sitten muuttanut ja nyt olen asunut uudessa asunnossani 
pari viikkoa. Muutin jo kertaalleen pois kotoa opiskelut aloitettuani, mutta etäopiskelut 
saivat minut vähitellen muuttamaan takaisin lapsuudenkotiin. (V71: nainen, 20, muuttanut 
alle 6kk sitten) 
 
Korona-ajan takia en ole voinut kutsua tuttuja käymään yhtä usein kuin olisin toivonut, 
jolloin koti on jäänyt myös melko yksinäiseksi paikaksi. Kun pandemia hellittää, haluan 
kutsua ystäviä istumaan iltaa ja luoda muistoja, joita muistella, kun joskus muutan tästä 
asunnosta taas uuteen kotiin. (V79: nainen, 21, muuttanut alle 6kk sitten) 

 

Yksinäisyyttä pyrittiin selättämään esimerkiksi pitämällä yhteyttä läheisiin, solmimalla uu-

sia ihmissuhteita ja pitämällä itsensä kiireisenä. 

 

Introverttina ja arkana nuorena miehenä yksinäisyys kesti vuoden tai kaksi, jonka jälkeen 
aloitin laboratoriotyöni ohessa iltalukion, joka toi arki-iltohin lisää kontaktia saman ikäisten 
nuorten kanssa. Tosin pikku hiljaa työkavereistakin seuloitui ihmisiä, keiden kanssa kävin 
salilla yhdessä ja muutenkin jaoimme elämämme ongelmia ja iloja. (V2: mies, 28, muut-
tanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Olin hirveän yksinäinen ensimmäisen kuukauden, koska uusi koulu alkoi vasta kuukau-
den päästä. Siivosin kotia jatkuvasti ja lenkkeilin, ettei oloni olisi niin yksinäinen. (V66: 
nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 



81 
 

 

Lisäksi lemmikkien hankkiminen mainittiin keinona vähentää omaa yksinäisyyttä, mikä 

edisti myös kodin tunnun syntyä. Lemmikkien myötä kotona oli seuraa ja arjessa uuden-

laista toimintaa. Myös Honkatukian ym. (2020, s. 89) tutkimuksessa havaittiin, että lem-

mikit ovat tärkeä kodin tuntua lisäävä elementti.  

 

Kerkesin asua yksin n. puolivuotta kunnes ostin itselleni kissan. Kaipasin seuraa ja kissa 
toi arkeeni uutta. 5- vuoden päästä jouduin lopettamaan kissan sen sairastuttua ja tämä 
lemmikin poismeno aiheutti sellaisen tyhjän tunteen. Oli oudon hiljaista. En ollut tottunut, 
että kotona olisi niin hiljaista, olinhan asunut yksin vain hetken. (V28: nainen, 26, muut-
tanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Kotini alkoi tuntua kodilta erityisesti silloin, kun sain vuosi sitten kissan. (V49: nainen, 22, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

 

7.7 Esineet 

 
Viimeisenä tulosluvussa käsitellään esineiden merkitystä kodin tunnun synnyssä. Tutki-

musaineiston perusteella tutkittavien esinesuhteet olivat yhteydessä kodin tuntuun niin 

fyysisen, sosiaalisen kuin koetun tilan konteksteissa, eli kodin tunnun muodostuminen 

esinevälitteisesti oli hyvin monipuolista – esineillä oli huomattava merkitys kodin tunnun 

synnyssä lapsuudenkodin jälkeisessä ensimmäisessä itsenäisessä kodissa. Esineiden 

pääteema muodostuu laajasta kattauksesta näkökohtia kodin tuntuun, joita ovat varus-

tautuminen ensimmäiseen omaan kotiin, kodin esinemaailman valmius, sisustamisella 

yksilöllisyyttä, esteettisyyttä ja käytännöllisyyttä, viihtyisyyttä ja mukavuutta kodin esine-

maailmalla, tuttuutta, turvaa ja jatkuvuutta lapsuudenkodin esineillä, ihmissuhteet esine-

välitteisesti osana uutta kotia sekä identiteettityöskentelyä ja minuuden ilmentämistä 

merkityksellisillä esineillä. Esineet kertovat aikansa arvoista ja asenteista, koska niihin 

kiteytyy tietoa eletyn ajan yhteiskunnasta (Dant, 1999, s. 197; Prown, 1993, s. 1). Tutkit-

tavien esinesuhteiden perusteella 2010–2020-luvuilla lapsuudenkodista muutettaessa ja 

yksin asuttaessa arvostetaan tuttuutta, viihtyisyyttä, mukavuutta, yksilöllisyyttä, esteetti-

syyttä ja käytännöllisyyttä. 

 

Omaan itsenäiseen kotiin saatettiin ottaa mukaan vuosien varrella kerättyjä astioita. 

Näitä ei haluttu välttämättä vielä käyttää lapsuudenkodissa, vaan niitä haluttiin säästää 

omaan itsenäiseen kotiin. Omaan kotiin vietävä astiasto saatettiin esimerkiksi kerätä 

syntymäpäivä-, rippi-, ja ylioppilaslahjoina. Tällainen valmistautuminen muuttoon viestii 

siitä, että lapsuudenkodista poismuutto voi olla prosessina pitkä ja sisältää sen, että it-

senäisen asunnon kodin tuntua hahmotellaan ja luodaan jo lapsuudenkodissa. 
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Minulla oli jo kerättynä astiastoa omaa asuntoa varten, jotka olin saanut lahjaksi vuosien 
varrella. (V24: nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Sain omaan kotiini astiaston jota olin kerännyt rippilahjoina, synttäri ja joululahjoina. (V28: 
nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Lisäksi omaan kotiin muuttoa saatettiin suunnitella ja valmistella ostamalla huonekaluja 

valmiiksi lapsuudenkotiin odottamaan muuttoa, mikä ilmentää sekin siirtymän ja kodin 

tunnun muodostumisen prosessinomaisuutta. 

 
Muuttokuormaani pakkasin jo lapsuuden kotiini ostamia huonekaluja (joita olin ylipäätään 
poismuuttoa varten jo hankkinut). (V35: nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Olin valmistellut muuttoa ostamalla uusia huonekaluja jo lapsuuteni kotiin ja ne tulivat 
mukaani muutossa. (V25: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Varustautumisen ohella kodin esinemaailman valmius toi tutkittaville kodin tuntua. Va-

jaata ja melko tyhjää asuntoa kuvattiin kolkkona, mistä voidaan päätellä, että esineitä 

kaivattiin tuomaan asuntoon kodin tuntua. Kuten jo aistikokemuksia käsiteltäessä havait-

tiin, esineiden vähyys asunnossa saattoi aiheuttaa kaikumista, joka vieraannutti kodik-

kuudesta.  

 
Tässä vaiheessa asuntoni on vielä melko tyhjä ja tuntuu hieman kolkolta. Paljas 
muovimatto on jotenkin halvan oloinen parkettilattian jälkeen, ja äänten kaikuminen vier-
aannuttaa kodikkuudesta. (V79: nainen, 21, muuttanut alle 6kk sitten) 

 

Tutkittaville toi kodin tuntua se, että tarvittavat esineet oli saatu hankittua ja ne oli saatu 

omille paikoilleen, koti tuli esineellisesti valmiiksi. Tutkimuskentällä on havaittu samaa. 

Kodin tuntua syntyy siitä, että esineet löytävät paikkansa osana kodin materiaalista jär-

jestystä (Kinnunen, 2017, s. 171). Esineiden sijoittelussa voi olla kyse niin rituaalisesta 

kotiutumisteosta, hallinnan tunteesta kuin estetiikasta (Kinnunen, 2017, s. 171; Riuku-

lehto & Rinnekoski, 2014, s. 29).  

 
Kotini alkoi tuntumaan kodilta kun olin saanut hankittua tarvittavat huonekalut ja tavarat 
ja saanut tavaroilleni omat paikat. (V23: nainen, 21, muuttaut 6kk – vuosi sitten) 
 
Kotini alkoi tuntua kodilta noin kuukausi muuton jälkeen, kun olin saanut viimeisen suuren 
huonekalun (ruokapöydän) ja pimennysverhot asuntooni --. (V77: nainen, 21, muuttanut 
yli 2 vuotta sitten) 
 
 

Myös esinemaailman väliaikaisratkaisuista eroon pääseminen edisti tutkittavien kodin 

tuntua, koska koti alkoi tuntua pysyvämmältä ja valmiimmalta. Kodin tuntua saattoivat 

luoda lisäksi esineet, jotka mahdollistivat sellaisen arjen toiminnan, joka sai kodin tun-

tumaan pysyvältä paikalta. 
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Kotifiilistä alkoi pikkuhiljaa luomaan myös se, että tavarat löysivät pysyvät paikkansa ja 
sain hommattua mieleisiä huonekaluja ja viherkasveja. Alkuun monessa asiassa oli väli-
aikaisratkaisuja, jotka eivät tuntuneet ollenkaan omilta, esimerkiksi keittiön pöytänä oli 
pieni, isoäidiltä lainattu pöytä, joka oli aivan liian matala eikä sopinut mielestäni tänne 
ollenkaan. Sen olikin tarkoitus olla siinä vain väliaikaisesti, kunnes tilaamani pöytä tulisi, 
mutta tällaisten asioiden olemassaolo ensimmäisten kuukausien aikana vaikutti paljon 
fiilikseeni kodista. Kun asioiden keskeneräisyydestä ja väliaikaisuudesta on ainakin 
suurimmaksi osaksi päässyt eroon, tulee siitä myös pysyvämpi fiilis, joka luo tunnetta 
kodista. (V75: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Oma pyykinpesukone on vaikuttanut myös kodintuntuun, sillä jotenkin pyykkien vieminen 
muualle jotenkin toi olon, ettei majapaikkani ole pysyvä tai kodinomainen. (V4: nainen, 
21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Koti on harvoja paikkoja, jonka suunnittelussa ihminen voi toteuttaa omia henkilökohtai-

sia mieltymyksiä ja esteettisiä valintoja (Pesonen, 1999, s. 197). Kodin tuntua syntyi tut-

kittaville siitä, että itsenäisessä kodissa sai toteuttaa itseään ja sisustaa haluamallaan 

tavalla. Näin aineiston muitakin pääteemoja luonnehtiva yksilöllisyys oli myös osana esi-

nevälitteistä kodin tuntua.   

 
Koti alkoi tuntua kodilta hyvin nopeasti, sillä yksiöni täyttyi nopeasti huonekaluista ja sain 
maalata, sekä sisustaa asuntoa täysin oman mieleni mukaan. Sisustaminen on minulle 
hyvin tärkeää ja nautin siitä kovasti. (V25: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Loppujen lopuksi itse muutto ja sen jälkeinen aika sujui hyvin, ja olen sopeutunut tänne 
paremmin kuin kuvittelinkaan. Ehdottomasti auttoi se, että sain koristella kämppäni oman 
tyyliseksi --. (V27: nainen, 19, muuttanut alle 6kk sitten) 
 
Tärkeää kodissa on itselle mieluinen sisustus joka tuo kodin tuntua, sopivan kokoinen tila 
ettei tunnu liian avaralta tai liian sullotulta. (V40: nainen, 19, muuttanut alle 6kk sitten) 
 
Tein kodista mahdollisimman nopeasti oman näköisen, joka auttoi minua kotiutumaan. 
(V66: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Tähän sisältyi esimerkiksi oman sisustusvision toteuttamista, josta on esimerkkejä yllä 

ja oman maun mukaisten uusien esineiden ostamista, josta on esimerkkejä alla. Kodin 

tuntua muodostui siis oman maun mukaisesta kuluttamisesta – itselle mieluisten esinei-

den ostamisesta ja niiden asettelusta kotiin itselle mieluisalla tavalla. 

 

Pidin ennen muuttoa tarkkaa listaa asioista, mitkä täytyy ostaa ennen muuttoa. Kahvin-
keittimen väri oli tuolloin minulle tarkkaa ja piti käydä useammassa liikkeessä, jotta sain 
haluamani värisen tarjouksesta. (V4: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Minulle oli todella tärkeää kodin visuaalinen ilme, ja halusin omannäköisiä tavaroita. Tär-
keimmäksi hankinnaksi osoittautui pehmeä harmaa sohva, joka minulla on edelleen. 
(V39: nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Osalle kodin tuntua syntyi siitä, että lapsuudenkodista ei otettu juuri mitään esineitä mu-

kaan, vaan luotiin uusi, oman maun mukainen sisustus. Uutta elämänvaihetta haluttiin 
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merkitä ostamalla omannäköisiä esineitä, jotka olivat vain omia, eivätkä esimerkiksi van-

hempien. Tutkittava V21 kuvaa, kuinka muutamien tuttujen esineiden myötä ”ei kuiten-

kaan tarvinnut hypätä ihan uuteen” – suurelle osalle lapsuudenkodin esineet olivatkin 

tärkeä osa uutta kotia juuri niiden tuttuuden takia, ja tätä näkökulmaa tarkastellaan lisää 

myöhemmin. 

Lapsuudenkodistani en ottanut mitään suurempia huonekaluja mukaan, pelkästään sän-
gyn. Oikeastaan kaiken muun ostin uutena, lähinnä Ikeasta sohvaa lukuun ottamatta. 
Rakastin sitä tunnetta, että sain aloittaa kaiken ns. puhtaalta pöydältä. Sain valita juuri 
sellaiset matot, astiat ja lipaston kuin halusin (toki ottaen huomioon että niin budjetti kuin 
tila tavaroille oli rajallinen). Erityisesti pidin uudesta sohvastani, joka oli asunnon keski-
piste ja erittäin mukava paikka viettää aikaa kotona. (V76: nainen, 26, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 
 
En tuonut lapsuudenkodistani mukaan mitään muuta kuin vaatteet ja meikit, kaikki huo-
nekalut ja tavarat ostin uutena tai käytettynä. Tämä ehkä lisäsi kodin tuntua, sillä uudet 
tavarat olivat vain minun omiani ja minun elämäntapaani sopivia, eikä esimerkiksi van-
hempani omia. (V39: nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Sängyn, pöydän, tuolin, sekä esimerkiksi keittiön välineitä ostin uuteen kotiin. Halusin 
samalla päivittää vanhoja tavaroita että myös saada vähän uutta tyyliä uuteen elämän-
vaiheeseen. Muutamilla tutuilla elementeillä ei kuitenkaan tarvinnut hypätä ihan uuteen. 
(V21: nainen, 20, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 

 

Omaa makua ja sisustusvisiota ei kuitenkaan ollut aina mahdollisuus toteuttaa täysin 

vapaasti, vaan sisustamista tuli suhteuttaa omaan budjettiin, osaamiseen ja asunnon 

puitteisiin. Koskijoki (1999, s. 189) tuokin esiin, että asukkaan elämänvaihe vaikuttaa 

koti-interiööriin. Kompromissien teko sisustamisessa heijastaa sitä tosiasiaa, että it-

senäistyessä nuorten aikuisten tulotaso on yleensä matalampi ja asunnon puitteet vaa-

timattomammat kuin muissa elämänvaiheissa (Juntto, 2007, s. 17).  

 

Kotini ulkoasuun liittyen on sanottava, että panostin visuaaliseen miellyttävyyteen niissä 
määrin kuin lukiolaisen lompakolla ja perustavanlaatuisesti rumalla asunnolla pystyin. 
(V55: nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Asuntoni on vanha ja pistorasioita on vähän joka rajoittaa sisustustani erittäin paljon. 
(V54: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Olen pyrkinyt esteettiseen sisustukseen, mutta taitoni eivät oikein riitä mielikuvieni saa-
vuttamiseen. Toisaalta taas rahallinen tilanteeni ei ole niin hyvä, että voisin ostaa kaiken 
haluamani suoraan kaupasta, joten minulla on käytettyjä huonekaluja, jotka ajavat asi-
ansa, mutta jotka eivät kuitenkaan ole ulkonäöllisesti kaikista visuaalisimpia. Pitäisin teo-
riassa esimerkiksi sisustuksellisista hyllyistä, joissa ei ole paljon tavaraa, mutta hyllyni on 
kuitenkin aika runsas ja rönsyilevä, koska tarvitsen tavaroilleni säilytyspaikkaa. (V49: nai-
nen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 

Budjetin rajallisuuden takia kertomuksissa korostui käytettyjen esineiden osto ja asiointi 

edulliseksi mielletyissä huonekalutavarataloissa, kuten Ikeassa. Myös Uimosen (2019, 

s. 109) tutkimuksessa havaittiin, että Ikeassa asioidaan elämäntilanteissa, joissa talou-



85 
 

delliset resurssit ovat niukat. Käytettyjä esineitä ostettiin aineiston perusteella myös eko-

logisuuden vuoksi. Luovuudella oli lisäksi merkitystä siihen, että pienemmällä budjetilla 

onnistuttiin luomaan oman vision mukainen kodikas koti.  

 
Muut tarvikkeet kotiin hankin pääasiassa tori.fistä (sohva, ruokailuryhmä), kirppiksiltä ja 
jotain pikkujuttuja uutena edullisista kaupoista, kuten jysk ja Ikea. Tein siis edullisia han-
kintoja, koska ei ollut rahaa. Inspiraatiota kodin laittamiseen hain muun muassa blogeista 
(esim Jonna Leppänen nyk. Luukko, sara ticle, Annika Ollila) ja yritin luoda samanlaista 
tunnelmaa mahd. pienellä budjetilla. Kallein uutena tekemä hankinta oli sisustusvalo-
nauha, jossa on hehkulampun näköisiä lamppuja ja ne voi siis ripustaa mihin vaan. Ne 
maksoi noin 60€. Mietin todella pitkään raaskinko laittaa 60€ valoihin, mutta loppujen 
lopuksi se oli viimeinen silaus mikä teki kodista mielestäni ihanan ja kauniin. (V53: nai-
nen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Hankin kaikki tavarat kierrätettyinä, sillä se on opiskelijabudjetille ystävällisempää ja mo-
nin muun tavoin parempi vaihtoehto kuin uuden ostaminen. (V20: nainen, 19, muuttanut 
6kk – vuosi sitten) 

 

Tutkittavat tavoittelivat sisustuksessaan yleensä joko esteettisyyttä tai käytännöllisyyttä, 

mutta joskus kumpaakin. Esteettisyyteen pyrittiin väri- ja materiaalivalinnoilla sekä omaa 

silmää miellyttävillä esineillä, kuten kukilla. Kodin kauneus ja visuaalisuus koettiin 

tärkeinä, ja ne toivat tutkittaville kodin tuntua. Arjen estetiikka voikin olla ihmiselle hyvin 

miellyttävää ja tyydyttävää (Naukkarinen, 2011, s. 30–33). 

 
Minulla asunnossani tärkeää on, että mieli ja silmä lepää siellä. Eli, asunnon pitää näyttää 
kauniilta. Olen hankkinut asuntooni monenlaista kaunista. Minulla on siellä niin kuivattuja 
kuin eläviä kukkia. Siellä on värit harmoniassa keskenään, erilaisia materiaaleja ja sisus-
tusesineitä. (V70: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Sisustuksessani olen pyrkinyt esteettisyyteen ja pohdin muun muassa kodin värimaail-
maa. (V14: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Visuaalisuus on erittäin tärkeää minulle ja pyrin vaaleaan ja rauhalliseen sisustukseen, 
jota somistan itselleni tärkeillä ja omaa silmää miellyttävillä esineillä. (V46: nainen, 21, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Silloin kun käytännöllisyys oli tärkeämpää kuin asunnon visuaalinen miellyttävyys, esi-

neiden käyttötarkoitukset koettiin merkittävämpinä kuin niiden ulkonäkö. Tulokset mukai-

levat Fuentesin (2011, s. 238–242) tutkimusta, jossa kodin tuntua tavoiteltiin sisusta-

malla koti omannäköiseksi ja omiin käyttötarpeisiin sopivaksi.  

 
Pyrin yleensä ensisijaisesti käytännöllisyyteen. Esteettisyys on hyvä lisä, mutta käytän-
nöllisyys menee edelle. (V34: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
En välitä sisustamisesta, vaan kämpässä saa tavarat olla mitä ja miten tahansa, kunhan 
niillä on käyttötarkoitus ja ne eivät ole tiellä. Minulla olikin vain keittiössä pöytä ja tuolit, 
muualla pieni työpöytä tuolineen, kirjahylly sekä sohvasänky. En välittänyt laittaa edes 
tauluja saati valokuvia näytille. Hurjinta sisustuksellisesti oli pari huonekasvia ikkunalau-
dalla. (V63: nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
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Pikkuhiljaa asunto alkaa näyttää minun näköiseltä kodilta, jossa viihdyn jo nyt ihan mu-
kavasti. En ole erityisen kiinnostunut sisustamisesta, haluan kodissani olevan vain minun 
makuuni ja tarpeisiini sopivat esineet. (V8: nainen, 21, muuttanut alle 6kk sitten) 
 
 

Tutkittaville oli tärkeää, että esineet ja niiden järjestys kotona mahdollistivat heille tärkeitä 

toimintoja arjessa, kuten opiskelua, rentoutumista ja ajanviettoa kavereiden kanssa. 

Käytännölliset esineet olivat parhaimmillaan monikäyttöisiä, ja joissakin tapauksissa tut-

kittavien lempiasioita itsenäisessä kodissaan. Esimerkiksi parisänkyä kuvattiin paikkana, 

jossa tehtiin monenlaisia arjen toimintoja. Saattaakin olla, että lapsuudenkodin jälkei-

sessä kodissa sänky toimii samanlaisena monitoimikeskuksena, jollaiseksi sohvaa on 

kuvattu nykykodeissa (ks. Kinnunen, 2017, s. 177). 

 
En etsi viimeisten trendien tai tunnettujen brändien tavaroita vaan tyylikkyyden sijaan 
sisustan mukavuus ja käytännöllisyys edellä kodikkuus ja persoonallisuus päämääränä. 
Lempiasiani on harmaa 3in1 -sohva, jonka saa aurinkotuolin lailla taitettua sohvaksi, 
sängyksi tai divaaniksi, jossa se yleensä on. Siinä on mukava nojata taaksepäin ja loi-
koilla melkein miten päin vaan. Minulla on myös upottava tuoli ja päiväpeittoja. Sohvan 
lisäksi muutoksia saa aikaan laajenevalla pöydällä ja sen alla olevasta jakkaravarastosta. 
(V80: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Haluan että kotini on mukava mutta käytännöllinen. Siksi olen halunnut mahdollistaa mu-
kavan yksinelon jossa minulla on monta mukavaa pientä nurkkausta, mutta myös selkeä 
paikka opiskelulle/työnteolle, ja tilassa pystyy myös olemaan suuremmalla porukalla esim 
ystävien kanssa. (V56: nainen, 19, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 
 
Lempi asiani tässä kodissa on ehdottomasti sänkyni. Yksin asuvalle 140 cm sänky on 
aika luksusta mutta se on myös kätevä jos tulee joku vieras kylään. Plussana se että 
sängyn runko nousee ylös ja koko sängyn sisätila on täynnä säilytystilaa. Ihan ehdoton 
yksiöön. Käytän sänkyäni nukkumiseen, syömiseen, laittautumiseen, opiskeluun, ja ka-
vereiden kanssa hengailuun. (V57: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
 

Toisaalta sisustuksessa saatettiin pyrkiä käytännöllisyyteen siksi, että esteettisen sisus-

tuksen koettiin olevan hintavampaa. 

 
Värimaailmaa saattoi kuvailla hyvin sekalaiseksi, toisin kuin nykyisessä, modernimmassa 
asunnossani. Beige sohva, punainen matto, vihreä päiväpeitto sängyllä ja lukuisat muut 
tavarat eivät todellakaan olleet himosisustajan mieleen. Tuolloin suosin kuitenkin hintaa 
ja käytännöllisyyttä esteettisiä tekijöitä enemmän. (V78: mies, 28, muuttanut yli 2 vuotta 
sitten) 
 

Kodista saatettiin myös pyrkiä tekemään niin visuaalisesti miellyttävä kuin oman arjen 

toimintoihin sopiva, jolloin sisustuksessa tavoitteena oli sekä esteettisyys että käytännöl-

lisyys. Tämä oli kuitenkin huomattavasti harvinaisempaa. Tutkittava V58 pyrki esteetti-

sellä sisustuksellaan välittämään tietynlaista kuvaa itsestään kodissaan vieraileville ih-

misille, eikä hän kutsunut vieraita kylään, ennen kuin koti ilmensi hänen visiotaan. Kodin 

roolina oli viihtyisän ja käytännöllisen opiskelijaelämän mahdollistamisen lisäksi ilmentää 

tutkittavan statusta. Granfelt (2003, s. 42) esittääkin, että koti voidaan nähdä identiteetin 
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symbolina, jolloin kotia rakentaessa yksilö kertoo itsensä lisäksi siitä, millaisena haluaa 

tulla nähdyksi.   

Tavoitteenani oli tehdä kodistani viihtyisä ja käytännöllinen elämiseen opiskelijana, joka 
toimisi kuitenkin myös eräänlaisena käyntikorttina minusta ihmisille, jotka vierailivat siellä. 
Tämän vuoksi koen, että en voinut aloittaa sosiaalista elämääni halutulla tavallani ennen 
kuin kotini mahdollistaisi sen visioni kautta. Tämän vision mukaan "lainasin" lapsuuden-
kodistani taulun, kukkapöydän, lukutuolin ja huonekasveja. -- Tunneside lapsuudenkotiin 
ei ollut merkitsevä tekijä näiden esineiden valinnassa, vaan se oli lähinnä esteettisyys. 
Sisustin ensin työpisteeni puhtaasti opiskeluun pakottavista syistä, mutta sain myös yh-
den osan visiotani valmiiksi lukunurkkauksen muodossa, joka on selkeästi rajattu ikkunan 
viereen lukutuolilla, kukkapöydällä ja taululla, joka roikkuu tuolin yllä. Muistan olleeni niin 
tyytyväinen nurkkaukseen, että laitoin siitä kuvia kavereilleni, todistamaan miten ”comfy” 
kokonaisuus siitä muodostui. Luen nurkassa ehkä neljä kertaa vuodessa, ja lukutuolista 
on muodostunut ”se tuoli” jolla käyttövaatteet odottavat pyykkäystä. Silti nurkkaus tuottaa 
minulle suurta tyydytystä pelkällä olemassaolollaan. (V58: mies, 25, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 

 
Kodin esinemaailman avulla lisättiin lisäksi kodin viihtyisyyttä ja mukavuutta, mitkä puo-

lestaan lisäsivät kodin tuntua. Uimosen (2019, s. 61) mukaan mukavuus onkin kodin 

tunnussa keskeistä. Yleisesti omannäköinen sisustus toi viihtyisyyttä ja mukavuutta ko-

tiin, mutta viihtyisyyttä ja mukavuutta itsenäisen kodin arkeen toivat myös yksittäiset si-

sustuselementit, rentoutumista ja viihtymistä mahdollistavat esineet sekä arkea helpot-

tavat ja asuinmukavuutta lisäävät esineet. Pehmeää tunnelmaa luovat tekstiilit kuten, 

viltit, matot ja tyynyt, korostuivat tarkasteltaessa viihtyisyyttä ja mukavuutta lisääviä si-

sustusesineitä. Tekstiilien avulla tilasta sai enemmän omannäköisen ja niillä pystyi hel-

posti tekemään muutoksia asunnon ilmeeseen. 

 

Kodistani minulle viihtyisän tekevät esim. karvaiset, pehmeät matot ja taljat joiden päällä 
on ihanaa maata. (V48: mies, 19, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 
 
Tykkään matoista, tyynyistä ja vilteistä kotonani, ne antavat pehmeän ja kodikkaan tun-
nelman asuntoon ja niiden väreillä ja asettelulla voi leikitellä ja tehdä helppoja muutoksia 
asunnon ilmeeseen. (V51: nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Tekstiilit tekevät kodistani viihtyisämmän. Verhot, matot, koristetyynyt ja vastaavat teke-
vät tilani enemmän minun näköisen, varsinkin kun asunnossani seinille ei saa kiinnittää 
mitään. (V77: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Viherkasvit ja taulut olivat lisäksi esineryhmiä, jotka toistuivat kodin viihtyisyydestä ja 

mukavuudesta puhuttaessa.  

 
Kotini on viihtyisä erilaisten sisustuselementtien ansiosta mm taulut, kasvit, valokuvat. 
(V14: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Ostin sohvan ja 2 viherkasvia, jotta koti tuntuisi viihtyisämmältä ja toinen noista kasveista 
minulla on edelleen. (V66: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Valtavan viherkasvikokoelman, taulujen ja koriste-esineiden takia kotini on kauniimpi ja 
sitä kautta viihdyn siellä paremmin. (V21: nainen, 20, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
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Erinäisten sisustuselementtien ohella kodin viihtyisyyttä ja mukavuutta lisäsivät rentou-

tumista ja viihtymistä mahdollistavat esineet, kuten televisio ja sohva. Rentous ja vapaa-

aika liitetäänkin usein kodin mukavuuteen (Uimonen, 2019, s. 61). Sohva mainittiin use-

amman kerran kodin paikkana, jossa viihdyttiin hyvin. Ylipäänsä sohvan omistamisen 

runsaiden mainintojen perusteella vaikuttaa siltä, että sohva oli vakiovaruste nuorten ai-

kuisten ensimmäisessä itsenäisessä kodissa. Sohvat ja sohvakalustot olivat alkujaan 

porvarillisia ylellisyystuotteita, mutta ne muuttuivat arkiseksi peruskalusteeksi teollisen 

joukkotuotannon myötä (Sarantola-Weiss, 2003, s. 11–15, 32). Nykyään sohvat kuuluvat 

niin opiskelijoiden yhteisasuntoon, kuin lapsiperheen tai yksin asuvan iäkkään kotiin 

(Kinnunen, 2017, s. 176–177). 

 
Kodista erityisen viihtyisän tekee sohva. Se jotenkin symboloi rentoutumista. (V44: mies, 
21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Erityisesti pidin uudesta sohvastani, joka oli asunnon keskipiste ja erittäin mukava paikka 
viettää aikaa kotona. (V76: nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Samalla tapaa televisio tuntui olevan melko itsestään selvä osa lapsuudenkodin jälkei-

sen kodin varustusta. Televisiota arvostettiin sen takia, että se mahdollisti rentoutumi-

sen, pääsyn viihteen pariin ja mukavamman katselukokemuksen kuin tietokone. Myös 

Fuentesin (2011, s. 242) tutkimuksessa televisiota kuvattiin keskeisenä rentoutumisen 

ja viihtymisen mahdollistajana asunnoissa.  

 
Eniten asunnossani pidän luontonäköalasta, ilta-auringosta ja telkkarista. Mikään ei ole 
rentouttavampaa kuin pitkän päivän päätteeksi avata telkkari ja laittaa Netflixistä sarja 
pyörimään. (V70: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Seuraavana haluan hankkia kotiini television, jonka avulla katsoa ohjelmia tietokonetta 
mukavammin --. (V79: nainen, 21, muuttanut alle 6 kk sitten) 

 

Viimeisenä ryhmänä kodin tuntua toivat arkea helpottavat ja asuinmukavuutta lisäävät 

esineet. Arjen helpotusta toivat kodinkoneet, kuten astianpesukone ja pyykinpesukone, 

joita kaikilla ei ole ensimmäisessä itsenäisessä kodissaan. Tutkimuksissa onkin havaittu, 

että kodin tuntuun kytkeytyvä mukavuus tarkoittaa fyysisen mukavuuden lisäksi arjen 

hallinnan helppoutta (Uimonen, 2019, s. 187). 

 
Televisio, astianpesukone ja pyykinpesukone. Ilman niitä en selviäisi. Ne ovat niin luk-
susta minulle, varsinkin kun muilla kavereilla ei niitä välttämättä ole. (V15: nainen, 19, 
muuttanut 6kk – vuosi sitten) 
 
Asunnossa oli valmiiksi pesukone, tv ja keittiön pöytäryhmä. Nämä lisäsivät asumismu-
kavuuttani. (V66: nainen, 24, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
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Asuinmukavuutta ja -viihtyisyyttä vaikutti selvästi lisäävän myös itselle mieluinen sänky. 

Iso sänky koettiin jopa ylellisenä. Lisäksi kuten edellisessä alaluvussa jo tuotiin ilmi, 

sänky saattoi olla monikäyttöisyytensä vuoksi hyvin kätevä pienessä yksiössä. Voi olla, 

että lapsuudenkodin huoneeseen ei ole mahtunut isoa sänkyä, ja parisängyn ostamisella 

omaan kotiin on myös suunnattu kohti tulevaa parisuhdetta. 

 
Kodistani viihtyisän teki iso sänkyni (laadukas jenkkisänky on aina ollut itselleni ehdoton 
osa kotia). (V67: nainen, 27, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Haluan, että koti tuntuu hyvältä. Olen esimerkiksi panostanut sänkyyn, jotta siinä on mu-
kava nukkua ja makoilla. (V21: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Lempi asiani tässä kodissa on ehdottomasti sänkyni. Yksin asuvalle 140 cm sänky on 
aika luksusta mutta se on myös kätevä jos tulee joku vieras kylään. Plussana se että 
sängyn runko nousee ylös ja koko sängyn sisätila on täynnä säilytystilaa. Ihan ehdoton 
yksöön. Käytän sänkyäni nukkumiseen, syömiseen, laittautumiseen, opiskeluun, ja ka-
vereiden kanssa hengailuun. (V57: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Tutkittavat ilmensivät lapsuudenkodista mukaan otettujen esineiden tuovan heille tut-

tuutta ja turvaa itsenäiseen kotiin, mikä vaikutti kodin tuntuun. Tutkimustulos vahvistaa 

Vilkon (2001, s. 56–59) tutkimusta, jonka mukaan edellisen kodin esineillä uuteen tilaan 

voidaan luoda tuttuutta ja jatkuvuutta, sillä tuttuihin esineisiin kiteytyy elämäkerrallisuutta 

ja muistoja. Samoin tulos on yhtenevä Kenyonin (1999, s. 92) tutkimuksen kanssa, jossa 

brittiopiskelijat toivat esiin, että heidän henkilökohtainen omaisuutensa toi heille kodin 

tuntua, koska se loi jatkuvuutta ja tuttuutta väliaikaiseksi koettuun opiskelija-asuntoon. 

 

Koti alkoi yllättävän nopeasti tuntua kodilta (ehkä viikon kahden sisään), ja siihen vaikutti 
eniten tutut huonekalut ja tavarat sekä täällä vierailleet ihmiset. (V40: nainen, 19, muut-
tanut alle 6kk sitten) 
 
Koti alkoi tuntua kodilta heti. Sain tietokoneeni ja muuta omaisuuttani paikalle, mikä vai-
kutti kodikkuuteen. (V60: mies, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Otin kaikki kirjani, koska ne olivat olleet vuosia huoneessani kirjahyllyssä esillä ja eivät 
ole minulla vain tärkeitä, mutta myös saivat asuntoni tuntumaan enemmän kodilta, sillä 
lapsuudenkodissani on useita kirjahyllyjä kirjoilla täytettynä. Otin myös useita mukeja ja 
puurokuppeja, joista osan olen saanut lahjana ja osaa olen käyttänyt niin kauan kuin 
muistan. Nekin olivat jotain, mitä minun ei tarvinnut ostaa ja jotka olivat tuttuja ja joilla oli 
minulle jokin merkitys. (V77: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 
Tutut esineet toivat uuteen elämänvaiheeseen tuttuuden ja turvan ohella jatkuvuutta 

osana arjen toimintoja. Jotkin tutut esineet, kuten astiat tai ruoanvalmistusvälineet, saat-

toivat auttaa kiinnittymään uuden kodin arkeen, koska niiden välityksellä arjenhallintaan 

kytkeytyi tuttuutta ja tapaistuneita toimintoja. Tämä ilmiö on paikannettu myös aiemmissa 

tutkimuksissa. Tognolin ja Horwitzin (1982, s. 322) mukaan aiemmasta kodista tuttujen 

arjen rutiinien toistaminen esineineen voi tukea nykyiseen kotiin asettumista tutun toi-

minnan jatkuvuuden kautta. Arjen esineet ja niiden käyttäminen kuljettavat mukanaan 
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kollektiivista muistia. Uusi ympäristö voi tuntua edelleen kotoisalta toistettaessa tuttua 

rutiinia siellä. (Riukulehto & Rinnekoski, 2014, s. 54.) 

 
Pyrin ottamaan mukaani mahdollisimman paljon huonekaluja ja käyttö- ja koriste-esi-
neitä. Arki toimi alussa sujuvammin, kun tutut opiskelutarvikkeet löytyivät samoista työ-
pöydän laatikoista. Samat vanhat pussilakanat tuntuvat myös mukavilta päivän päät-
teeksi. Keittiövälineistä tärkeintä oli saada vohvelirauta, jolla on tehty lukuisat vohvelit 
hyvässä seurassa, ja ajattelin sen tuovan lohtua myös uudessa kodissa. (V79: nainen, 
21, muuttanut alle 6kk sitten) 
 
Kukikas teekannu, pesukarhulakanat, mustan kissan muotoinen saippuapullo ja koira-
muki olivat oikeastaan ainoat pakolliset asiat, mitkä kotoa lähti mukaan. (V80: nainen, 22, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
 

Kuten jo edellisistäkin aineisto-otteista käy ilmi, lapsuudenkodista tutut lakanat koettiin 

tärkeinä uuden kodin arjessa ja kodin tunnun synnyssä. Tämä voi johtua siitä, että ma-

kuuhuonetta pidetään kodin yksityisimpänä osana (Uimonen, 2019, s. 58). Kulttuurisesti 

sänkyä kuvataan lämmön, turvan ja yksityisyyden paikkana, jossa ihminen asettuu haa-

voittuvaiseksi nukahtaessaan. Alttiiksi asettuminen vaatii jonkinlaista turvallisuuden tun-

netta ympäristössä, ja tätä tarkoitusta tutkittavien tutut lakanat ovat mahdollisesti toimit-

taneet uudessa kodissa. (Kinnunen, 2017, s. 173.)  

 
Kotini alkoi tuntua kodilta, kun sain sinne omat vanhat lakanani ja muutamia minulle tär-
keitä esineitä (valokuvat ja ruuanlaittovälineet). (V3: nainen, 26, muuttanut yli 2 vuotta 
sitten 
 
Halusin ottaa mukaan kirjakokoelmani, pehmoleluni, tuttuja lakanoita --. (V10: muu, 23, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Pehmolelut olivat toinen tuttuutta ja turvaa luova esineryhmä, joka korostui aineistossa. 

Niiden kuvattiin myös helpottavan koti-ikävää. Moni mainitsi ottaneensa mukaansa van-

himman pehmolelunsa, mikä viestii siitä, että elämässä kauan mukana kulkenut symbo-

linen esine toi parhaiten turvaa uudessa kodissa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu 

yhtenevästi, että vanhempien ja lapsuudenkodin luoma turva ruumiillistuu pehmoleluun, 

jonka avulla selviydytään tutun ihmisen tai ympäristön poissaolosta (Auslander, 2005, s. 

1019) 

Lisäksi halusin mukaani joitakin tuttuja ja rakkaita esineitä, kuten valokuvia ja vanhimman 
pehmoleluni. En silloin ajatellut asiaa tarkemmin, mutta jälkeen päin olen tajunnut niiden 
tuovan minulle turvaa. (V25: nainen, 22, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Lapsuudenkodista otin mukaani sängyn, tärkeimmän pehmoleluni (joka auttoi koti-ikä-
vässä) sekä astioita. Minulla ei ole tapana kiintyä esineisiin, joten ainut merkityksellinen 
oli pehmolelu. (V47: nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Yksi tärkein tavara, jonka otin mukaan lapsuudenkodistani oli ensimmäinen pehmoleluni. 
Halusin sen matkaani, jotta saisin siitä turvaa uudelle elämänvaiheelle. (V66: nainen, 24, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
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Tuttujen esineiden vähyys ensimmäisessä itsenäisessä kodissa saatettiin kokea syynä 

sille, ettei oma koti tuntunut alussa kodilta, mikä kertoo tuttujen esineiden merkityksestä 

kodin tunnun synnyssä. Edellisestä kodista uuteen kotiin mukana tuodut esineet on ha-

vaittu tärkeiksi kodin tunnun synnylle myös siirtolaistutkimuksissa. Tutut esineet vahvis-

tavat omaa identiteettiä ja uusi asunto voidaan tuntea kodiksi, kun siellä on jälkiä men-

neisyydestä. (Barret, 2011, s. 102–103, 117; Riukulehto & Rinnekoksi, 2014, s. 52.) 

 

Minulla oli myös melko vähän omia vanhoja tavaroita loppujen lopuksi mukana uudessa 
kodissa. Luulen, että tämäkin vaikutti siihen, ettei koti tuntunut kodilta heti alkuun, koska 
siellä ei ollut niin paljoa esillä tuttuja asioita. (V75: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta 
sitten) 
 

Ja toisaalta tutut esineet saattoivat myös hankaloittaa kodin tunteen luomista uudessa 

asunnossa, koska ne muistuttivat lapsuudenkodista ja siitä, millaista elämä ei tule enää 

olemaan, kun on muuttanut pois lapsuudenkodista. Tutkittavalle V9 lapsuudenkodista 

poismuuton haikeus heijastui lapsuudenkodin tutuista esineistä. 

 
Hassua kyllä, en tuntenut lapsuuden kotoani tuomia huonekaluja ja esineitä mitenkään 
tärkeinä kodin tunteen luomisen kannalta. Enemmän ne olivat rahallista säästöä. -- Jos-
sain vaiheessa tuntui, että tutut esineet muistuttivat lapsuudenkodista ja estivät siten ko-
din tunteen luomista uudessa asunnossa. Loivat painetta ja muistoja siitä, millaista elämä 
ei tule enää olemaan, kun on muuttanut kerran omilleen. (V9: nainen, 24, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 

 

Kuten ihmissuhteita käsittelevässä tulosluvussa tuotiin esiin, ihmissuhteilla oli aineiston 

perusteella keskeinen merkitys kodin tunnun syntyyn lapsuudenkodin jälkeisessä asun-

nossa. Läheisten vierailujen, vanhojen ihmissuhteiden ylläpitämisen ja uusien solmimi-

sen lisäksi ihmissuhdeperusteista kodin tuntua muodostui esinevälitteisesti. Erityisesti 

lapsuudenkodista mukana tuodut valokuvat, muistoesineet ja läheisiltä saadut lahjat vä-

littivät ihmissuhteita tutkittavien kodeissa. Kyseiset esineet muistuttivat läheisistä ihmi-

sistä ja toivat turvallisuudentuntua omaan kotiin. Muistoesineet auttavat aiempienkin tut-

kimusten mukaan tilan haltuunotossa ja kodin tunnun synnyssä. Uimosen (2019, s. 142) 

mukaan itsessään esillä pidettäviä lahjoja, valokuvia ja pienesineitä ja niiden ulkonäköä 

merkityksellisempää on usein se, keneltä ne ovat peräisin ja mitä muistoja niihin liittyy. 

Useimmiten ne ilmentävät ihmissuhteita, ne esimerkiksi muistuttavat läsnäolollaan lähei-

sistä ihmisistä. Muistoesineet ja valokuvat tärkeistä paikoista ja tapahtumista, kuten val-

mistujaisista, ilmentävät henkilöhistoriaan liittyviä tärkeitä hetkiä ylläpitäen samalla muis-

tikuvia niistä. (mts. 142.) Näin esineet liittävät yksilön vahvoin sitein toisiin ihmisiin, yh-

teiskuntaan ja kulttuuriympäristöön, jonka tuotosta esine on (Koskijoki, 1999, s. 187).  
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Tutkittavien läheisistä esillä pitämät valokuvat viestivät siitä, että kuvissa olevat ihmiset 

olivat tutkittaville tärkeitä, ja tutkittavat halusivat heidät osaksi omaa arkeaan tukemaan 

itsenäistä elämää.  

 
Varsinkin aluksi oli kiva, kun sain laittaa kotiin esille valokuvia sekä kortteja, niiden esillä 
olo loi fiilistä, että tämä paikka on oikeasti koti. (V75: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 
vuotta sitten) 
 
Loppujen lopuksi itse muutto ja sen jälkeinen aika sujui hyvin, ja olen sopeutunut tänne 
paremmin kuin kuvittelinkaan. Ehdottomasti auttoi se, että sain koristella kämppäni oman 
tyyliseksi, ja liimailla valokuvia seinille muistuttamaan perheestä ja ystävistä. (V27: 
nainen, 19, muuttanut alle 6kk sitten) 
 
Lahjat ja valokuvat ovat esillä kodissani näkyvästi, pidän myös symbolisia esineitä/kuvia 
esillä, koska ne muistuttavat perheestä vaikka asuukin yksin. (V51: nainen, 23, muuttanut 
yli 2 vuotta sitten) 
 
Otin lapsuudenkodistani mukaan 5 päiväkirjaa mitä olin kirjoitellut, sekä paljon valokuvia. 
En tosin tajunnut laittaa valokuvia esille kehyksiin, mikä olisi varmasti tuonut enemmän 
tunnelmaa ja turvallisuudentuntua omaan kotiin. (V12: nainen, 25, muuttanut yli 2 vuotta 
sitten) 

 
Läheisiltä saadut, esillä pidetyt lahjat ilmensivät toisaalta niiden käytännöllistä arvoa, ja 

toisaalta, että niiden antajia pidettiin arvossa ja heidät haluttiin muistaa. 

 
Minulla on useita perheeltäni, sukulaisiltani ja ystäviltäni saamia esineitä siroteltuna ym-
päri kotiani. Minulla on esillä muun muassa mummoni tekemä kello, yläasteaikainen ka-
verikuva ja serkkuni tupaan tuliaslahjaksi antama kynttilän pidike. Osa on esillä, koska 
ne ovat minulle tärkeitä; valokuvat ja pienet sisustusesineet. Ja osa, koska tärkeitä ja 
käytännöllisiä kuten aiemmin mainitsemani kello ja äitini kutoma matto.  (V77: nainen, 21, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Kaikki tavara, mitä sain, oli esillä jollain muotoa. Sukulaisilta saadut matot, ystävien tuo-
mat kukat ja tontut jne. Ne lisäsivät kodikkuutta. (V47: nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta 
sitten) 
 
Halusin ehdottomasti ottaa mukaani vanhan kirjahyllyni, lahjoja lapsuudestani sekä ulko-
mailta tuotuja tuliaisia. -- Olen taas hyvin kiintynyt lahjoihin/tuliaisiin ja ne myös muistut-
tavat perheestäni. Pidän esillä perheeltäni saatuja lahjoja tai kortteja. Esim. Ikkuna-
laudalla minulla on kortteja ja pehmolelu jonka sain kun synnyin. (V54: nainen, 21, muut-
tanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 

 
Erinäisten muistoesineiden ja koriste-esineiden esillä pitäminen omassa kodissa liittyi 

usein siihen, että ne heijastivat itselle tärkeitä ihmissuhteita. Esineen merkityksellisyys 

saattoi perustua siihen, että sen oli omistanut aiemmin joku itselle tärkeä ihminen. Näin 

esineiden historiallinen kaiku teki tutkittaviin vaikutuksen, ja esineet tuntuivat henkilökoh-

taisemmilta. 

Olen tehnyt tilaa kotoisammaksi esim. äitini omassa ensiasunnossa olleen posterin ja 
kirpputorilta löytämäni seinäryijyn avulla. -- Minulla on monia tärkeitä tavaroita, jotka 
yhdistän vanhempiini, kuten edellämainittu posteri, mutta myös erinäisiä koriste-esineitä, 
kirjoja, ensimmäinen pehmoleluni ja muita tavaroita, jotka luovat tunnelmaa ja muistutta-
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vat minua vanhemmistani, lapsuuden ja nuoruuden tapahtumista ja omasta lapsuuden-
kodistani. Olen melko sentimentaalinen, joten olen säästänyt pieniäkin asioita ja ne merk-
kaavat minulle paljon. (V33: nainen, 21, muuttanut 13kk – 2 vuotta sitten) 
 
Otin hyvin paljon (pääasiassa koriste-esineitä) lapsuudenkodistani. Ne muistuttavat per-
heestäni ja "kodin" määritelmästä, sillä olen oppinut elämään noiden tavaroiden keskellä. 
Nämä tavarat tekevät kodistani kodikkaan ja mukavan. Muutenkin pidän asunnoista 
joissa on paljon sekavaa mutta tunnearvoltaan tärkeää "krääsää", ja ympäröinkin itseni 
suurella määrällä erinäisiä nättejä (ja yleensä vanhoja perintönä saatujakin) tavaroita. 
Esimerkiksi sain nykyään kuolleelta mummiltani paljon tavaroita jotka ovat olleet käytössä 
jo viime vuosisadan alusta, ja esimerkiksi osa ruokailuvälineistäni on ollut sukulaisteni 
saamia lahjoja/palkintoja 1900-luvun alusta. Tämän kaltaiset esineet ovat minulle 
tärkeitä. (V56: nainen, 19, muuttanut 6kk – vuosi sitten) 

 

Kertomuksissa usein mainittujen ruokapöytien ja sohvien myötä voidaan pohtia, olivatko 

nuo Uimosen (2019, s. 123) sanoin ”sosiaalisen kanssakäymisen huonekalut” tässä tut-

kimuksessa sosiaalisia – olivatko ”ihmissuhteet sisäistettyinä huonekaluihin”. Aineis-

tossa on viitteitä siitä, että omassa kodissa vietettiin aikaa perheen ja ystävien kanssa, 

mutta vahvaa yhtäläisyyttä kyseisten huonekalujen ja ihmissuhteiden välille ei pystytä 

vetämään. Kuten viihtyisyyttä ja mukavuutta kuvaavassa alaluvussa tuotiin esille, sohva 

toimi rentoutumisen paikkana, jossa vietettiin mielellään aikaa kotona. Tutkittavat eivät 

kuitenkaan maininneet, että sohvalla olisi vietetty aikaa muiden kanssa, eli sohva ei ko-

rostunut sosiaalisen kanssakäymisen huonekaluna. Sohvat ilmensivätkin enemmin sitä, 

että ne mahdollistavat tutkittavalle henkilökohtaisen rentoutumisen ja viihtymisen kotona.  

Sen sijaan tutkittavan V57 kertomuksen perusteella parisänky oli yksiössä monikäyttöi-

nen huonekalu, joka toimi myös areenana ajanvietolle ystävien kanssa. Tämän perus-

teella sänky voidaan jossakin määrin nähdä sosiaalisen kanssakäymisen huonekaluna. 

 
Lempi asiani tässä kodissa on ehdottomasti sänkyni. Yksin asuvalle 140 cm sänky on 
aika luksusta mutta se on myös kätevä jos tulee joku vieras kylään. Plussana se että 
sängyn runko nousee ylös ja koko sängyn sisätila on täynnä säilytystilaa. Ihan ehdoton 
yksöön. Käytän sänkyäni nukkumiseen, syömiseen, laittautumiseen, opiskeluun, ja kave-
reiden kanssa hengailuun. (V57: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sittten) 

 

Kertomuksissa mainittiin usein myös ruokapöytä osana kotia, mutta sen käyttötarkoitusta 

eriteltiin harvemmin. Kinnusen (2017, s. 174) mukaan pöydät kuvaavat yhteisyyttä, ne 

ovat kodin paikkoja, joiden ääreen kokoonnutaan niin tuttujen kuin satunnaisten vieraili-

joiden kanssa. Vaikka tutkittava V79 ei tuo esiin, että hän olisi kokoontunut keittiönpöy-

dän ääreen läheistensä kanssa, viittaus keittiöön kodin sydämenä tuo sen lähelle aiem-

pien tutkimusten ajatusta ruokapöydästä kodin keskeisenä yhteisöllisenä paikkana (Kin-

nunen, 2017, s. 174; Pallasmaa, 1995, s. 141–142). Keittiönpöytäkin voidaan siis jossa-

kin määrin nähdä tässä tutkimuksessa sosiaalisen kanssakäymisen huonekaluna.  

 
Olin melko pitkään ilman keittiönpöytää, mikä suoraan sanottuna ahdisti. Kyllä keittiössä 
pitäisi olla pöytä, jonka ääressä syödä kotitekoista ruokaa! Keskustelin asiasta isoäitini 
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kanssa ja olimme molemmat sitä mieltä, että keittiö on kodin sydän. (V79: nainen, 21, 
muuttanut alle 6kk sitten) 

 
Tulosluvun viimeisenä näkökulmana pohditaan vielä merkityksellisten esineiden roolia 

minuuden ilmentäjinä ja apuna identiteettityöskentelyssä. Tutkittavat ottivat lapsuuden-

kodistaan mukaan sekä käytännöllisiä esineitä, kuten asumisessa ja elämisessä tarvit-

tavia huonekaluja ja vaatteita, että itselleen merkityksellisiä esineitä. Itselle merkityksel-

listen esineiden kohdalla esineiden symbolinen arvo korostui niiden funktionaalisuuden 

sijaan. Tutkittavat kuvailivat sellaisia esineitä tärkeiksi kotonaan, jotka liittyivät heidän 

henkilöhistoriaansa, kulttuuriperintöönsä tai harrastuksiinsa. Kodin personointi oman 

identiteetin mukaisilla esineillä toi kodin tuntua. Lapsuudenkodista mukaan otettuja tut-

kittavan henkilöhistoriaan kytkeytyviä esineitä olivat esimerkiksi hymytyttöpatsas ja syn-

tymästä asti mukana kulkenut pehmolelu. 

 
Minulla on monia tärkeitä tavaroita, jotka yhdistän vanhempiini, kuten edellämainittu pos-
teri, mutta myös erinäisiä koriste-esineitä, kirjoja, ensimmäinen pehmoleluni ja muita ta-
varoita, jotka luovat tunnelmaa ja muistuttavat minua vanhemmistani, lapsuuden ja nuor-
uuden tapahtumista ja omasta lapsuudenkodistani. Olen melko sentimentaalinen, joten 
olen säästänyt pieniäkin asioita ja ne merkkaavat minulle paljon. (V33: nainen, 21, muut-
tanut 13 kk – 2 vuotta sitten) 
 
Myös alakoulussa saamani hymytyttöpatsas on esillä ja koen sen olevan tavallaan tärkeä 
osa minuuttani. (V4: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
Tärkein asia, mikä mukanani on kulkenut jo syntymästäni asti on rakas pehmoleluni. Se 
on ollut lapsena kanssani niin arjessa kuin reissuissa, mutta nyt vanhempana se seuraa 
mukanani muuttaessani asunnosta toiseen. Vakiokaluste niin sanotusti. (V22: nainen, 27, 
muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
 

Oma kulttuuriperintö näkyi kotona oman kulttuurin ja omien juurten mukaisen sisus-

tuksen uusintamisena tai yksittäisinä esineinä. 

 
Kulttuuri, jossa olen kasvanut vaikuttaa myös omassa elämässäni (venäläisyys). Toisin 
sanoen on mm. antiikkia, kristalleja ja jotain venäläistä. (V22: nainen, 27, muuttanut yli 2 
vuotta sitten) 
 
Koen, että kotini muodostui sen perusteella mitkä asiat kertoivat juuristani. Tärkeimpiä 
tavaroitani oli, ja on edelleen, Lapin kansallispuku, äidin vanha ompelukone sekä isoi-
soisäni tekemä kultaketju. (V24: nainen, 23, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
 

Omaa identiteettiä, arvostuksia ja harrastuksia ilmentäviä esineitä olivat esimerkiksi 

musiikkisoittimet, omat suosikkikirjat ja itse maalatut tai valmistetut esineet. Esineiden 

välityksellä voidaan tuoda esiin omia taitoja ja saavutuksia (Uimonen, 2019, s. 68). 

 
Muuttokuormaani pakkasin -- kaikki tärkeät tavarani, kuten Muumi -muki kokoelmani, 
valokuvat perheestäni ja ystävistäni sekä lapsuuteni ja nuoruuteni kalleimmat kirjat (Harry 
Potter ja Muumi -kokoelmat) ja oma itse maalaamat tauluni. (V35: nainen, 25, muuttanut 
yli 2 vuotta sitten) 
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Tarvitsin ehdottomasti omat soittimeni. (V44: mies, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 
 
3 esinettä mitä ottaisin/otin lapsuudenkodistani - kuvakirja - Itse tehty päiväpeitto - Oma 
sänky (V19: nainen, 21, muuttanut yli 2 vuotta sitten) 

 

Lisäksi itselle merkitykselliset esineet saattoivat auttaa tutkittavia identiteettityöskente-

lyssä uudessa elämänvaiheessa. Uimosen (2019, s. 67) mukaan esineet voivatkin aut-

taa ihmisiä oman identiteetin määrittämisessä suhteessa omaan itseen ja muihin ihmi-

siin.  

Heti alussa keskityin laittamaan tärkeimmät tavarat järjestykseen, jotta saatoin aloittaa 
opiskelun ja ruoanlaiton mahdollisimman helposti. Nyt kun arjen toiminnot alkavat rutinoi-
tua, olen päässyt pohtimaan, miten saisin asunnosta myös viihtyisän ja itseni näköisen. 
Omien taideteosten ja esim. tärkeiden kirjojen esille laittaminen lisää yksilöllisyyttä ja aut-
taa pikkuhiljaa hahmottamaan, millainen ihminen olen täysin omassa tilassani. (V79: nai-
nen, 21, muuttanut alle 6 kk sitten) 

 

7.8 Yhteenveto 

 
Tämän tutkimuksen perusteella ensimmäisessä itsenäisessä kodissa kodin tuntua muo-

dostivat asunto ja asuinympäristö, yksityisyys, itsenäisyys, arjenhallinta, aistikokemukset 

ihmissuhteet sekä esineet, jotka sijoitettiin kodin fyysisen, sosiaalisen ja koetun tilan kon-

teksteihin. Teemojen sisällöt ovat moninaisia ja osittain päällekkäisiä, sillä kodin tuntu on 

yksilöllinen ja psykofyysissosiaalinen kokemus, joka muodostuu monisäikeisestä merki-

tysverkostosta. Näin ollen nuorten aikuisten kokemus kodista syntyi näiden tekijöiden 

erilaisista yhdistelmistä. Tutkimustulosten perusteella ensimmäinen itsenäinen koti koet-

tiin paikkana toteuttaa itseään ja arkeaan vapaammin ja omaehtoisemmin verrattuna 

lapsuudenkotiin. Muutettaessa lapsuudenkodista oma toimijuus kasvoi, mikä oli nuorista 

aikuisista pääosin positiivinen ja innostava muutos. Kodin tuntua syntyi siitä, että sai elää 

omannäköistä arkea, päättää kaikesta itse ja olla vastuussa ainoastaan itselleen. Vah-

vana aineiston läpi kaikui yksilöllisyyden eetos ja itsenäisen kodin myötä mahdollistuva 

itsenäisyyden ja vapauden tunne, oma tila ja rauha sekä mahdollisuus tehdä mitä, miten 

ja milloin itse haluaa. Kodin tunnun synnyssä korostuivat yksilöllisyyden ja omaehtoisuu-

den ohella tuttuus. 

 

Erityisesti kun irtaudutaan lapsuudenkodista ja luodaan ensimmäistä itsenäistä kotia yk-

sin, on luonnollista, että fyysinen asuinympäristö, jonne oma ensimmäinen koti kiinnittyy, 

vaikuttaa kodin tunnun syntyyn.  Nuorille aikuisille kodin tuntuun vaikuttivat asunnon si-

jainti ja asuinympäristön viihtyisyys. Kodin tunnun muodostumisessa oleellista oli asuin-

ympäristön tuttuus tai vieraus suhteessa lapsuudenkotiin – ympäristön tutut piirteet edis-

tivät kodin tunnun syntyä, kun taas ympäristön vieraus saattoi hidastaa tai estää kodin 
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tunnun synnyn kokonaan. Asunnon ominaisuuksilla ja kunnolla tuntui myös olevan kak-

sijakoinen vaikutus kodin tunnun syntyyn. Toisaalta kodin tuntua saattoi lisätä kodin hyvä 

kunto ja itselle mieluisat pintamateriaalit, toisaalta kodin huono kunto tai epämieluisat 

pintamateriaalit estivät harvemmin kodin tunnun syntyä. Nuoret aikuiset luultavasti osa-

sivat odottaa, ettei oma ensimmäinen koti ole puitteiltaan välttämättä se kaikista mielui-

sin. Asuntoon sopeuduttiin ja siitä tehtiin kotia asunnon mahdollistamissa puitteissa, to-

dennäköisesti myös siksi, että valinnanvaraa ei välttämättä ollut asuntokilpailun ja rajal-

lisen budjetin vuoksi.  

 

Tutkimustulosten perusteella kodin tunnun syntymistä edisti lapsuudenkodista omaksut-

tujen arjenhallintataitojen hyödyntäminen omassa kodissa. Vaikuttaa siltä, että valta-

osalle tutkittavista lapsuudenkodissa opitut tavat ja taidot olivat luoneet hyvän perustan 

itsenäiselle asumiselle. Nuoret aikuiset arvostivat tasapainoa siisteyden, järjestyksen ja 

elämisen merkkien välillä. Koti oli kodikas, kun siellä ei ollut likaista, mutta elämisen mer-

kit saivat näkyä. Arjen omaehtoisuus tuntui olevan nuorille aikuisille tärkeä voimavara. 

Se, että sai lapsuudenkodin jälkeisessä kodissa itse luoda omanlaiset rutiinit – jatkaa 

sellaisia tapoja, jotka koki hyväksi lapsuudenkodissa ja hylätä ja muuttaa sellaisia tapoja, 

jotka eivät itseä miellyttäneet – tuki kotitöiden tekemistä, arjessa pärjäämistä ja kodin 

tunnun syntyä. Tässä tutkimuksessa ei tullut esiin tutkimustapauksia, joissa heikot arjen-

hallintataidot olisivat vaikeuttaneet huomattavasti kodin tunnun syntyä ja asettumista it-

senäiseen kotiin. Asian arkaluonteisuuden vuoksi aiheesta ei ole välttämättä haluttu kir-

joittaa, ja voi myös olla, ettei tutkimus ole tavoittanut sellaisia tutkittavia, joilla olisi ollut 

vastaava tarina kerrottavanaan.  

 

Kotia elettiin myös aistien kautta, ja aistikokemukset viestivät osalle tutkittavista vahvasti 

kodin tuntua. Kodin tuntua muodostui esimerkiksi eri tuoksuista ja valaistuksista. Aisti-

kokemusten merkitys kodin tunnun synnyssä tuntui kuitenkin olevan suhteessa vähäi-

sempää verrattaessa muihin kodin tuntua muodostaviin pääteemoihin.  

 

Muutettuaan yksin tutkimuksen nuorilla aikuisilla oli tarve ja kaipuu muiden läsnäololle, 

seuralle ja tuelle, joita haettiin lapsuudenkodista, vanhoista ja uusista ystävyyssuhteista 

sekä lemmikeistä.  Ihmissuhteilla tuntuikin olevan merkittävä vaikutus kodin tunnun syn-

tyyn. 

 

Tutkittavien esinesuhteita tarkastelemalla selvisi, että tutkittavien kodin tuntua lisäsi se, 

että koti tuli esineellisesti valmiiksi, kun tarvittavat esineet oli saatu hankittua ja sijoitettua 
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omille paikoilleen. Mahdollisuus tehdä kodista omannäköinen esineiden avulla lisäsi it-

sensä toteuttamisen myötä tutkittavien kodin tuntua. Kotia sisustettiin joko esteettisyys 

tai käytännöllisyys päämääränä. Yleisesti omannäköinen sisustus toi viihtyisyyttä ja mu-

kavuutta kotiin, mutta viihtyisyyttä ja mukavuutta itsenäisen kodin arkeen toivat myös 

yksittäiset sisustuselementit, rentoutumista ja viihtymistä mahdollistavat esineet sekä ar-

kea helpottavat ja asuinmukavuutta lisäävät esineet. Lisäksi tutkittavien kodin tuntua li-

säsivät lapsuudenkodista mukana tuodut esineet, kuten pehmolelut ja lakanat, koska ne 

toivat tuttuutta ja turvaa uuteen kotiin. Kodin tunnun muodostumisessa olivat mukana 

myös valokuvat, muistoesineet ja koriste-esineet, joita tutkittavat olivat ottaneet lapsuu-

denkodistaan mukaan. Näiden esineiden kodin tuntua tuova merkitys perustui siihen, 

että esineet muistuttivat läheisistä ihmisistä ja toivat turvallisuudentuntua omaan kotiin. 

Lisäksi lapsuudenkodista otettiin mukaan oman identiteetin ja minuuden kannalta mer-

kityksellisiä esineitä. Tutkittavat kuvailivat sellaisia esineitä tärkeiksi kotonaan, jotka liit-

tyivät heidän henkilöhistoriaansa, kulttuuriperintöönsä tai harrastuksiinsa. Kodin perso-

nointi oman identiteetin mukaisilla esineillä toi kodin tuntua. Esineillä oli siis moniulottei-

nen ja oleellinen merkitys kodin tunnun synnyssä.  
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8 Luotettavuus ja eettisyys 
 

Laadullisessa tutkimusstrategiassa tutkijalla on oikeus ja vapaus valita tutkimukselleen 

sopiva metodologia, ja soveltaa sitä parhaaksi näkemällään tavalla. Joustavan ase-

mansa takia tutkijan on ensiarvoisen tärkeää raportoida ja perustella tarkkaan jokainen 

tekemänsä vaihe, ja pitää lukija ajan tasalla ajatustyöskentelystään. Tekemällä näky-

väksi havaintojensa syntyä ja valintojensa perusteita tutkija samalla parantaa tutkimuk-

sensa uskottavuutta ja luotettavuutta. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 15–16, 54; Eskola, 

2018, s. 231; Ruusuvuori ym., 2010, s. 15, 27; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 164–165.) 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin kuvailemaan ja perustelemaan tehtyjä ratkaisuja mahdolli-

simman seikkaperäisesti. Tutkija teki muistiinpanoja tekemisistään ja havainnoistaan 

työn eri vaiheissa, jotta saisi raporttiin sisällytettyä havainnollistavia yksityiskohtia.  

 

Tämän tutkimuksen luotettavuus- ja eettisyystarkastelussa muun muassa peilataan tut-

kimuksen vaiheita Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksiin tutkimuksen 

luotettavuudesta ja eettisyydestä sekä tarkastellaan joitakin kerronnallisen tutkimuksen 

ja omaelämäkerrallisen aineistonkeruun luotettavuuden ja eettisyyden erityispiirteitä.  

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukaan (TENK, 2012, s. 4–6) eettisesti hy-

väksyttävässä ja luotettavassa tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä, 

johon voidaan katsoa lukeutuvan myös edellä mainittu avoimuus ja tarkkuus tutkimuksen 

raportoinnissa. Myös muissa tutkimuksen vaiheissa tutkija pyrki noudattamaan hyvän 

tieteellisen käytännön lähtökohtia: rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta 

(TENK, 2012, s. 6). Tutkija rakensi esimerkiksi aineistonkeruulomaketta huolellisesti ja 

säilytti aineistoa salasanalla varustettuna. ATLAS.ti oli tutkijalle uusi aineistonanalyysin 

apuväline, ja tutkija yritti paikata kokemuksen puutetta perehtymällä mahdollisimman hy-

vin välineeseen ennen sen käyttöä. Tutkija konsultoi samaa välinettä käyttänyttä opiske-

lijakollegaa, perehtyi välineen käyttöoppaaseen ja tutustui Laajalahden ja Herkaman 

(2018) artikkeliin Laadullinen analyysi Atlas.ti-ohjelmistolla. Tutkijalle uuden aineistonke-

ruumenetelmän vuoksi tutkija perehtyi huolella myös tietosuojaselosteen laatimiseen ja 

tutkimuslupien hakemiseen.  

 

Tutkimuksesta ei saisi aiheutua tukittaville merkittäviä vahinkoja tai haittoja (TENK, 

2019, s. 7). Tutkimuksen teema ja tutkimuslomakkeen apukysymykset eivät olleet lähtö-

kohtaisesti arkaluonteisia. Se, että tutkimusaineiston kirjoituksissa käsiteltiin joitakin ar-

koja aiheita, esimerkiksi hankalia perhesuhteita, sai tutkijan pohtimaan, onko tutkimuk-
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sessa toteutunut ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettinen periaate vahingoittumatto-

muudesta. Omaelämäkerrallisissa kertomuksissa esiin tuodut hankalat kokemukset ovat 

mahdollisesti nostaneet tutkittavilla ahdistavia tunteita pintaan. Tutkittavilla on kuitenkin 

ollut mahdollisuus lopettaa tutkimus niin halutessaan, eli voidaan olettaa, että tutkittaville 

ei ole aiheutunut merkittäviä haittoja tutkimuksesta, koska he ovat lähettäneet tutkimus-

lomakkeen tutkijalle asti. 

 

Muotoiltaessa kysymyksiä aineistonkeruulomakkeeseen tulee olla huolellinen ja välttää 

johdattelevia kysymyksiä (Valli, 2018, s. 93). Erityisesti elämäkerrallista aineistoa kerät-

täessä tutkijan tulee varoa ohjaamasta tutkittavia liikaa (Hirsjärvi ym., 2015, s. 218). Muo-

dostunut tutkimusaineisto on rikas ja sisältää paljon sellaista pohdintaa, johon lomake ei 

suoraan ole ohjannut, joten on tulkittavissa, etteivät aineistonkeruulomakkeen ohjeistus 

ja apukysymykset ole olleet liian ohjaavia. Toisaalta moni tutkittavista koosti kertomuk-

sensa pohjautuen suoraan aineistonkeruulomakkeen apukysymyksiin, ja sen takia mah-

dollisesti jotain heidän näkökulmastaan tärkeitä asioita on voinut jäädä kertomuksista 

pois. Lisäksi on syytä pohtia, ovatko jotkin seikat esiintyneet kertomuksissa sen takia, 

että niistä annettiin esimerkki tutkimuslomakkeessa. Esimerkiksi tutkimuslomakkeessa 

annettiin esimerkki sohvan pehmeydestä aistikokemuksena, ja moni kirjoitti samasta asi-

asta kertomuksessaan. Toisaalta kertomuksissa nostettiin myös spontaanisti esiin muita 

aistikokemuksia ilman, että niistä olisi mainittu esimerkkejä, minkä voisi ajatella vahvis-

tavan sitä, että kirjoituskutsu ei ole ollut liian rajoittava. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt aineistonkeruulomakkeen esitestaaminen koh-

deryhmään kuuluvien henkilöiden avulla. Tekstissä pyrittiin selkään ilmaisuun, ja tutki-

muslomakkeen visuaalisessa ilmeessä huoliteltuun ulkoasuun (Vehkalahti, 2019, s. 48). 

Lisäksi lomakkeen tekninen toimivuus testattiin ja teksti käytiin läpi kirjoitusvirheiden va-

ralta useaan kertaan. Olisi kuitenkin ollut ansiokasta esitestata lomake kohderyhmään 

kuuluvien avulla, jotta olisi saatu todenmukainen käsitys siitä, onko ohjeistuksessa jotain 

epäselvyyksiä (Vehkalahti, 2019, s. 48). Esitestauksen puute ei kuitenkaan koitunut on-

gelmalliseksi, koska huolellisesti laadittu lomake tuotti runsaasti tarkoituksenmukaista 

aineistoa. Aineiston runsaaseen kertymiseen liittyy toinen kysymys, jota pohditaan seu-

raavaksi. 

 

Tutkimusaineistoon oli kertynyt kirjoituksia jo yli 60 kappaletta kahden päivän aikana 9.–

10.2., mikä herätti tutkijassa kysymyksen siitä, oliko vastaamiseen houkuttelemiseksi 

käytetty S-ryhmän 20 euron lahjakortti liian iso kannustin ja vaikuttiko se kirjoitusten laa-

tuun. Kirjoituksissa muisteltiin jopa kymmenen vuoden takaisia muuttoja, mikä ilmentää, 
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että tutkimuksen aihe koettiin erityisen kiinnostavana, tai toisaalta tutkimuksen arvonta 

turhan houkuttelevana. Verkkokyselyissä on tiedettävästi ilmennyt vastausväsymystä, ja 

tutkija halusi lisätä oman tutkimuksensa houkuttelevuutta sen takia (Vehkalahti, 2019, s. 

48). Muutama vastaajista oli jättänyt yhteystietonsa arvontaa varten ja kirjannut varsinai-

sen kirjoitelman tekstikenttään ainoastaan yhden merkin, oletettavasti, että lomakkeen 

saisi tallennettua ja osallistuttua arvontaan. Toisaalta suurin osa kirjoituksista sisälsi yk-

sityiskohtaisia kuvauksia, ja ne vaikuttivat huolella laadituilta. Tutkija levitti tutkimuskut-

sua laajalle, minkä voidaan ajatella olevan osasyy runsaaseen aineistokertymään. 

 

Tämän kerronnallisen tutkimuksen eettistä arvoa lisää se, että tutkimus antoi tutkittaville 

mahdollisuuden ilmaista itseään omalla äänellään. Parhaimmillaan oman tarinan kerto-

minen voi olla palkitsevaa ja terapeuttista. (Hänninen, 2018, s. 204.)  Tutkittavat sanal-

listivat paikoin hyvinkin tarkasti kokemuksiaan, ja oman elämän reflektointi vaikutti myös 

tuottaneen oivalluksia. Eräs tutkittava esimerkiksi pohti tajunneensa näin jälkikäteen, 

että, hänen henkinen siirtymänsä lapsuudenkodista olisi kenties helpottunut, jos hän ei 

olisi jatkuvasti käynyt lapsuudenkodissa perheen luona. Ihmisen henkilökohtaisen elä-

mäntarinan reflektointi toisaalta aiheuttaa myös riskin siitä, että vaikka tunnistamista 

mahdollistavat yksityiskohdat olisivat anonymisoitu, henkilön tarina saattaa silti olla huo-

mattavan tunnistettava (mts. 204–205). Tästä syystä tutkimuksessa kerätyn aineiston 

keräämisessä, käsittelyssä, säilytyksessä ja raportoinnissa pyrittiin kiinnittämään eri-

tyistä huomiota luottamuksellisuuteen ja tutkittavien anonymiteetin suojaamiseen, mikä 

on myös eettisesti tärkeää (Eskola & Suoranta, 1998, s. 38–43).  

 

Tutkittavien anonymiteettiä turvattiin kirjoitusmuotoisella aineistonkeruulla, jossa heidän 

yhteystietojansa ei kerätty. Tutkittava sai halutessaan jättää yhteystietonsa arvontaa var-

ten. Laadittaessa tutkimuslomaketta pohdittiin tarkkaan, mitä tietoja tutkittavista oli tutki-

muksen kannalta tarpeen kerätä. Tutkimuksesta jäi esimerkiksi pois tutkittavien asuin-

alueen selvittäminen. Tutkimusohjeessa osallistujia tiedotettiin tutkimuksen vapaaehtoi-

suudesta ja siitä, että otteita heidän kirjoituksistaan saatettaisiin julkaista valmiissa tut-

kielmassa. Tutkittavia pyrittiin siis tiedottamaan mahdollisimman hyvin, ja heille annettiin 

mahdollisuus olla yhteydessä tukijaan sähköpostitse, mikäli heille heräsi jotain kysymyk-

siä. Nämä seikat ovat myös tärkeitä eettisiä periaatteita tutkimuksessa (TENK, 2019, s. 

8–9). Aineistonkeruun päätyttyä aineistonkeruualustalla ollut aineisto siirrettiin ATLAS.ti-

ohjelmistoon vasta aineiston anonymisoinnin jälkeen. Samoin tutkittavien anonymiteettiä 

turvattiin sillä, että tutkija piti huolta siitä, että tutkimuksessa julkaistuista aineistositaa-

teista ei paljastu tutkittavien henkilöllisyys.  
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Tutkimuksessa pyrittiin toimimaan lisäksi mahdollisimman objektiivisesti, eli tunnistaen 

ja tiedostaen oman subjektiivisuuden, kuten omien arvostusten ja asenteiden, vaikutus 

tutkimuskohteeseen (Eskola & Suoranta, 1998, s. 14). Tutkimuksen alkuvaiheessa tut-

kija päätyi esimerkiksi vaihtamaan tutkimuksen keskeisistä käsitteistä materian esinee-

seen. Materia on käsitteenä negatiivisesti latautunut, ja se kuvastaa tutkijan monimut-

kaista ja osittain negatiivista suhdetta esineisiin. Esine on puolestaan huomattavasti 

neutraalimpi käsite, joka sopi paremmin kuvastamaan esineiden moninaista luonnetta.  

Objektiivisuus on Eskolan ja Suorannan (1998, s.16) mukaan ideaalinen tavoite, jota 

kohti on kuitenkin tärkeää pyrkiä. Kaiken kaikkiaan tutkija toisaalta tiedosti, että tutkimus-

raportti on tutkijan oma tulkinnallinen konstruktio kodin tunnun synnystä lapsuudenkodin 

jälkeisessä ensimmäisessä asunnossa, ja toinen tutkija olisi saattanut päätyä toisenlai-

siin tulkintoihin. Tutkija on aina lopulta se, joka tekee tulkinnat tutkittavasta ilmiöstä ja 

ratkaisee, mitä raporttiin sisällytetään. (Kiviniemi, 2018, s. 83–86.) 

 

Roosin (1987, s. 34–35) mukaan omaelämäkerralliseen aineistoon saattaa sisältyä 

muistivirheitä tai vääriä yksityiskohtia. Tämän tutkimuksen aineisto perustuu muistitie-

toon, eli tutkittavien muistiin, ja siten tutkimuksen totuudenmukaisuutta saatetaan ky-

seenalaistaa (Fingerroos & Haanpää, 2006, s. 32). Muistiin perustuvissa tutkimuksissa 

ei välttämättä kuitenkaan pyritä konstruoimaan menneisyyden totuutta, vaan ollaan kiin-

nostuneita siitä, mikä tapahtumien merkitys on muisteluhetkellä (Fingerroos & Haanpää, 

2006, s. 33). Tässä tutkimuksessa kiinnostuksenkohteena oli nimenomaan se, minkä-

laista ymmärrystä tutkittavien omaelämäkerrallisten kertomusten avulla voidaan saada 

lapsuudenkodin jälkeiseen asuntoon kotiutumisesta, eikä tarkoituksena ollut selvittää to-

tuutta. Brunerin (2003, s. 210, 223) mukaan ihmiselle on luontaista rakentaa minuuttaan 

kerronnan kautta, ja itsestä kerrotut tarinat muuttuvat ja muokkautuvat eri tilanteissa ja 

eri aikoina. Omaelämäkerralliset kertomukset ovat yksilön tulkintaa tapahtuneesta, ja nii-

den kertomiseen vaikuttavat tapahtumahetkien jälkeinen elämä (mts. 210).  Tässä tutki-

muksessa oikein muistaminen ei siis ollut uhka, mutta muistamisen tuottamia mahdollisia 

vääristymiä pyrittiin siitä huolimatta vähentämään kohdentamalla tutkimuskutsu oletetta-

vasti muutaman vuoden sisään muuttaneille ja julkilausumalla tutkimuskutsussa, että 

osallistuja soveltuu tutkimukseen, jos muutto on vielä selvästi hänen muistissaan. 
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9 Pohdintaa 
 

Tässä tutkimuksessa kotia lähestyttiin yhdessä elämän siirtymävaiheessa, lapsuuden-

kodista poismuuton ja omaan itsenäiseen kotiin asettumisen kontekstissa. Elämänkulul-

linen siirtymä tai murros on otollinen hetki kodin tutkimiselle, koska erityisesti silloin koti 

merkityksineen tulee näkyväksi ja ymmärrettäväksi (Vilkko, 2001, s. 55). Tavallisen arjen 

keskellä subjektin voi olla vaikea sanallistaa kotia luontevasti, koska kotia ei niinkään 

havaita ja kyseenalaisteta tietoisesti – se on itsestäänselvyyksien ja rutiinien näkymätön 

perusta arjelle. Muutettaessa pois lapsuudenkodista kodin tunnun totutut perusteet ky-

seenalaistuvat ja niitä joudutaan uudelleenarvioimaan, mikä näkyi selvästi myös tässä 

tutkimuksessa. (mts. 55.) Kinnunen (2017, s. 44–45) tuo esiin, että sama pätee myös 

esineisiin. Esineet nousevat arjen taustamaisemasta näkyviksi muutettaessa asunnosta 

toiseen, koska muutto pakottaa fyysisesti kohtaamaan esineet ja sijoittelemaan ne uu-

destaan (mts. 44–45). Ensimmäiseen itsenäiseen kotiin asettuminen osoittautui hedel-

mälliseksi kontekstiksi tutkia nuorten aikuisten esinesuhteiden avulla esineiden merki-

tystä kodin tunnun synnyssä lapsuudenkodin jälkeisessä asunnossa. 

Ensimmäinen itsenäinen koti näyttäytyi omaelämäkerrallisten kertomusten perusteella 

Korvelan (2003) ja Vilkon (2001) tavoin paikkana, joka tulee tehdä ja aikaansaada otta-

malla tila haltuun ja luomalla tilaan merkityssuhteita. Olennaista kodin luomisessa oli 

yksilön kiinnittyminen paikkaan kotiin suuntautuvan toimijuuden kautta (Vilkko, 2010a, s. 

16). Tämän tutkimuksen perusteella kodin tuntua muodostui lapsuudenkodin jälkeisessä 

ensimmäisessä itsenäisessä asunnossa fyysisen, sosiaalisen ja koetun tilan konteks-

teissa, joista viimeinen korostui eniten. Näissä kodin eri tiloissa itsenäisen kodin tuntua 

muodostivat seitsemän tekijää, joita olivat asunto ja asuinympäristö, yksityisyys, itsenäi-

syys, arjenhallinta, aistikokemukset, ihmissuhteet sekä esineet.  

 

Nuorten aikuisten ensimmäiseen itsenäiseen kotiin asettumista leimasi yksilöllisyyden 

eetos, joka onkin ominainen nykypäivän kuluttajalle. Itsenäisen kodin tunnun piirteet hei-

jastivat individualistista yhteiskuntaa – nuorille aikuisille oli tärkeää yksilöllisyys ja oma-

ehtoisuus, jotka läpileikkasivat aineistoa. Jo 1990-luvulla yksilöllisyys ja erottautuminen 

kodin esineistövalinnoilla oli muuttunut ihmisille arkiseksi toiminnaksi (Koskijoki, 1999, s. 

189). Yksilöllisyyden korostaminen lienee kuitenkin vahvistunut 30 vuodessa, ja nyt sen 

toteuttamiseen lienee myös paremmat mahdollisuudet taloudellisesti ja tuotevalikoiman 

laajenemisen vuoksi.  
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Nuorten aikuisten vahva pyrkimys yksilöllisyyteen tuntuu tutkimustuloksena luonnolli-

selta myös siksi, että asumisen ja arjen yksilöllisyyteen on ensimmäisen itsenäisen asun-

non myötä ensimmäistä kertaa kunnolla mahdollisuus, kun koko asuntoa ja omaa arkea 

hallinnoidaan yksin. Omaelämäkerrallisten kertomusten perusteella piirtyi kuva innok-

kaista nuorista aikuisista, jotka olivat mielissään mahdollisuudesta sisustaa lapsuuden-

kodin jälkeinen asunto omannäköiseksi ja elää omaehtoista arkea. Ei ole yllättävää, että 

juuri niiden asioiden toteutuminen, joita yhä lapsuudenkodissaan asuvat havittelevat 

aiempien tutkimusten (Haverinen, 2014; Lahelma & Gordon, 2003) mukaan omalta ko-

diltaan – itsenäisyys, toimijuus, oma tila – tuovat omaan kotiin muuttaneille nuorille ai-

kuisille kodin tuntua. Vaikuttaa siis siltä, että omien toiveiden ja tavoitteiden saavuttami-

nen mahdollistaa itsenäisen kodin tuntua. 

 

Tutkimustulokset vahvistavat ajatusta siitä, että lapsuudenkodista muutto on osa it-

senäistymistä ja moniulotteista siirtymää nuoruudesta aikuisuuteen (ks. esim. Berngru-

ber, 2016, s. 193; Kenyon, 1999, s. 84; Kupari, 2011, s. 7). Aineisto heijastaa nuorten 

aikuisten ajatuksia toimijuuden, vastuiden ja velvollisuuksien kasvusta ensimmäisessä 

itsenäisessä kodissa, jossa ollaan itse vastuussa arjen sujuvuudesta. Tämän tutkimuk-

sen perusteella kiinnittyminen oman ensimmäisen kodin arkeen arjen rutiinien ja vahvis-

tuneen toimijuuden myötä edistää kodin tunnun syntyä, mikä on tutkimustuloksena yh-

tenevä Honkatukian ym. (2020) tutkimuksen kanssa. Toisaalta yksilöllisyyden ja omaeh-

toisuuden lisäksi kodin tunnun synnyssä korostui tuttuus. Uuteen elämänvaiheeseen kai-

vattiin tuttuja elementtejä helpottamaan siirtymää. Esimerkiksi asuinympäristön, arjen 

toimintatapojen ja esineiden tuttuus edistivät tutkittavien kodin tunnun syntyä, mikä ei ole 

ihme, sillä muutoksen keskellä uudessa elämäntilanteessa tutut elementit kannattelevat 

tuodessaan pysyvyyttä elämään (ks. Kallinen, 2017, s. 212).  

 

Itsenäisen kodin tunnun muodostumisessa olivat vahvasti rinnakkain lapsuudenkoti ja 

uusi koti – omaa kotia suhteutettiin aktiivisesti lapsuudenkotiin esimerkiksi sisustami-

sessa ja arjenhallinnassa. Ensimmäiseen kotiin asettauduttaessa tehtiin identiteettityötä, 

jossa minuutta pohdittiin sen kautta, mitä omaan itsenäiseen kotiin ja elämään haluttiin 

säilyttää lapsuudenkodista, ja mitä uutta haluttiin luoda itsenäisesti. Toisaalta joissain 

asioissa kaivattiin lapsuudenkotia, kuten turvaa ja muiden läsnäoloa, toisaalta nautittiin 

vahvasti itsenäisen kodin mahdollistamasta vapauden tunteesta ja siitä, että sai itse 

päättää kaikesta arjessaan. Tutkimus vahvistaa ja luo jatkumoa aiemmille tutkimustulok-

sille siitä, että nuorilla on monenlaisia osin ristiriitaisia haaveita ja pelkoja kotoa poismuu-

tosta (Haveri, 2014; Lahelma & Gordon, 2003). Vaikka omaa rauhaa, tilaa ja aikaa ar-
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vostettiin, kertomuksissa kaikui myös perheen kaipuu. Nuoret aikuiset kaipasivat yli-

päänsä ihmissuhteita elämäänsä, ja ne olivatkin merkittävä osa kodin tunnun muodos-

tumista. Itsenäistyminen ei tarkoitakaan irtautumista ihmissuhteista, vaan sen aikana ih-

missuhteet rakentuvat uudella tapaa, kun ihmissuhteita määrittävät vahvemmin lapsuu-

den hoivasuhteiden sijaan itse valitut suhteet (Honkatukia, ym., 2020, s. 14). Peilaten 

Korvelan (2003, s. 20–22) kodintuottamistoimintaan, yksin asuvien nuorten aikuisten ko-

dintuottamistoiminta muodostui arjessa toiminnan prosessina, jossa merkitykselliset ih-

miset vierailivat aika ajoin – kodin vuorovaikutuksellinen puoli näyttäytyi siis vanhojen 

ihmissuhteiden ylläpitämisen ja uusien solmimisen merkityksellisyytenä.  

 

Nuorten aikuisten muutettua pois lapsuudenkodistaan he hahmottelivat kertomuksis-

saan myös paljon sitä, mikä on heille koti – onko oma koti ainoa koti, vai tuntuuko myös 

lapsuudenkoti yhä kodilta. Kertomuksia sävytti kotimäärittelyn moninaisuus. Toisaalta 

omaa itsenäistä kotia saatettiin pitää ainoana kotina, toisaalta lapsuudenkotia saatettiin 

yhä pitää ’oikeana’ kotina, johon viitattiin ’kotikotina’, eikä oma itsenäinen koti tuntunut 

kodilta, vaan siihen viitattiin ’kämppänä’, ’luukkuna’ tai ’asuntona’. Joissain tapauksissa 

sekä lapsuudenkoti että oma itsenäinen koti koettiin molemmat kodeiksi. Irrallisuuden 

tunnetta aiheutti se, että pahimmillaan mikään koti ei tuntunut kodilta, vaan oltiin ikään 

kuin välitilassa – lapsuudenkoti ei enää tuntunut omalta kodilta, muttei myöskään uusi 

koti tuntunut siltä. Eräs tutkittava kuvasi dilemmaa sanoen, että lapsuudenkoti tuntui ko-

dilta, muttei omalta, ja oma koti tuntui omalta, muttei kodilta, jolloin mikään paikka ei 

tuntunut omalta kodilta.  

 

Tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten havaintoa nuorten aikuisten kokemuksesta ko-

dista sirpaloituneena ja vaikeasti paikannettavana (Kenyon, 1999, s. 84–86). Kenyonin 

(1999, s. 84–85) tutkimuksessa opiskelijoiden käsitys kodista sisälsi kolmen eri kodin 

samanaikaisen läsnäolon: lapsuudenkodin, nykyisen väliaikaiseksi mielletyn opiskelu-

ajan kodin ja tulevaisuuden ’oikean’ aikuisten kodin, ja lapsuudenkoti näyttäytyi enem-

män kotina kuin oma itsenäinen koti. Tässä tutkimuksessa nuorten aikuisten kotikäsityk-

sessä korostui lapsuudenkodin ja oman kodin samanaikaisuus, mutta tulevaisuuden koti 

oli vähemmän esillä. Tämä voi johtua siitä, että toisin kuin tässä tutkimuksessa, Kenyonin 

(1999) tutkimuksessa opiskelijat kokivat opiskelija-asunnoissa asumisen yleisesti väliai-

kaiseksi, minkä myötä heidän ajattelussaan mahdollisesti korostui pohdinnat tulevasta 

kodista. 
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Kenyon (1999, s. 85) arveli tutkimuksessaan, että opiskelijoiden oli mahdollisesti vaikea 

identifioida yhtä, varsinaista kotia sen takia, että on yleistä, että opiskelujen perässä toi-

selle paikkakunnalle muuttaneet nuoret aikuiset viettävät aikaa kahdessa kodissa, opin-

tojen aikana opiskelupaikan kodissa ja lomilla lapsuudenkodissa. Myös tässä tutkimuk-

sessa oli havaittavissa, että lapsuudenkodissa saatettiin viettää paljon aikaa, mikä on 

voinut vaikeuttaa nuorten aikuisten kotimäärittelyä. Lisäksi nuoruudesta aikuisuuteen 

siirtymän aiheuttaman identiteetti- ja statustyöskentelyn vuoksi nuorten aikuisten oli 

mahdollisesti vaikea paikallistaa yhtä varsinaista kotia, jolloin kodin määrittelyssä saattoi 

olla läsnä samanaikaisesti useampi koti (Kenyon, 1999, s. 85–86). Itsenäisen kodin tun-

nun muodostuminen vaikuttaa siis olevan prosessi, joka voi viedä kauankin aikaa, koska 

siihen kytkeytyy vahvasti nuoren aikuisen suhde lapsuudenkotiin ja siirtymävaiheen 

identiteettityöskentely. Erään tutkittavan lausuma kuvastaa hyvin siirtymän prosessin-

omaisuutta: “Koin, ja koen edelleen, olevani jonkinlaisessa liminaalitilassa: lähtenyt jos-

tain mutta en saapunut mihinkään. Olen koko ajan matkalla.” 

 

Tämän tutkimuksen perusteella esineet tarjoavat väylän kiinnittyä ensimmäiseen itsenäi-

seen kotiin niin fyysisenä, sosiaalisena kuin koettuna tilana. Esineet olivat vahvasti mu-

kana muodostamassa kodin tuntua kuluttamisen kautta – tutkittavat päättivät, mitkä lap-

suudenkodin esineet otetaan mukaan omaan kotiin, mitä ja millaisia esineitä ostetaan ja 

mistä, miten lapsuudenkodin esineet ja uudet esineet sijoitetaan ja järjestetään osaksi 

uuden kodin materiaalista maailmaa ja miten ne ovat osana arkea. Aineiston perusteella 

oli siis havaittavissa monipuolista esineiden kanssa eloa, mikä tämän tutkimuksen mää-

ritelmän mukaisesti ilmentää kuluttamista. Koskijoen (1999, s. 187) sanoin: ”Kaikki tava-

ran kanssa eläminen on kuluttamista.” Toisaalta kertomuksissa korostui tuttujen esinei-

den tärkeys kodin tunnun synnyssä uudessa kodissa ja toisaalta kodin tuntua haluttiin 

luoda uusilla esinehankinnoilla, jotka kuvastivat uutta elämänvaihetta. Tämä kuvastaa 

Koskijoen (1999, s. 191) määrittelemää modernin kuluttajan esinesuhteen kaksijakoi-

suutta – toisaalta esimodernina kuluttaja kiintyy esineisiin, personoi niitä ja liittää niihin 

muistoja ja toisaalta modernina kuluttaja tavoittelee uutta ja parempaa. 

 

Nuorille aikuisille kodin tuntua toi mahdollisuus tehdä kodista omannäköinen. Tämän tut-

kimuksen mukaan nuoret aikuiset tavoittelivat ensimmäisen kodin sisustuksellaan ylei-

sesti joko esteettisyyttä tai käytännöllisyyttä. Toisaalta oman maun mukaisen sisustus-

vision toteuttamiseen oltiin valmiita näkemään paljonkin vaivaa, toisaalta koettiin riittä-

vänä, että esineet mahdollistavat arjen toimintoja. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, 

että nykyään lapsuudenkodin jälkeisen kodin sisustaminen vaikuttaa olevan nuorista ai-

kuisista kiinnostavaa ja mielekästä. Sisustamiseen vaikuttaa myös olevan taloudellisesti 
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paremmat puitteet kuin esimerkiksi 1960-luvulla, jolloin ensimmäiset omat kodit olivat 

materiaalisesti väljiä, ja tarpeellisuus ja järkevyys kuvastivat esineitä (Huokuna, 2010, s. 

115–116). 2010–2020-lukujen ensimmäisten itsenäisten kotien esineistöä kuvastavat 

käytännöllisyyden ohella esteettisyys, viihtyvyys, mukavuus ja yksilöllisyys, ja näiden 

elementtien vaikutuksesta syntyy kodin tuntua. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella myös esineiden aktiivinen rooli tuli hyvin näky-

viin: esineet eivät ainoastaan passiivisesti heijastaneet merkityksiä, vaan lisäksi ne loivat 

ja muokkasivat kokemuksia, identiteettejä ja suhteita (Harvey, 2009, s. 4–5). Kertomus-

ten perusteella esimerkiksi pehmolelut toivat turvaa uuteen elämänvaiheeseen ja pa-

risängystä muotoutui yksiössä monitoimikeskus. Esineet toimivat identiteettityöskentelyn 

apuna, erään tutkittavan sanoin ne ”auttaa pikkuhiljaa hahmottamaan, millainen ihminen 

olen täysin omassa tilassani”. Esineiden avulla lapsuudenkodistaan poismuuttaneiden 

nuorten aikuisten oli mahdollista kiinnittyä uuteen asuntoon ja tehdä siitä omanlainen 

paikka, jossa saa olla vapaasti kenenkään määräämättä. Vaikka esineillä oli siis merkit-

tävä rooli kodin tunnun muodostumisessa, on huomionarvoista, että ne eivät tämänkään 

tutkimuksen perusteella yksinään riitä kodin tunnun luomiseen (ks. Uimonen, 2019, s. 

52; Vilkko, 2001, s. 59). 

 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kotitalousopetuksessa ja nuorisotyössä 

käsiteltäessä omaan kotiin muuttamista. Monialaisena oppiaineena kotitalous luo mah-

dollisuuden käsitellä nuorten kanssa kodin tunnun synnyn vivahteikasta merkityskenttää, 

ja vahvistaa nuorten edellytyksiä lapsuudenkodista poismuuttoon.  

 

Kodin tunnun synty muutettaessa pois lapsuudenkodista asumaan yksin oli tutkimusai-

heena mielenkiintoinen, ja herätti paljon jatkotutkimusajatuksia. Olisi esimerkiksi mielen-

kiintoista syventyä siihen, millä tavoin kodin tuntu syntyy, kun lapsuudenkodista muute-

taan pois asumaan jonkun kanssa, esimerkiksi soluun tai kimppakämppään, ja verrata 

sitä yksin muuttaneiden kodin tunnun syntyyn. Ne varsinaisen aineistonanalyysin ulko-

puolelle jääneet kertomukset, joissa tutkittava oli muuttanut jonkun kanssa asumaan yk-

sinasumisen sijaan, antoivat viitettä siitä, että muilla ihmisillä on suuri merkitys kodin 

tunnun muodostumisessa niin hyvässä kuin pahassa. Samoin olisi mielekästä tutkia, ha-

luaisivatko useammat todellisuudessa tehdä lapsuudenkodin jälkeistä kotia mieluummin 

jonkun kanssa, kuin yksin – pakottaako esimerkiksi ruokakuntakohtainen asumistuki 

nuoria aikuisia valitsemaan yksinasumisen heidän ensisijaisen toiveensa vastaisesti. 
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Liitteet 
 

LIITE 1: Aineistonkeruualustan tutkimuskutsu, ohjeistus ja vastauslomake. 
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LIITE 2: Sähköpostikutsun saatekirje. 

 

 

Kirjoituskutsu lapsuudenkodistaan poismuuttaneille nuorille aikuisille: Miten ensimmäi-

sestä itsenäisestä kodistasi tuli koti?  

 

Muistatko, miltä tuntui purkaa muuttokuormaa lapsuudenkodin jälkeiseen itsenäiseen ko-

tiisi?   Suunnittelitko etukäteen kodin järjestyksen vai löysivätkö esineet paikkansa pikkuhiljaa? 

Millä tavoin uudesta asunnosta tuli koti, eli asunto alkoi tuntua kodilta – liittyikö tähän jokin tapah-

tuma tai esine? Olen maisterivaiheen kotitalousopettajaopiskelija Helsingin yliopistosta ja teen 

pro gradu -tutkielmaa lapsuudenkodista poismuuttaneista nuorista aikuisista ja heidän kokemuk-

sistaan itsenäiseen kotiin asettumisesta.  Kutsun sinut kirjoittamaan omasta elämästäsi kertovan 

tarinan tai päiväkirjamaisen tekstin, jossa muistelet, miten uusi asunto muotoutui kodiksesi. So-

vellut tutkimukseen, jos olet muuttanut pois lapsuudenkodista asumaan yksin, etkä esimerkiksi 

soluasuntoon, kämppiksen kanssa tai seurustelukumppanin kanssa, ja muutto on vielä selvästi 

muistissasi. Tutkin lapsuudenkodista muuttoa Suomessa, eli sinun kokemuksesi tulisi sijoittua 

Suomeen.  

 

Varsinainen vastaaminen tapahtuu Helsingin yliopiston E-lomakkeella, johon on linkki tämän kir-

joituksen alla. E-lomakkeelta löytyvät myös tarkemmat kirjoitusohjeet apukysymyksineen. Voit 

vastata tutkimukseen täysin anonyymisti, tai halutessasi jättää yhteystietosi osallistuaksesi 20 

euron S-ryhmän lahjakortin arvontaan. Tietosuojakysymyksiä käsitellään lisää linkin takana. 

 

Kirjoituskeruu on avoinna 27.2.2022 asti, ja kirjoittaa voit juuri niin lyhyesti tai pitkästi kuin haluat. 

Jokainen vastaus on tutkimukseni kannalta merkityksellinen. Kiitän jo tässä vaiheessa kiinnos-

tuksestasi!  

 

Vastaaminen tapahtuu osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/115959/lomake.html 
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