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1  JOHDANTO 

 
 

1.1  Tutkimuksen tausta 

 

Rahalla on perinteisesti kolme tehtävää. Se toimii mittayksikkönä, jolloin voidaan tehdä 

vertailuja toisiin rahayksikköihin. Toiseksi raha toimii sijoituskohteena muiden 

sijoituskohteiden rinnalla, ja kolmanneksi se on maksuväline. Eurooppa on uuden 

haasteen edessä, kun se on siirtynyt yhteiseen rahaan, euroon. Uudenvuodenpäivä 2002 

jää historiaan päivänä, jona kuluttajat ovat kohdanneet uuden valuutan, euron, ja sen 

sadasosan sentin. Suomessa markan vuodesta 1860 jatkunut valtakausi on päättynyt.  

 

Vuodenvaihteesta 2002 alkaen Euroopan unionin talous- ja rahaliittoon osallistuvissa 

maissa (Belgia, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, 

Alankomaat, Itävalta, Portugali ja Suomi) hinnat ja muut taloudelliset suureet 

ilmoitetaan euroina ja euron sentteinä. Tätä ennen kansalliset valuutat ovat saaneet 

kiinteät arvonsa ja euro on otettu käyttöön rahamarkkinoilla. Yhteinen raha on EU:n ja 

sen edeltäjien historiassa kansalaisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavista 

uudistuksista yksi tähän mennessä näkyvimmistä ja tuntuvimmista. 

 

Kansallisten valuuttojen korvaaminen eurolla oli valtava työ ja murros monessakin 

suhteessa. Ensinnäkin euron vaatima tekninen työ oli suuri: koko maksujärjestelmä oli 

uusittava ja liikkeellä ollut käteinen raha vaihdettava. Tämä tekninen työ oli kuitenkin 

pieni asia verrattuna murrokseen, jonka euro on aiheuttanut markkinoilla, ihmisten ja 

kuluttajien mielissä: niin hinnoittelu kuin kuluttajien hintamielikuvat ovat muuttuneet. 

Lisäksi käteiseuro on tehnyt hinnat maiden välillä läpinäkyvimmiksi ja poistanut 

yrityksiltä yhden esteen toimia useassa maassa. Näin valuutan yhtenäistäminen on 

muuttanut euromaiden kilpailutilannetta. 

 

Yhteisvaluutta euroa ja sen merkitystä kuluttajiin on tutkittu muutamia vuosia ennen 

yhteisvaluuttaan siirtymistä, ja seuranta on jatkunut myös siirtymisvaiheen jälkeen. 



  

Pääpaino tutkimuksissa on ollut kaikki kuluttajat yhtenä kokonaisuutena. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on valita tarkempi kohderyhmä ja suunnata tutkimus nuoriin 

(14–18-vuotiaisiin) ja heidän suhtautumiseensa ja käsitykseensä Euroopan yhteisestä 

rahasta, eurosta. 

 

1.2  Tutkimuksen tarkoitus ja rajaus 
 

Tämä tutkimustyö pyrkii esittelemään nuorten koulussa kirjoittamien ainekirjoitusten 

analysoinnin pohjalta saatuja tutkimustuloksia ja vertaamaan niitä aikaisempiin 

tutkimustuloksiin. Kokonaisuutena tarkoituksena on antaa ainekirjoitusten, aiempien 

tutkimustulosten ja kirjallisten lähteiden tarkastelun perusteella vastauksia 

kansantaloudellisesti erittäin merkittävään kysymykseen eli siihen, mitä vaikutuksia 

uudella rahayksiköllä on kansantalouteen, yksittäisiin kuluttajiin ja erityisesti nuoriin.  

 

Tutkimuksen teoriaosassa perehdytään EMU:n (European Monetary Union, Euroopan 

rahaliitto) syntyyn, sen tulevaisuuteen ja kestävyyteen. Lisäksi luodaan katsaus nuoriin 

kuluttajina. Kokonaisuudessaan tutkimustyön tarkoituksena on käsitellä aihetta vuoden 

1999 alusta alkaen, kun Suomi ja yksitoista muuta Euroopan maata sekä noin 300 

miljoonaa kuluttajaa siirtyivät EMU:n kolmanteen vaiheeseen. Pääpaino tutkimuksessa 

sijoittuu kuitenkin vuoden 2002 jälkeiseen aikaan, kun euro otettiin yleiseksi 

maksuvaluutaksi kuluttajien keskuudessa.  

 

Aihetta käsitellään viidestä eri näkökulmasta: 

 

- yhteisvaluutta euro ja sen merkitys kansantalouteemme, 

- nuoret kuluttajina, 

- nuorten suhtautuminen uuteen valuuttaan, 

- erot ja yhtäläisyydet euroon suhtautumisessa nuorten ja muun väestön välillä 

sekä 

- euron vaikutus kuluttajahintoihin. 

 



  

Tässä tutkimuksessa tutkittava ryhmä on rajattu 14 – 18 vuotiaisiin nuoriin. Ikäryhmä on 

valittu ja profiloitu näin sen takia, koska tämänikäiset nuoret käyttävät päivittäin omaa 

rahaa. Lisäksi jo monet lukioikäiset nuoret käyvät ansiotyössä opiskelujen ohella tai 

kesäisin, jolloin heidän täytyy tehdä päätöksiä oman rahan käytön suhteen. 

 

1.3  Tutkimusprosessin kuvaus 
 

Kuluttajien suhtautumista yhteisvaluuttaan on tutkittu paljon, joten tutkimuksen 

tarkoituksena on hankkia nuorten ainekirjoitusten avulla vertailupohjaa eri ikäryhmien 

kesken. Aikaisemmissa eurotutkimuksissa kuluttajien mielipiteitä on selvitetty 

pääsääntöisesti käyttäen kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Omassa tutkimuksessani 

empiirinen osio ja aineiston analysointi tullaan suorittamaan laadullisilla eli 

kvalitatiivisilla tutkimusmetodeilla, jolloin aihealueeseen saadaan myös laadullista 

näkemystä. Tutkimusaineisto tullaan luokittelemaan teemoittain, jolloin tuloksia voidaan 

esittää myös numeraalisesti. Tuloksia tullaan vertailemaan ja yhdistämään aikaisempiin 

tutkimuksiin. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin keräämällä koululaisten euroaiheisia 

ainekirjoituksia. Tutkimukseen osallistui 69 teini-ikäistä koululaista. Tutkimuksen 

kohderyhmä saavutettiin syksyllä 2003, kun oppilaitokset avasivat ovensa kesän jälkeen. 

Tutkimus on suoritettu yhteistyössä Helsingin läntisen oppilaaksiottoalueen koulun 

kanssa. Tutkittavasta ikäryhmästä on saavutettu näin ollen yhdellä kertaa sekä yläasteen 

9- luokkalaiset että lukiolaiset. Koulu on painotettu yhteiskoulu, jolloin oppilaat 

edustavat maantieteellisesti koko pääkaupunkiseutua. 

 

Tutkimukseni tuloksista käy ilmi muun muassa, että nuorten mielipiteet eurosta ovat 

hyvin jyrkkiä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että eurosta joko pidetään 

tai sitä vihataan. Toisaalta on huomattava, että nuorten suhtautuminen euroon on hyvin 

samankaltainen kuin muunkin väestön. Päälinjat ja mielipiteet seuraavat hyvin pitkälti 

samoja linjoja kuin suomalaisten kuluttajien mielipiteet yleensä.  

 



  

2 EURO  HAASTAJANA VALUUTTAMARKKINOILLE 

 
 

2.1  Miksi markka vaihtui euroksi? 

 

Yhteisvaluutta euron käyttöönotto monissa Euroopan maissa on Eurooppaa koskevan 

pitkän taloudellisen yhdentymisprosessin tulos. Tämän yhdentymiskehityksen voidaan 

sanoa alkaneen jo vuonna 1958 Euroopan yhteismarkkinoiden muodostamisesta. 

Rahajärjestelmien yhtenäistäminen Euroopan maiden välillä alkoi sekin jo 1960-

luvulla. Syynä tähän oli dollarin kriisi. Euroopassa alettiin kyseenalaistaa 

dollaripohjaista Bretton Woods -järjestelmää. Näkyvin osoitus pyrkimyksestä 

rahajärjestelmien yhtenäistämiseen oli Euroopan maiden keskuspankkien pääjohtajien 

välisen toimielimen perustaminen vuonna 1963. Euroopan maiden rahajärjestelmien 

yhtenäistäminen onkin edennyt tämän jälkeen hiljalleen toisin kuin huomattavasti 

nopeammin saavutetut tulli- ja talousliitot: yhteisvaluutta tuli EU:n viralliseksi 

tavoitteeksi vuonna 1969. Valuuttamekanismi ERM ja ecu syntyivät vuonna 1979. 

Talous- ja rahaliiton ensimmäinen vaihe alkoi 1990, jolloin jäsenmaiden pankkien ja 

rahapolitiikan yhteistyö tiivistyi (kuvio 1). Euron tulon vahvistanut Maastrichtin 

sopimus tuli voimaan vuonna 1993. Yhteisvaluutan nimeksi annettiin euro vuonna 

1995. Euro otettiin käyttöön sähköisenä valuuttana ja euromaiden kansallisten 

valuuttojen kurssit kiinnitettiin euroon vuonna 1999. Eurosetelit ja -kolikot tulivat 

lailliseksi maksuvälineeksi kahdessatoista euromaassa vihdoin vuonna 2002. (Sokala 

1996, 14-17.) 

 

Perimmäisenä syynä Euroopan talouksien yhtenäistämiselle ovat olleet pyrkimykset 

talouden tehostamiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen. On ajateltu, että Euroopan maat 

ovat yksin liian pieniä markkinoita kilpailukyvyn turvaamiseksi. Kilpailukyky sen 

sijaan varmistuisi, kun Euroopasta muodostettaisiin yksi suuri markkina-alue, jossa 

kilpailu pakottaisi yritykset toimimaan tehokkaasti. Ensimmäisessä vaiheessa tämä on 

tarkoittanut tavaroiden ja palvelujen liikkumista vapaasti Euroopan maiden välillä.  

(Aalto-Setälä, Halonen, Nikkilä, Peura-Kapanen, Raijas & Saarinen 2003, 2.) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. EMU:n toteuttaminen kolmessa vaiheessa 
(Sokala 1996, 16–17; Euroopan Keskuspankki 2003c) 
 

Yhteinen valuutta euro on yksi yhtenäisen talousalueen peruspilareista. Euromaiden 

otettua käyttöön yhteisen valuutan tavarat ja palvelut eivät ainoastaan liiku vapaasti 

maiden välillä, vaan ne voidaan myös maksaa samalla valuutalla. Näin säästytään sekä 

valuutanvaihtokustannuksilta että mahdollisista kurssiriskeiltä. On tärkeää huomata, 

ettei kyse ole vain valuutanvaihtokustannusten ja kurssiriskin säästämisestä. Kyse on 

sen sijaan siitä, että näiden kustannusten poistuminen kannustaa yrityksiä kilpailemaan 

yli rajojen ja näin kilpailu tehostaa markkinoiden toimintaa. (Aalto-Setälä ym. 2003, 3.) 

 

ENSIMMÄINEN VAIHE:  
(1.7.1990 - 31.12.1993) 

- Talouspolitiikan ja taloudellisen suorituskyvyn asteittainen 
lähentyminen 

- Pääoman vapaa liikkuvuus 

TOINEN VAIHE: 
(1.1.1994 - 31.12.1998) 

- Talouspolitiikan yhteensovittaminen 
- Taloudellinen lähentyminen 
- Jäsenvaltioiden valmistautuminen EMU:un  

KOLMAS VAIHE 
(1.1.1999 -) 

- Euroopan Keskuspankin perustaminen 
- Osallistuvien jäsenvaltioiden nimeäminen ja muuntokurssit 
- Siirtyminen euroseteleihin ja -kolikoihin 1.1.2002 

 
EUROALUEEN LAAJENTUMINEN ? 



  

Euroalue ei ole kuitenkaan vieläkään täysin yhtenäinen talousalue. Näyttää siltä, että 

talouksien yhtenäistäminen euroalueella ei ole lähiaikoina merkittävästi syvenemässä. 

Euroalue sen sijaan on mitä ilmeisimmin laajenemassa, kun euroalueen ulkopuolella 

olevat Euroopan unionin jäsenmaat tai Euroopan unionin uudet jäsenet ovat liittymässä 

euroalueeseen. Euroopan unioni on saamassa 1.5.2004 kymmenen uutta jäsenmaata, 

jotka tulevat liittymään euroalueeseen myöhemmin. Vastaavasti esimerkiksi Ruotsissa 

järjestettiin 14.9.2003 kansanäänestys euroalueeseen liittymisestä (HS 16.9.2003). 

Ruotsalaiset kuitenkin äänestivät eurojäsenyyttä vastaan, joten heidän jäsenyytensä 

lykkääntyy. Kansallisen valuutan korvaaminen eurolla on kokonaisuutena pitkä prosessi. 

Näyttääkin siltä, että euroalueeseen voisi liittyä uusia maita aikaisintaan vuoden 2006 

alussa. 

 

2.2  Euro dollarin haastajaksi  
 

Maailmanlaajuisia markkinoita hallinneen Yhdysvaltain dollarin haastajaksi on tullut 

uusi Euroopan maiden yhteinen valuutta, euro. Euro on merkittävä muutos myös 

suomalaiselle yhteiskunnalle, koska se vaikuttaa toimintaan kansainvälisessä kaupassa ja 

kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Suomessa euron käyttöönotto on tuonut 

suuremmat muutokset kuin muissa Euroopan maissa, koska kansainvälisessä 

kaupassamme on käytetty paljon ulkomaiden valuuttoja. Euron vaikutus ulottuu 

yrityksissä myös sisäisiin toimintoihin ja nostaa esimerkiksi valuuttakurssiriskit erityisen 

tarkastelun alle. (Alho & Kaitila 1997.) 

 

Alhon ja Kaitilan (1997, 20) arvio on, että Suomelle euron käyttöönotto merkitsee ennen 

kaikkea välitysvaluuttojen poistumista kaupasta. Toisaalta, jotta eurolla olisi 

mahdollisuus nousta maailmanvaluuttana dollarin rinnalle tai jopa ohitse, sen täytyy olla 

yleisesti ottaen maailmankaupan ja maailmanlaajuisten finanssimarkkinoiden 

toimijoiden näkökulmasta houkuttelevampi valuutta kuin dollari. Alhon ja Kaitilan 

mielestä lyhyellä aikavälillä tämänkaltainen tilanne voi olla epätodennäköinen, mutta 

pitemmällä ajanjaksolla tilanne on jo toinen. Pitkällä aikavälillä (yli kymmenen vuotta) 

valuuttojen arvoon ja rooliin maailmantaloudessa vaikuttavat muuan muassa niiden 



  

kotimaiden taloudellinen menestyminen maailmanlaajuisesti sekä yhdentyminen muun 

maailman kanssa.  

 

2.3 Yhteisvaluutta euron kurssikehitys 
 

Euroopan yhteisvaluutan euron asema maailmanmarkkinoilla ja sen kurssin 

kehittyminen ovat tiukasti riippuvaisia siihen liittyneiden maiden lukumäärästä sekä 

näiden maiden talouspolitiikan menestyksestä. Myös Euroopan Keskuspankin (EKP) 

rahapolitiikan uskottavuus sekä euron rahamarkkinoiden syvyys ja toimivuus vaikuttavat 

merkittävästi sen asemaan maailmanmarkkinoilla. Koska Yhdysvaltain dollarilla on 

olemassa hyvin laajat ja syvät markkinat, euron nousu dollarin rinnalle ei tapahdu 

nopeasti. Euro vahvistaa eurooppalaisten valuuttojen yhteenlaskettua osuutta 

maailmanmarkkinoilla. Tästä huolimatta euron kansainvälistyminen on kuitenkin 

hitaasti etenevä prosessi. Euro saavuttanee pitkällä aikavälillä dollariin verrattavan 

käyttölaajuuden. Markkinat ovat ennustaneet, että euron ja Yhdysvaltain dollarin kurssi 

pysyy pitkällä aikavälillä suhteellisen vakaana. Kuitenkin euron ja dollarin välillä 

nähdään muutaman vuoden mittaisia vahvistumisen ja heikkenemisen kausia. (Alho & 

Kaitila 1997.) Tästä on jo esimerkkejä, kun euro heikkeni sen ensimmäisen 

olemassaolovuoden aikana dollariin nähden, mutta kolmantena vuotenaan kurssi on 

kääntynyt ylämäkeen dollarin heikentyessä Yhdysvaltain talouden kasvun hidastumisen 

vuoksi (kuvio 2). 

 

 

Euro on yksi merkittävä osa maailmantaloutta, ja sen ulkoisen arvon tarkasteleminen 

onnistuu parhaiten vertailemalla sitä joko dollariin tai jeniin. Euron heikkous tai 

mahdollinen vahvuus on sitä kautta peilikuva siitä valuutasta, johon verrataan. Euron ja 

dollarin keskinäiset kurssivaihtelut ovat tulevaisuudessa keskeinen osa 

maailmantalouden markkinamekanismeja. Euroaluetta ja Yhdysvaltoja voidaan pitää 

toistensa peilikuvina, koska toisen osapuolen alijäämäinen vaihtotase luo toiselle 

ylijäämäisen ja päinvastoin. (Vartiainen, Haaparanta, Hulkko, Melgin & Rantanen 1999, 

116.) 



  

 

Euron kurssi on tehnyt viiden vuoden aikana selvän U-kirjaimen muotoisen 

aaltoliikkeen pitkälti Euroopassa vallinneiden huonojen talousnäkymien johdosta. Euron 

kurssi sukelsi historiansa pohjalukuihin 26.10.2000, jolloin euron kurssi oli vain 0,8252 

US dollaria. Nousuun euro kääntyi vuoden 2002 alusta ja kurssinousu on jatkunut aina 

tähän päivään asti. Kurssissa on päivittäistä vaihtelua, mutta euro on kuitenkin 

saavuttanut ja jopa ylittänyt tason, jolla se vuonna 1999 laskettiin liikkeelle. 

Tähänastisen historian kurssihuippu koettiin vuoden 2003 viimeisenä päivänä 

(31.12.2003), jolloin euron kurssi päätyi 1,2630 US dollariin. (Euroopan Keskuspankki 

2003a.) 

 

 

KUVIO 2. Euron kurssikehitys suhteessa Yhdysvaltain dollariin vuosina 1999–2003   

( Euroopan Keskuspankki 2003a) 

 

Periaatteessa euron kurssin kehitykseen vaikuttaa se, miten euromääräisten 

sijoituskohteiden kysyntä kehittyy suhteessa niiden tarjontaan. Fred Bergsten (1997) 

uskoo euron vahvistuvan voimakkaasti, koska kysyntä on kasvamassa nopeasti eikä 

muissa valuuttakursseihin vaikuttavissa tekijöissä ole havaittavissa muutoksia. Mikäli 
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euromääräisten sijoituskohteiden tarjonta kasvaa suuresti, euron kurssi saattaa pysyä 

vakaana tai jopa laskea. (Vartiainen ym. 1999, 86–89.) 

 

Fred Bergstenin (1997) näkemyksen mukaan Euroopan rahaliiton ja euron synty 

merkitsevät sitä, että kurssivaihtelut Yhdysvaltain dollariin nähden ovat suurempia kuin 

dollarin kurssin vaihtelu Saksan markkaan nähden. Euron suhde dollariin voi hyvinkin 

tulevaisuudessa olla yhtä vakaa kuin dollarin ja Saksan markan suhde on ollut 

(Vartiainen ym. 1999, 124–125). 

 

Kurssivaihteluita on ollut havaittavissa jo euron historian alkutaipaleella. Ekonomistit 

ovat yksimielisiä siitä, että mikäli euro vahvistuu merkittävästi loppuvuoden 2003 

tilanteesta, on Euroopassa edessä vaikeat ajat (HS 24.10.2003). Euro on vahvistunut 

vuoden 2003 aikana peräti 20 prosenttia US dollariin nähden ja keväästä 2001 muutosta 

on noin 40 prosenttia, joten se rasittaa jo Euroopan kilpailukykyä. Brittiläisen ECU 

Groupin pääekonomisti Neil MacKinnon (HS 24.10.2003) toteaa, että ”jos euro 

vahvistuu 1,30:een, se on yhtä murhaa. Siinä menivät toiveet euroalueen elpymisestä 

vuonna 2004”. Liian vahvasta valuutasta kärsivät etenkin eurooppalaiset vientiyritykset. 

Kun tulos heikkenee, yritykset karsivat kustannuksiaan vähentämällä työvoimaa. Koko 

kansantuote pienenee, verotulot supistuvat, ja julkinen talous joutuu entistä 

ahtaammalle. Euron liiallinen vahvistuminen käynnistää siis koko kansantalouteen 

vaikuttavan ketjureaktion. Selitys dollarin rajulle heikkenemiselle löytyy Yhdysvalloista 

ja maan ennätyksellisestä vaihtotaseen vajeesta – amerikkalaiset ovat kuluttaneet 

enemmän kuin tienanneet (HS 24.10.2003). 

 

EU:n markkinoilla yhteisvaluutta on poistanut valuuttariskit. Suomen kannalta tilanne 

on kuitenkin ongelmallinen, koska Suomen viidestä tärkeimmästä vientimaasta neljä on 

euroalueen ulkopuolella: Yhdysvallat, Ruotsi, Venäjä ja Britannia (HS 22.11.2003). 

 

Vartiaisen ym. (1999, 145) mielestä eurosta tulee kansainvälinen valuutta, mutta 

kuitenkaan se ei nouse yhtä tärkeäksi kuin Yhdysvaltain dollari. Valuutan asema hyvin 

usein nojautuu historiaansa, ja muutokset johtuvat usein yllättävistä, poliittisista tai 



  

taloudellisista, tapahtumista. Euron ja EMU:n synty saattavat jakaa koko maailman 

pitemmällä aikavälillä kahteen tai kolmeen erilliseen raha-alueeseen.  

 

Valuutan vahvistumiseen tai heikkenemiseen vaikuttaa pitkällä aikavälillä etenkin maan 

tai valuutta-alueen ulkoinen varallisuusasema. Varallisuusaseman ollessa positiivinen 

kohdistuu valuuttaan vahvistumispaineita ja päinvastoin. Pitkä vahvistumisen kausi 

muuttaa varallisuusasemaa epäedullisempaan suuntaan, ja valuutan heikkeneminen voi 

alkaa. Japanissa ja Yhdysvalloissa keskipitkällä aikavälillä myös finanssipolitiikalla on 

ollut vaikutusta reaalisiin valuuttakursseihin. (Alho & Kaitila 1997, 113.) 

 

Alho ja Kaitila (1997, 114) toteavat, että ainoastaan siinä tapauksessa, että Euroopan 

talouspolitiikka epäonnistuu täysin ja markkinat menettäisivät luottamuksensa 

valuuttaan, seuraisi euron kurssin trendinomainen heiluminen, joka puolestaan johtaisi 

maailmanlaajuiseen talouskriisiin.  Tämä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, koska 

EKP:n talouspolitiikka on uskottavaa ja rahataloudellinen tilanne euroalueella on vakaa.  

 

2.4  Arvioita euron tulevaisuudessa 
 

Ennen euron käyttöönottoa oli suuri mielenkiinto siinä, syntyykö se heikkona vai 

vahvana valuuttana. Nyt kuitenkin tiedämme, kuinka euron ensimmäiset vuodet ovat 

sujuneet: se on nähnyt sekä laskua että nousua dollariin nähden (kuvio 2). 

Valuuttakurssiin voidaan vaikuttaa varsin tehokkaasti talouspolitiikalla. Rahapolitiikkaa 

löysentämällä tai kiristämällä voidaan heikentää tai vahvistaa valuuttaa, jos 

tarkoituksena on pitkäaikainen politiikkamuutos. Konkreettiset keinot ovat rahan 

tarjonnan säätely ja korkotason muuttaminen. Kuitenkin kyseiset toimet voivat johtaa 

devalvaatiovaaraan tai siihen, että joudutaan sallimaan inflaatiovauhdin kiihtyminen. 

(Alho & Kaitila 1997, 37.) 

 

Yhdysvalloilla on ollut vallitseva asema taloudessa ja politiikassa läntisessä maailmassa, 

mitä onkin verrattu brittiläiseen imperiumiin ennen maailmasotia. Nyt kuitenkin 

Eurooppa on haastanut Yhdysvallat kilpailuun tiivistyvällä taloudellisella 



  

yhdentymisellä. Euron mahdollisuudet syrjäyttää dollari ovat kuitenkin pienet, tai se 

tulee ainakin olemaan erittäin vaikeaa. Euroopan on pystyttävä tarjoamaan jotakin 

enemmän, kuin Yhdysvalloilla on, koska dollari on jo kansainvälinen valuutta. Etuja, 

joita euro voisi tarjota, olisivat vakaampi talous, vakaampi ja kestävämpi 

talouspolitiikka sekä dollaria suurempi likviditeetti euron omilla markkinoilla. (Alho & 

Kaitila 1997, 44). 

 

Alhon ja Kaitilan (1997, 101-102) mielestä euroa heikentävä tekijä voi tulevaisuudessa 

olla se, ettei Euroopan keskuspankilla ole takanaan mitään menneisyyttä, historiaa. 

Historian puuttuminen saattaa aiheuttaa jonkintasoisen uskottavuusongelman Euroopan 

keskuspankille. Näiden lisäksi uuden rahapolitiikan muotoutuminen ja oppiminen lisää 

virhemahdollisuutta, koska on vaikea ennustaa, kuinka hinnat ja tuotanto reagoivat 

rahapolitiikan muutoksiin. 

 

Ennen euroon siirtymistä dollari oli ainoa valuutta, jota käytettiin yleisesti 

välittäjävaluuttana myös Aasian ja Euroopan välisessä valuuttaliikenteessä. Dollarin 

vallinneelle valtakaudelle Portes ja Rey (1998) esittävät kolme mahdollista vaihtoehtoa. 

Ensimmäinen on vaatimattoman euron tapaus, jossa euro korvaa dollarin EU:n ja Aasian 

välisessä valuuttaliikenteessä. Mitään muuta merkittävää ei tapahdu. Toinen esitetty 

vaihtoehto on keskisuuri euro, jossa euro korvaa dollarin sekä Aasian ja EU:n että EU:n 

ja Yhdysvaltain välisessä valuuttaliikenteessä. Muuten dollari säilyttää asemansa myös 

välitysvaluuttana. Kolmannes vaihtoehto on mahtavan euron vaihtoehtoa. Siinä dollari 

säilyttäisi asemansa vain Aasian ja Yhdysvaltain välisessä valuuttaliikenteessä, muuten 

euro olisi korvannut dollarin kaikkialla, ja eurosta tulisi siten myös välittäjävaluutta.  

 

Mitkä vaihtoehdot ovat sitten mahdollisia euron tulevaisuutta tarkasteltaessa? 

Tutkijoiden antama vastaus yleisesti on se, että Euroopan pääomamarkkinoiden kehitys 

vaikuttaa olennaisesti siihen, mitkä vaihtoehdot voivat toteutua. Pääomamarkkinoiden 

rooli nousee keskeiseksi, koska jokaisen valuutan käytön kustannukset ovat 

mittakaavaetujen mukaan sitä pienemmät, mitä yleisemmin valuutta on käytössä. 

(Vartiainen ym. 1999, 112–113.) 



  

 

Eri tutkijoiden arviot euron tulevasta asemasta vaihtelevat joskus jopa suurestikin. 

Kuitenkin he korostavat pohjimmiltaan samoja perustekijöitä. Suurimmat erot syntyvät 

siitä, miten korostetaan eri tekijöiden suhteellista merkitystä ja rakenteen 

muutosnopeutta. Euroopan rahaliitto syntyi vasta vähän aikaa sitten, niin ettei 

käytännössä vielä voida varmasti sanoa mitään siitä, mihin suuntaan kehitys olisi 

menossa.  
 

Eurooppalaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta katsottaessa euron ja dollarin välinen 

kurssikehitys on tärkeä. Euron kysyntä sekä Euroopassa että euroalueen ulkopuolella 

ovat euroa vahvistavia tekijöitä. Vahvuuteen vaikuttaa myös keskuspankkien ja 

yksityisten portfolioiden valuuttareservien mukautuminen tilanteeseen ja niiden riskien 

hajauttaminen. (Alho & Kaitila 1997, 101.) 

 

2.5  Euroalueen laajentuminen 
 

Yksi mielenkiintoisimmista euroa koskevista kysymyksistä on euroalueen laajentuminen 

ja se, miten laajentuminen vaikuttaa kokonaisuudessaan Euroopan talouteen ja 

eurooppalaisiin kuluttajiin. EU:n uusille jäsenvaltioille ei ole annettu aikataulua euron 

käyttöönottamiseksi. Jotta uudet jäsenvaltiot voivat ottaa euron käyttöön, niiden täytyy 

saavuttaa korkea kestävän taloudellisen lähentymisen aste. EU:n neuvosto arvioi 

komission ja EKP:n laatimien raporttien perusteella, kuinka hyvin uudet jäsenvaltiot 

täyttävät Maastrichtin kriteereiksi kutsutut lähentymisehdot.  

 
Keväällä 2004 EU:n uudet jäsenvaltiot eivät ota siis euroa käyttöönsä automaattisesti. 

Uusien jäsenvaltioiden kuitenkin edellytetään ottavan euron käyttöön, jos ja kun ne 

täyttävät Maastrichtin kriteereiksi kutsutut lähentymisehdot. Uusilla jäsenvaltioilla, 

toisin kuin Tanskalla ja Isolla-Britannialla, ei ole mahdollisuutta valita euron ja oman 

rahan välillä. (Sokala 1996.) 

 
Voidakseen ottaa euron käyttöön uusien jäsenvaltioiden täytyy saavuttaa korkea 

kestävän taloudellisen lähentymisen aste. Arvioinnin mittapuuna olevat Maastrichtin 



  

kriteereiksi kutsutut ehdot on kirjattu Euroopan yhteisön perustamissopimukseen 

(Sokala 1996, 10-11).  

 

Kriteerit ovat seuraavat: 

- Hintatason on oltava vakaa, mikä tarkoittaa, että jäsenvaltio on saavuttanut kestävän 

hintatason vakauden eli inflaatio saa olla korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä 

korkeampi kuin EU:n tavoitetaso. Tavoitetaso on kolmen hintatason vakaudessa 

parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion keskiarvo viimeisen vuoden aikana. 

- Julkisen talouden alijäämä ei saa ylittää 3 prosenttia suhteessa markkinahintaiseen 

BKT:hen  

- Julkisen talouden kokonaisvelka ei saa ylittää 60 prosenttia suhteessa 

markkinahintaiseen BKT:hen. 

- Jäsenvaltion pitkän aikavälin korkokantojen keskimääräinen nimellistaso saa olla 

enintään 2 prosenttia korkeampi kuin tavoitetaso. Tavoitetaso on kolmen hintatason 

vakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion keskimääräinen korkotaso. 

- Valuutan on oltava vakaa. Valuutan pitää pysyä unionin valuuttakurssimekanismin 

vaihteluvälien sisällä ainakin kahden vuoden ajan ilman vakavia häiriöitä. 

Vaihteluväli on +/- 15 prosenttia. 

 

 

TAULUKKO 1. Euroalueen ja mahdollisten uusien euromaiden väestömäärä ja BKT 

Väestömäärä BKT 
(miljoonaa asukasta) (miljardia euroa) 

  
10 uutta jäsenmaata 75 413 
12-jäseninen euroalue 305 6828 

15-jäseninen Euroopan unioni 381 8843 
 

( Euroopan Keskuspankki 2003b) 

 

Mikäli euroalue laajentuisi uusilla jäsenmailla ja EU:n nykyisillä kolmella jäsenmaalla, 

jotka eivät ole vielä mukana yhteisessä valuutassa, kasvaisi euroalue väestömäärältään 



  

noin 150 miljoonalla ja BKT kasvaisi noin 2500 miljardia euroa (taulukko 1). Tästä voi 

tehdä johtopäätöksen, että euroalueen laajentuminen on erittäin tärkeää Euroopan 

yhteisen ja yhtenäisen talousalueen kehittämisen kannalta.  

 

Vuonna 2001 euroalueen nimellinen BKT oli 6 828 mrd. € ja uusien jäsenvaltioiden 413 

mrd. € eli noin 6 % euroalueen BKT:stä (taulukko 1). Euroalueella on 305 miljoonaa 

asukasta, uusissa jäsenvaltioissa yhteensä 75 miljoonaa, mikä vastaa noin 25 prosenttia 

euroalueen väestöstä. Laajentumisen kannalta erittäin merkittävässä roolissa ovat 

nykyiset EU-maat Iso-Britannia, Tanska ja Ruotsi, jotka eivät vielä ole mukana 

euroalueessa. 

 

2.6  Eurojärjestelmän kestävyys 
 

Vaikka kaikki EU:n jäsenmaat eivät ole mukana rahaliitossa, on muistettava, että 

rahaliitto ei ole suljettu kerho. Kaikilla niillä jäsenmailla, jotka täyttävät Maastrichtin 

sopimuksessa määritellyt ehdot, on oikeus liittyä jäseneksi rahaliittoon. Tulevaisuuden ja 

eurojärjestelmän kestävyyden kannalta tulee huomioida, että yhteinen raha on Euroopan 

näkökulmasta erittäin merkittävä poliittinen symboli: oma raha auttaa osaltaan EU:ta 

ottamaan entistä vahvemmin oman paikkansa kansainvälisellä poliittisella näyttämöllä 

(Sokala 1996, 24.) 

 

Vartiaisella ym. (1999, 85) on huomattavasti pessimistisempi näkemys eurojärjestelmän 

tulevaisuudesta ja kestävyydestä. Tutkijat toteavat, että Euroopassa on tavoiteltu 

rahataloudellista vakautta jo pitkän aikaa ja euroyhteistyö on viimeinen vaihe tässä 

jatkuvassa muutosten ja kokeilujen sarjassa. Mikään tähänastisista järjestelyistä ei vielä 

ole osoittanut itseään ikuiseksi, eikä niin voida olettaa euroyhteisönkään olevan: sen 

uskotaan olevan vain viimeisin yritys erilaisten kokeilujen sarjassa.  

 

Vartiainen ym. (1999, 92) on kiteyttänyt euron ja Euroopan rahaliiton merkityksen 

maailmantaloudelle: ”Ensinnäkin Eurooppaan syntyy yksi yhteinen valuutta euro. 

Toiseksi, rahaliitto luo maailmaan suuren yhtenäisen valuutta-alueen, jolloin yhdeksi 



  

maailman keskeiseksi tunnusluvuksi nousee euron arvo suhteessa muihin merkittäviin 

valuuttoihin.”  

 

Euro korvaa kaikki entiset rahaliiton alueella käytetyt kansalliset valuutat, mutta sen 

käyttöönotto johtaa muutoksiin myös rahaliiton ulkopuolella. Mielenkiinnon kohteena 

yleisesti onkin se, syntyykö eurosta niin sanottu kansainvälinen valuutta, jota 

käytettäisiin yleisesti myös rahaliiton ulkopuolella. Mikäli eurolle käy näin, se vaikuttaa 

erityisesti Yhdysvaltain dollarin käyttöön alentavasti eli dollarin käyttö suhteellisesti 

vähenee. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä tämänsuuntainen kehitys, euron 

merkityksen kasvu, saattaa johtaa siihen, että kansainvälisten rahamarkkinoiden 

epävakaus lisääntyy niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tämänkaltainen epävakaus 

saattaa häiritä maailman keskeisten talousalueiden (EU, Yhdysvallat) välisiä suhteita. 

Toisaalta, asiantuntijat ovat sitä mieltä, että euro on merkittävä kansainvälinen valuutta. 

Euron merkitys ja asema kasvaa hitaasti, mutta kuitenkin se voi luoda samalla 

maailmantaloudellista epätasapainoa. Erilaiset asiantuntijoiden arviot perustuvat siihen, 

että he painottavat eri tekijöitä eri tavoin. (Vartiainen ym. 1999, 94–95.) 

 

Euroopan rahaliitto taloutena on yhtä suuri kuin Yhdysvallat, varsinkin jos otetaan 

mukaan se, että myös Iso-Britannia, Tanska ja Ruotsi liittyvät jäseniksi. On 

odotettavissa, että sijoittajat ryhtyvät siirtymään dollarimääräisistä kohteista 

euromääräisiin kohteisiin. Tämä johtaa siihen, että euron kurssi vahvistuu 

voimakkaastikin. Euron vahvistuminen kyseisellä tavalla voi tukahduttaa suhteita 

Yhdysvaltoihin, varsinkin jos dollarin kansainvälinen asema heikkenee. Euron ja 

Yhdysvaltain dollarin välille voi syntyä kilpailua, josta on jo sotien väliseltä ajalta 

huonoja kokemuksia. Vaara on erityisen suuri, jos euroon vaihtaminen sijoittajien osalta 

tapahtuu nopeasti.  

 

Fred Bergsten (1997) on nähnyt euron syntymisen lisäävän pitkällä aikavälillä 

maailmantalouden epävakautta. Hän on korostanut, että euroalue on talousalueena lähes 

yhtä suljettu kuin Yhdysvallat. Euron syntyminen on jo luonut jännitteen euroalueen ja 

Yhdysvaltain välille, koska uuden Euroopan talousalueen koko antaa aiheen olettaa, että 



  

eurosta tulee dollarin asemaa pienentävä valuutta. Kuitenkin historiaan katsottuna 

dollarin asema ei tulisi muuttumaan ollenkaan, koska dollaria käytetään hyvin laajasti ja 

sen käyttö on edullisempaa kuin muiden valuuttojen käyttö yrityksille ja kuluttajille. 

Vain jokin maailmanlaajuinen tapahtuma, joka sysäisisi dollarin paitsioon, voisi tämän 

näkemyksen mukaan vähentää dollarin käyttöä.  

 

Toisaalta Yhdysvalloissa uskotaan, että euron käyttöönotto helpottaa myös yritysten 

kaupankäyntiä Euroopassa. Yhdelle markkina-alueelle tulo mahdollistaa pääsyn laajalle 

alueelle, aikaisemman useiden valuutta-alueiden ja markkinoiden sijasta. Tämä 

mahdollistaa myös pienempien yhdysvaltalaisten yritysten mukaantulon Euroopan 

markkinoille. Yksi valuutta siis luo avoimen, joustavan ja yhdenkaltaisen markkina-

alueen Yhdysvaltain kanssa. (Chitty & Weiner 1999, 26.) 

 

Yleisesti tutkijat ovat nähneet, että Euroopan pääomamarkkinoiden kehitys vaikuttaa 

olennaisesti siihen, minkälaisen aseman euro maailman talousmarkkinoilla saavuttaa. 

Pääomamarkkinoiden rooli nousee keskeiseksi, koska jokaisen valuutan käytön 

kustannukset ovat sitä pienemmät, mitä yleisemmin valuutta on käytössä. Keskivahvan 

ja vahvan euron vaihtoehdot ovatkin hyvin mahdollisia, ja ne voivat toteutua, jos 

Euroopan pääomamarkkinat yhdentyvät Yhdysvaltain kaltaisiksi. 

 

Tutkijoiden arviot euron tulevaisuudesta vaihtelevat suurestikin, mutta kaikki kuitenkin 

viittaavat samoihin peruspilareihin tai korostavat niitä. Erot syntyvät lähinnä siinä, 

kuinka korostetaan eri tekijöitä ja niiden suhteellista merkitystä. Euro on vasta 

alkutaipaleellaan, ja voidaan vain arvioida, mihin suuntaan se voisi olla menossa. 

 

Mielestäni yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä euroalueella on se, kuinka eri 

euromaiden talouden vaihtelut vaikuttavat koko talousalueeseen. Vai onko niin, ettei 

yksikään maa voi joutua syvään ahdinkoon ilman, että muut maat seuraisivat? Ajatuksia 

herättää myös se, kuinka euroalue asettuu maailmantalouden kartalle. Tuleeko 

euroalueesta vain pieni osa kokonaisuutta vai varteenotettava kilpailija jopa 

Yhdysvaltain hallitsevalle asemalle? 



  

3 NUORET KULUTTAJINA  

 

 

Nykyään sanotaan, että kulutus on tunkeutunut ihmisten identiteetin rakentelun, 

muokkaamisen ja sen ylläpitämisen alueille. Tämä selittänee pitkälti sen, miksi 

kuluttaminen on valloittanut hyvin keskeisen sijan ihmisten elämässä läntisessä 

kapitalistisessa maailmassa.  

 

Tavaroiden tuotanto, ja etenkin nuorille suunnattujen kulutustavaroiden alati kasvava 

tuotanto, on keskeisimpiä ja leimaa antavimpia modernin yhteiskunnan piirteitä. Tämä 

piirre yhdistyneenä identiteetin rakentamisen mahdollisuuksien lisääntymiseen ja 

elämänprojektin merkityksen kasvuun on johtanut etenkin nuorten maailmassa 

kuluttajan roolin korostumiseen. Kuluttamisesta on tullut oman identiteetin korostamista 

edistävää, mielekkäänä koettavaa toimintaa (Helenius 1996, 19). 

 

Ziehe (1991, 35–36) toteaa, että kuluttaminen ei enää liity yhtä selvästi omistamiseen. 

Yksilön kannalta kuluttamiseen on tullut uusia ulottuvuuksia. Kuluttaminen ei ole enää 

”omistamista” vaan pikemminkin ”olemista”. Kuluttaminen voi ilmetä yrityksenä löytää 

itseilmaisun ja itsensä kokemisen muotoja, joiden kautta voi kokea edistysaskeleita 

omassa persoonallisuudessaan. Tämä heijastuu etenkin nuoren sukupolven 

kulutusasenteissa ja -käyttäytymisessä. 

 

Tässä osiossa pyritään antamaan vastauksia nuorten kulutukseen liittyviin kysymyksiin. 

Nuoret kuluttajina osuuden tarkoituksena on luoda pohjaa ja esitellä taustaa nuorten 

rahankäyttöön ja kulutukseen. Nuorten kulutusta tullaan käsittelemään tässä kappaleessa 

kolmesta eri näkökulmasta: nuoret ja kulutusidentiteetin synty, nuorten taloudellinen 

asema, sekä nuorten menoerät ja käytössä olevat varat. 

 

Varsinaisesti nuorten kulutusta, nimenomaan sen laadullisia piirteitä, on toistaiseksi 

Suomessa tutkittu varsin vähän. Toisaalta Nuorisoasiain neuvottelukunta on tehnyt 

vuodesta 1994 alkaen säännöllistä kartoitusta 15-29-vuotiaiden nuorten asenteiden ja 



  

odotusten kehittymisestä, ja siinä yhtenä osa-alueena on ollut nuoret kuluttajina. 

Tarkoituksenani on pyrkiä esittelemään mm. nuorisobarometrien avulla minkälainen on 

suomalainen nuori kuluttaja ja miten se mahdollisesti heijastuu hänen käsityksiinsä 

rahasta ja eurosta. 

 

Yhtenä nuorisobarometrien tutkimuskohteena on ollut nuorten rahankulutus.  Nuorten 

rahankäytössä merkittävimmäksi tekijäksi muotoutuu nuoren ikä. Tutkimukseni kannalta 

tärkeimmäksi ikäryhmäksi muotoutuu nuorisobarometrien nuorin tutkimusryhmä, joka 

koostuu 15-19-vuotiaista nuorista. Tutkimuksessani paneudutaankin lähinnä teini-

ikäisiin nuoriin, joita myös oma empiirinen tutkimukseni käsittelee. 

 

3.1  Nuoret ja identiteetti 
 

Nuoruuteen biologis-sosiaalisena siirtymävaiheena lapsuudesta aikuisuuteen liitetään 

edelleen mielikuva erityisen vaikeasta hallittavasta elämänkulun välitilasta. Pilcher 

(1995) toteaa, että modernissa yhteiskunnassa, jossa raja lapsuuden ja aikuisuuden 

välillä on yhä epämääräisempi, siirtymävaihe aikuisuuteen on sen sijaan muodostunut 

pitkäksi, ja siirtymäriittien merkitys on vähentynyt.  

 

Nuoret ovat tunnetusti varsin alttiita samastumaan ryhmiin, jotka ajattelevat ja 

käyttäytyvät jollain tietyllä tavalla. Ryhmät saattavat edustaa jotakin tiettyä nuorten 

alakulttuuria tai ryhmät voivat liittyä esimerkiksi harrastuksiin. Itseään etsivä nuori 

kokeilee rajojaan näiden ryhmien antamien normien raameissa. Samastuminen johonkin 

rajattuun ryhmään luo mahdollisuuden ryhmään kuulumista ilmentävän sosiaalisen 

identiteetin muodostumiselle, joka samalla heijastuu nuorten käyttäytymisessä ja 

kulutuksessa (Helenius 1996, 3). Nykyteorioiden mukaan identiteetin muodostumisen 

kannalta vapaa-aika ja kulutus ovat nousseet keskeisiksi elämänalueiksi. Nuori 

sukupolvi toteuttaa itseään näillä osa-alueilla päinvastoin kuin heitä vanhempi 

sukupolvi, jonka elämää määrittivät lähinnä työ, koulu ja perhe (Helenius 1996, 5). 

Nykykulttuurissa ei siis ole mitään valmiita malleja, joihin tarttua. Ziehen (1991, 27) 

mielestä valmiiden ja itsestään selvien merkitysten ja elämisenmallien puuttuminen on 



  

johtanut siihen, että nuoret joutuvat tekemään yksilöllistä identiteettityötä omassa 

elämänprojektissaan ja subjektiviteetissään, niin kuin Ziehe asian ilmaisee. Nuoret 

joutuvat etsimään, kokeilemaan ja rakentamaan omaa identiteettiään, joka myös näkyy 

heidän kulutuksessaan. 

 

Nuorten identiteettikehityksessä kuluttamisella on olennainen merkitys. Raha näyttää 

toimivan välineenä, jonka avulla nuori vahvistaa käsitystään omasta itsestään. 

Kuluttaminen auttaa nuorta rakentamaan käsitystään omasta itsestään eli siitä, kuka hän 

on ja mihin hän tuntuu kuuluvansa. ”Oikeiden” kulutustavaroiden ostaminen antaa 

nuorelle varmuutta ja se tuntuu samalla ikään kuin helpottavan hänen jäsentymistään 

sosiaalisiin verkostoihin, joista tärkeimpiä ovat kaveripiirit. (Helenius 1996, 21–22.) 

Nuorten ikäluokkien seuraaminen antaa vahvistusta edellä mainitulle väitteelle. Nuoret 

kulkevat kaduilla hyvin samalla tavalla pukeutuneina ja heidän kulutuskäyttäytymisensä 

seuraa pitkälti ajan muotisuuntauksia. Kuuluminen johonkin suurempaan joukkoon on 

nuorille tärkeää.  

 

Nuorten rooli itsenäisenä kuluttajana ei ole aina ollut itsestään selvä. Ennen 1980-lukua 

nuorten kulutuksella ja elämäntyyleillä ajateltiin olevan varsin vähän taloudellista 

merkitystä. Nuorisokulutus nähtiin lähinnä ilmentämässä erilaisia nuorisokulttuureita 

1970- ja 1980-luvuilla. Suomessa nuorten asemaa itsenäisinä kuluttajina alettiin 

taloudellisessa mielessä korostaa vasta 1980-luvun lopun nousukauden myötä. Tällöin 

kohonneen elintason ja ”helpon rahan” pelättiin luovan vastuuttomia ja materialistisia 

kuluttajia. Nuorten taloudellisen aseman heikennyttyä laman aikana massatyöttömyyden 

johdosta keskustelu nuorten kulutuksesta oli hiljaisempaa. Uuden nousukauden päästyä 

vauhtiin 1990-luvun lopulla ja vuosituhannen vaihtuessa mediapuhe nuorten 

”näyttävästä” sekä myös ”vastuuttomasta” kulutuksesta sai taas uutta vauhtia tällä kertaa 

erityisesti ei-materiaaliseen kulutukseen sekä niihin liittyvien velka- ja maksuongelmien 

myötä. (Wilska & Eresmaa 2002, 177–178.) 

 

Tuloerojen kasvu ja nuorten jakautuminen kahteen taloudelliseen lokeroon on ollut yksi 

1990-luvun lopun keskeisiä aiheita. Uhkakuvaksi on määrittynyt polarisoituminen 



  

kahteen ryhmään: toisessa ääripäässä on yhä köyhtyvä nuorten joukko ja toisessa 

jatkuvasti rikastuvat nuoret. Tämä onkin saanut aikaan sen, että nuorten 

kulutustutkimuksessa on keskitytty viime vuosina ääripäihin: joko köyhyyteen ja 

kulutuksesta syrjäytymiseen tai sitten nuorten näkyvän ja näyttäytyvän kulutuksen 

määrään, laatuun ja maksumoraaliin (Wilska & Eresmaa 2002, 176). 

 

Koulutus, työelämään siirtyminen, perheen perustaminen ja muut elinkaaren vaiheet 

ovat muuttuneet entistä vähemmän ikäsidonnaisiksi. Osa nuorista käy töissä ja asuu 

itsenäisesti jo varhain. Osa asuu itsenäisesti mutta saa huomattavaa taloudellista tukea 

perheeltään esimerkiksi opiskelun vuoksi. Osa asuu lapsuudenkodissaan, mutta huolehtii 

itse kaikista menoistaan joidenkin ollessa vielä täysin riippuvaisia vanhemmistaan. Eri 

elämänvaiheessa olevien samanikäisten nuorten taloudellinen tilanne ja kulutusrakenne 

voi siis olla täysin erilainen ja siksi heidän ”keskimääräistä” kulutustaan on vaikea tutkia 

ja tulkita. (Wilska & Eresmaa 2002, 178.) 

 

3.2  Nuorten taloudellinen asema 
 

Nuorten heikon taloudellisen aseman kääntöpuolena on keski-ikäisten eli käytännössä 

nuoren ikäluokan vanhempien taloudellinen vaurastuminen. Keski-ikäisen työssäkäyvän 

väestön tulotaso on ollut jo vuosia jatkuvassa nousussa. Kaikista kotitalouksista suurin 

ostovoima on nimenomaan niillä kotitalouksilla, joissa asuu 15-29-vuotiaita nuoria 

vanhempiensa luona. Koska kotona asuvalla nuorella uskotaan olevan huomattavakin 

päätäntävalta myös kotitalouksien yhteiseen kulutukseen, voisi olettaa kotona asuvien 

nuorten todellisten kulutusresurssien olevan melko hyvät. Tästä hyvänä esimerkkinä 

voikin mainita, että nuoret ja nuoret aikuiset ovat luultavasti suositumpi mainostajien ja 

markkinoijien kohderyhmä kuin koskaan aikaisemmin. (Wilska & Eresmaa 2002, 179–

180.) 

 

Pelkästään nuoriin suunnatun markkinoinnin suuruus sekä lapsille ja nuorille tuotetun 

tavaramäärän voimakas kasvu viime vuosina muodostavat periaatteessa mahdottoman 

yhtälön nuorten tilastoidun käytettävissä olevan rahamäärän kanssa. Tilastojen mukaan 



  

nuorten tulotaso on nimittäin heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nuorten 

taloudellinen asema muuhun väestöön nähden heikkeni merkittävästi lama-ajan 

seurauksena, eikä edellisen vuosikymmenen tulo- ja kulutustasoa ole vieläkään 

saavutettu. Vuosien 1999 ja 1994 välillä alle 20-vuotiaiden reaalitulot laskivat jopa 50 

prosenttia (Wilska 2001a, 53). Laman jälkeenkin nuorten taloudellinen asema tuntuu 

jääneen pysyvästi muita ikäryhmiä heikommaksi. 

 

Tilastoimattomien tulonlähteiden eli perheen ja sukulaisten on siis oltava merkittävä 

nuorten rahatalouden ylläpitäjänä. Tosin lasten ja nuorten tilastoitu kulutus ei ole viime 

vuosina kasvanut yhtä paljon kuin yleensä kuvitellaan. Suurimmat muutokset näkyvät 

kulutuksen painopisteen siirtymisestä viime aikoina yhä enemmän tietoliikenteen ja 

palveluiden suuntaan. Muutokset nuorten kulutuksessa ovat siis enemmän laadullisia 

kuin määrällisiä. (Wilska 2002, 147.) 

 

Yleisen käsityksen mukaan massakulutuksen ja kaupallisuuden lisääntynyt merkitys 

nuorten elämäntyylien määrittäjinä on peittämässä alleen hienovaraisempia kulttuurisia 

vivahteita. Joidenkin teorioiden mukaan nykynuorten aikuisidentiteettien tärkeimmäksi 

rakennusaineeksi on muodostunut nimenomaan asema tuotanto-kulutus-akselilla. Oman 

tyylin löytäminen on tärkeää jo varsin nuorella iällä, mutta samalla koetaan 

ennenäkemätöntä viiteryhmän kelkassa pysymisen painetta. (Wilska 2002, 147.) 

 

 

KUVIO 3. Nuorten (18-24-vuotiaiden) käsitys taloudellisesta tilanteestaan  

(Suomi 1999; Wilska 2001a, 57) 
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KUVIO 4. Nuorten oma arvio (18-24-vuotiaiden) taloudellisesta tilanteesta viiden 

vuoden kuluttua ( Suomi 1999; Wilska 2001a, 57) 

 

Suomi 1999 -tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret ovat kuitenkin kaikesta huolimatta 

suhteellisen tyytyväisiä omaan taloudelliseen tilanteeseensa (kuvio 3), ja taloudellisen 

tilanteen uskottiin yleisesti myös kohentuvan lähitulevaisuudessa (kuvio 4). Lisäksi 

nuorten arviot omasta taloudellisesta tilanteestaan olivat tutkimuksessa selvästi 

paremmat kuin muihin ikäryhmiin kuuluvien arviot omasta tilanteestaan. Kulutuksen ja 

toimeentulon ristiriidat kuvastavat hyvin sukupolvien eroja asenteissa rahaan ja 

kulutukseen. Keski-ikäiset ja eläkeläiset ikään kuin häpeilevät kulutustaan ja ovat 

jatkuvasti tyytymättömiä taloudelliseen tilanteeseensa. Vastaavasti nuorten asenne 

kulutukseen on positiivisempi ja vapautuneempi. Toisaalta tämä ruokkii myyttejä 

nuorten materialistisuudesta ja vastuuttomuudesta vanhempien ihmisten keskuudessa. 

(Wilska 2001a, 56–57.) 

 

3.3  Nuorten menoerät ja käyttövarat 
 

Kotona asuvan teini-ikäisen kokonaismenot olivat vuonna 1998 arviolta 5000–6500 

euroa vuodessa perheen lapsiluvusta riippuen. Näistä henkilökohtaiseksi laskettujen 

vaate- ja vapaa-ajan menojen osuus on noin 40–50 prosenttia (Nuorten 

elinoloindikaattorit 2001). Kaikkien alle 19-vuotiaiden keskimääräiset omat tulot olivat 
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selvästi menoja pienemmät. Nykyisessä jälkimodernissa yhteiskunnassa kulutus ja 

markkinat ovat saaneet yliotteen, ja tavara- ja elämysmarkkinat pyrkivät suoraan 

luomaan materiaalisia virstanpylväitä matkalla lapsuudesta aikuisuuteen. 1980-luvulta 

alkaen suomalaiset nuoret ovat kuluttaneet määrällisestikin selvästi enemmän kuin 

ennen. Jo vuosikymmenen alussa nuorten henkilökohtainen kulutus oli rahallisesti 

samalla tasolla kuin aikuisten. (Wilska 2001b, 61.) Wilska (2001b, 61) toteaa, että 1980-

luvun lopussa ja 1990-luvun alussa nuorten henkilökohtainen kulutus oli jo suurempaa 

kuin muilla ikäryhmillä. Vaikka lama vähensikin nuorten kulutusmenoja, on nuorten 

kulutuksen sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys nykyisten globalisoituneiden ja 

teknistyneiden markkinoiden myötä selvästi kasvanut. Eräiden teorioiden mukaan 

nykynuorten aikuisidentiteettien tärkeimmäksi rakennusaineeksi on muodostunut 

nimenomaan tuotantoon ja kulutukseen osallistuminen. Aikuinen identiteetti on itse 

asiassa aikuisen kuluttajan identiteetti, jonka motiivina on halutun tavaran- ja 

elämysmaailman kerääminen ”hyvän elämän” ja ”hyvän minuuden” tunnusmerkeiksi. 

(Wilska 2001b, 61.) 

 

Vuoden 2001 nuorisobarometrissä nuorilta kysyttiin sitä, kuinka paljon he kuluttavat 

rahaa kuukausittain eri asioihin. Rahan kulumista kysyttiin asumisen, opiskelun, vapaa-

ajanharrastusten, nautintoaineiden, ruokailun, auton, vaatteiden, hyväntekeväisyyden, 

matkailun ja juhlimisen suhteen. Vaihtoehtoina kunkin asian kohdalla olivat paljon, 

jonkin verran, vähän tai ei lainkaan (Saarela 2001, 23). 

 

Selvästi suurimmat menoerät 15–19-vuotiaiden keskuudessa ovat vapaa-ajanharrastukset 

ja vaatteet. Viidennes ilmoitti kuluttavansa paljon rahaa vapaa-ajanharrastuksiin ja 

vaatteiden hankintaan. Vanhemmissa ikäryhmissä (20–29 -vuotiaat) suurimpia kulueriä 

ovat asuminen ja ruokailu. Vanhempien luona asuminen edesauttaa 15–19-vuotiaita, 

koska heidän asumis- ja ruokakuluistaan vastaavat pitkälti heidän vanhempansa. 15–19-

vuotiaista haastatelluista 8 prosenttia ilmoitti kuluttavansa ruokailuun paljon rahaa 

kuukausittain ja asumiseen 4 prosenttia. (Saarela 2001, 23–24.) 

 



  

Nuorten ja esimerkiksi keski-ikäisten väliset kuluttamista koskevat erot johtuvat osin 

erilaisesta elämänvaiheesta. Nuoret elävät lapsuuden ja aikuisuuden välitilassa, jossa on 

lupa tietyissä rajoissa irrotella ja kapinoida eikä rahan käytössä tarvitse ottaa täydellistä 

vastuuta. Kulutuksesta saatava välitön nautinto on nuorille tärkeämpää kuin keski-

ikäisille tyypillinen ”pahan päivän varalle” säästäminen. Esimerkiksi makeiset, 

pikaruoka, virvoitusjuomat, alkoholi ja tupakka muodostavatkin nuorten vapaa-ajan 

kulutuksesta suhteellisesti selvästi suuremman osan kuin vanhemmilla ikäryhmillä 

(Suosikki Nuorisotutkimus 2000; Wilska 2001b, 70). 

 

Kulutuksen jakautumisessa on otettava iän lisäksi huomioon myös sukupuoli. Suosikki 

Nuorisotutkimuksen (2000) tulosten pohjalta voi hieman kärjistäen todeta, että nuorten 

keskuudessa tytöt kuluttavat rahaa yleensä eniten vaatteisiin ja ulkonäköön, pojat taas 

urheilu- ja harrastevälineisiin sekä tekniikkaan. Mikäli sukupuolien kulutuseroja 

halutaan tulkita tarkemmin, voidaan todeta, että nuorten naisten kulutus ja vapaa-ajan 

vietto tähtäävät oman ruumiin tekemiseen mahdollisimman houkuttelevaksi 

vastakkaisen sukupuolen silmissä. Tytöt oppivat erimerkiksi ”oman tyylin” luomisen 

merkityksen ja ”shoppailun” jo nuorena. (Wilska 2001b, 66.) 

 

Vaikka ruumiin merkitys nuorten kulutuksessa edelleen monilta osin perustuu 

perinteiseen sukupuolisidonnaiseen sosiaalistumiseen sekä valta- ja alakulttuurien 

vaihteluihin, merkkejä monenlaisista muutoksista on nähtävissä. Yksi näkyvimmistä 

muutoksista on poikien kulutuksen ”naisellistuminen”. Ulkonäkö, oma tyyli ja 

muodikkuus merkitsevät nuorille miehille selvästi yhä enemmän, vaikka vaatteisiin ei 

olekaan käytetty olennaisesti enemmän kuin aiemmin. (Wilska 2001b, 67.) 

 

Nuorista ja heidän kulutuksestaan onkin vaikea saada kokonaiskuvaa, koska nuorten 

taloudellinen tilanne kytkeytyy usein heidän vanhempiinsa. Nuorison taloudellista 

asemaa saattaa joskus kuvata paremmin keski-ikäisten eli vanhempien tulonjakoa 

koskevat tilastot kuin nuoria koskevat yksilökohtaiset tilastot (Kuure 2001, 35). Nuorten 

itsenäisyys on usein vanhempien kustantamaa itsenäisyyttä niin kauan kuin 

työmarkkinat eivät takaa nuorelle itsenäistä toimeentuloa.  



  

 

Tämän takia mielenkiintoinen kysymys on se, mistä nuorten menoeriin tarvittavat 

käyttövarat koostuvat. Nuorimmassa ikäryhmässä (15–19-vuotiaat) vanhemmilta 

saatavat taskurahat luonnollisesti korostuvat. 15–19-vuotiaista nuorista puolet ilmoittivat 

saavansa rahat päivittäiseen kulutukseen juuri vanhemmilta. Nuorimmassa haastatellussa 

ikäryhmässä palkkatyö muodosti tärkeimmän käyttövarojen lähteen ainoastaan joka 

kymmenennellä vastanneista. Toisaalta tilapäistyöt korostuivat ennen muuta 

nuorimmassa ikäryhmässä. 15–19 vuotiaista nuorista tilapäistöistä keräsi päivittäiseen 

kuluttamiseen tarvittavat varat lähes joka neljäs vastanneista. (Saarela 2001, 26–28.) 

 

 

KUVIO 5. Nuorten kulutusmahdollisuuksien kehitys viimeisen kuuden kuukauden 

aikana (syksy 2001) (Saarela 2001, 29) 

 

Vaikka nuorten käytettävissä olevat omat varat ovatkin niukat niin nuoret suhtautuvat 

omiin kulutusmahdollisuuksiin positiivisesti. Vuoden 2001 nuorisobarometriin (Saarela 

2001, 28–30) haastatelluista nuorista useampi kuin joka kymmenes katsoi 

kulutusmahdollisuuksiensa lisääntyneen selvästi viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden 

aikana. Puolestaan lähes kolmannes vastanneista katsoi kulutusmahdollisuuksiensa 

lisääntyneen jonkin verran. Ennallaan kulutusmahdollisuuksiensa katsoi pysyneen 

viimeisen kuuden kuukauden aikana puolet vastanneista (kuvio 5). 
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3.4  Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 
 

Nuorten asenteita ja kulutukseen liittyviä mielipiteitä on selvitetty vuoden 1999 

nuorisobarometrissa (Saarela 1999). Haastatelluilta nuorilta on kysytty mielipidettä 

elämänlaadusta suhteessa materiaaliseen hyvinvointiin. Yleisissä asennemittauksissa 

suomalaisten arvostukset elämänlaatuun liittyviä seikkoja kohtaan ovat vahvistuneet ja 

materiaalisten, kovien arvojen on nähty heikkenevän. Nuorille on kahdessa barometrissä 

esitetty väite "minulle elämän laatu on tärkeämpää kuin materiaalinen hyvinvointi". 

Vuonna 1997 kaikista vastanneista esitetyn väitteen suhteen täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä oli 91 % nuorista. Suhtautumien elämän laatuun ei ole kahdessa vuodessa 

muuttunut, vaan edelleenkin yhdeksän kymmenestä nuoresta arvostaa elämän laatua 

materiaalista hyvinvointia korkeammalle. Elämän laadun arvostus lisääntyy iän myötä. 

15–19-vuotiaiden ikäryhmässä 86 % vastanneista arvosti elämän laatua materiaalista 

hyvinvointia korkeammalle. Vastaavasti ikäryhmässä 25–29–vuotiaat elämän laatua 

arvosti jo 95 % vastanneista. 

 

 

KUVIO 6. Nuorten ostopäätökseen eniten vaikuttava tekijä 
( Saarela 2001, 30) 
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Nuorisobarometrissa (Saarela 2001, 30–31) selvitettiin lisäksi mikä seikka vaikuttaa 

eniten nuoren ostopäätökseen (kuvio 6). Kaikista haastatelluista eniten hyvän laadun 

katsoi vaikuttavan ostopäätöksiinsä yli puolet vastanneista. Lähes viidennes vastanneista 

koki tuotteen edullisuuden vaikuttavan ensisijaisesti ostopäätöksiin. Tuotteen 

kestävyyden puolestaan katsoi vaikuttavan ostopäätöksiin ratkaisevasti reilu kymmenes 

nuorista. Nuorille annetuista vaihtoehdoista ostopäätöksiin ei juuri vaikuta tuotteen 

kotimaisuus, sen ympäristöystävällisyys, muodikkuus, tuotteen työllistävät vaikutukset 

tai tuotteelle saatava takuu.  

 

Nuoria pyydettiin luonnehtimaan nuorisobarometrissa (Saarela 2001, 31–32) itseään 

myös yleensä kuluttajina. Nuorilta kysyttiin, ovatko he kuluttajia, jotka seuraavat 

ajankohtaisia trendejä, vai kuluttajia, jotka tekevät valintoja muista riippumatta. 

Barometrien antaman tuloksen mukaan nuoret kokevat itsensä ennen muuta kuluttajiksi, 

jotka tekevät valintoja muista riippumatta. Vuoden 2001 barometriin haastatelluista 

nuorista 80 % katsoi olevansa itsenäinen, muista riippumattomia valintoja tekevä 

kuluttaja. 15–19-vuotiaiden ikäryhmästä 73 % katsoi tekevänsä kulutuspäätöksensä 

muista riippumatta. Nuoret kokevat itsensä yksilöinä, jotka tekevät muista 

riippumattomia valintoja muun muassa pukeutuessaan. Tilanne on kuitenkin varsin 

ristiriitainen, kun vertaa tilannetta todelliseen katukuvaan. Oman tutkimukseni yläaste- 

ja lukioikäiset pukeutuvat todellisuudessa hyvin samalla tavalla ajan trendien ja 

tyylisuuntausten mukaan. Harva nuori tyttö uskaltaa poiketa lannefarkkulinjasta, tai 

vastaavasti harva poika kulkee ilman trendipipoa. 

 

Naomi Klein (2001, 75) arvioi, että markkinoijat löysivät nuorison 1990-luvulla 

nimenomaan suurten ikäluokkien kulutuspotentiaalin heikentyessä laman seurauksena. 

Edellisen vuosikymmenen kulutusjuhlaan syntyneiden nuorten valikoivuus ja 

bränditietoisuus on aivan toista kuin heidän ”halpahalleille menetettyjen” vanhempiensa. 

Tilanne on hieman toisenlainen suomalaisessa kulutuskulttuurissa. Vaikka suomalaiset 

nykynuoret ovat selvästi erilaisia kuluttajia kuin heidän vanhempansa, ei heilläkään 

brändikulutus elämänsisältönä vielä ole samalla tasolla, kuin se on vanhemmissa 



  

kulutuskulttuureissa, kuten esimerkiksi Britanniassa. Ainoa brändi, joka on ottanut 

suomalaiset nuoret todelliseen otteeseen, lienee Nokia (Wilska 2002, 148). 

 

3.5  Näkemyksiä nuorista kuluttajina 
 
 
Nuoruusiässä elämäntyylien ja kulutuksen ruumiillisuus korostuu erityisen 

voimakkaasti, sillä tällöin identiteetti kytkeytyy ruumiiseen ja ruumiillisuuteen 

tiukemmin kuin missään myöhemmässä elämänvaiheessa. Nuoret työstävätkin 

rakentumassa olevaa aikuisidentiteettiään sekä henkisesti että ruumiillisesti nimenomaan 

ulkoisen olemuksensa – ruumiin, vaatetuksen ja fyysisen toiminnan – kautta. 

 

On myös todettava, että nykynuoret suhtautuvat kulutukseen huomattavasti 

vanhempiaan luontevammin. Kuluttajan identiteettiä, identiteetin tunnusmerkkejä ja 

kulutuksesta saatavaa henkistä ja ruumiillista nautintoa ei häpeillä. 

 

Nuorten toimeentulossa on viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut selvää 

huononemista muihin ikäryhmiin nähden, eikä laman jälkeinen talouskasvu tuonut tähän 

selvää parannusta. Näyttää siis siltä, että nuoret eivät kulutusresurssien suhteen tule 

lähitulevaisuudessa olemaan yhtä merkittävä kuluttajaryhmä kuin vaurauttaan lamankin 

aikana kasvattaneet keski-ikäiset ja suuret ikäluokat. Uhkana on jopa, että nykyinen pari-

kolmekymppisten sukupolvi on historiamme ensimmäinen ryhmä, joka tulee jäämään 

köyhemmäksi kuin vanhempansa. Toisaalta nuoret ovat joustava ja huonoista 

taloudellista olosuhteista helposti toipuva kuluttajaryhmä, jolla on taipumusta elää 

ennakoivasti positiivissa tulevaisuuden odotuksissa. Tällä hetkellä nuorten taloudellista 

asemaa parantaa myös heidän vauraaseen ikäluokkaan kuuluvien vanhempien 

hyvinvointi. Lapsuudenkodissaan asuvilla nuorilla on todennäköisesti enemmän rahaa 

käytettävissään kuin ennen, ja nuorten päätäntävalta kodin yhteisissä asioissa, kuten 

kodin elektroniikan ja auton hankinnassa, korostuu. 

 

Tulevaisuuden ongelmaksi nuorten kulutuksessa voi koitua tulo- ja hyvinvointierojen 

kasvu koko kansan keskuudessa, koska suurten ikäluokkien varallisuus heijastuu 



  

nuoriin. Ongelmaksi tilanne muodostuu, koska taloudellisesta syrjäytymisestä on tullut 

yhä useammin periytyvää. Viimeaikaiset merkit viittaavat siihen, että nuorten 

keskinäinen tulo- ja kulutustyylierot ovat kasvaneet. Nykynuorten sukupolvi ei siis ole 

yhtenäinen ryhmä vaan sekä elämänvaiheiltaan ja taloudelliselta tilanteeltaan että 

elämäntilanteiltaan ja asenteiltaan hyvinkin heterogeeninen joukko. Tämän takia nuorten 

kulutusta ja varallisuutta onkin hyvin vaikea tulkita keskiarvotulojen ja -kulutuksen 

perusteella.  

 

Kuitenkin on huomattava, että vaikka nuorten omat taloudelliset resurssit ovat 

keskimäärin melko heikot, heidän vaikutuksensa nimenomaan kulutuksen kulttuurisiin ja 

ideologisiin rakennemuutoksiin on jo nyt huomattava. Samalla suurten ikäluokkien 

pitkään jatkunut kulttuuris-ideologinen valta-asema on alkanut osoittaa laskemisen 

merkkejä. Nuorten vaikutusvalta kulutuksen rakenteeseen tietoverkkojen ja uusmedian 

leviämisen sekä myös yleisen kulutuskriittisyyden lisääntymisen myötä tulee 

tulevaisuudessa todennäköisesti kasvamaan. Toisaalta uhkana on, että tietoyhteiskunnan 

uutuuksiin ja niiden käyttöön painottuva kulutus saattaa entisestään lisätä paitsi 

taloudellisia, myös sosiaalisia eroja nuorten välillä.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS JA TOTEUTUS 

 
 

4.1  Tutkimuksen viitekehys 
 

Viitekehys on yleinen asetelma ilmiössä esiintyvistä yhteen liittyvistä tekijöistä. 

Tutkimuksen viitekehyksen tarkoituksena on liittää tekeillä oleva tutkimus aikaisempiin 

tutkimuksiin ja aikaisempien tutkimusten selitysmalleihin. Tutkimuksen viitekehys antaa 

myös perspektiivin, miten kohdeilmiötä lähestytään ja minkälaisen näkökulman tutkija 

itse ottaa aiheeseen. (Uusitalo 1991, 42.) Tutkimuksen viitekehyksessä operoidaan 

tavallisesti laajoilla asiakokonaisuuksilla, joita voidaan eritellä useampiin alaryhmiin tai 

tekijöihin. Tavallisesti viitekehys on visualisoitu ja sillä tavalla havainnollistettu, mutta 

samalla myös pelkistetty esitys tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. (Anttila 1999.) 

Tässä tutkimuksessa edellä esitettyjen teoreettisten lähtökohtien ja aiempien tutkimusten 

perusteella rakentuu viitekehys, joka esitetään kuviossa 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Tutkimuksen viitekehys 
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Tämän tutkimuksen kannalta keskeisessä asemassa ovat nuoret ja heidän 

suhtautumisensa ja käsityksensä yhteisvaluutta eurosta. Nuoret edustavat samalla tavalla 

kuluttajia kuin muutkin ikäluokat, joten aikaisemmat euroon liittyvät 

kuluttajatutkimukset luovat pohjan omalle tutkimukselleni. Lisäksi nuorten mielipiteitä 

tutkittaessa on tärkeä huomioida myös muiden ikäluokkien mielipiteitä, koska nuorten 

mielipiteet heijastavat usein heidän vanhempiensa näkemyksiä.  

 

Kuviossa 7 halutaan tuoda ilmi ne sidosryhmät ja asiat sekä kysymykset, joihin 

tutkimuksessa paneudutaan. Nuorten suhtautumista ja käsityksiä tullaan analysoimaan 

seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

 

- Minkälainen ilmiö tai tapahtuma valuutan vaihtuminen oli nuorten arjessa?  

- Miten nuoret kuluttajat suhtautuvat euroon? 

- Millaisia muutoksia rahayksikön vaihtuminen toi nuorten käyttäytymiseen 

kuluttajana? 

- Miten nuoret kokevat euron vaikutukset: yhteisvaluutan mukanaan tuomat hyvät 

ja huonot puolet? 

- Miten nuoret kokevat euron vaikuttaneen hinnoitteluun? 

- Miten nuoret ovat kokeneet eurohinnoittelun sisäistämisen? 

 

Aiheita on käsitelty niin nuorten kuin vanhempienkin kuluttajien näkökulmasta. Eri 

kuluttajaryhmien vertailussa on käytetty hyväksi aikaisempia tutkimuksia, joista ovat 

vastanneet muun muassa Kuluttajatutkimuskeskus, Taloustutkimus, Tilastokeskus ja 

Euroopan komissio. 

 

4.2  Tutkimusmenetelmän valinta 
 

Tutkimusmenetelmän valintaa ohjaa pitkälti se, minkälaista tietoa etsitään ja keneltä tai 

mistä sitä halutaan saada, näin ollen tutkimusongelma ja menetelmä ovat tiiviissä 



  

yhteydessä toisiinsa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 171). Tämän tutkimuksen 

lähtökohtana ja tarkoituksena on selvittää nuorten kokemaa europrosessia ja sitä miten 

he ovat ottaneet vastaan ja omaksuneet uuden valuuttamme. 

 

Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla voidaan saada esiin tutkittavien näkökulma 

ja mielipiteitä, jotka antavat kokonaisvaltaisen kuvan heidän käsityksistään (Hirsjärvi 

ym. 1997, 152). Empiirisen tutkimuksen lähtökohtana on ollut selvittää nuorten 

mielipiteitä syvemmin, kuin mihin kvantitatiiviset menetelmät antaisivat 

mahdollisuuden. Laadullisen menetelmän valintaa tuki lisäksi se, että laadullinen 

tutkimusaineisto antaa mahdollisuuden tarkastella euron käyttöönottoa monipuolisesti 

sekä avata ja perehtyä tarkemmin niihin asioihin, joita aikaisemmissa tutkimuksissa on 

tullut esille. Tavoitteena on tarkastella nuoria kuluttajia toimijoina heidän omasta 

näkökulmastaan. Tutkimukseni tarkastelee euron tuloa nuorten kuluttajien arkeen 

korostaen niitä asioita, joita nuoret itse ovat pitäneet tärkeinä. 

 

Tutkimuksessa olen halunnut nostaa esiin nuorten kuluttajien omia tulkintoja uuteen 

rahaan siirtymisestä. Laadullisista menetelmistä omaksi tutkimusmenetelmäksi olen 

valinnut dokumenttipohjaisen luokittelun. Tutkimukseni nuoret ovat kirjoittaneet 

tehtävänantoni pohjalta ainekirjoituksia, joita olen tutkimuksessani analysoinut. 

Tarkoituksena on selvittää, mitä nuoret itse ajattelevat euroon siirtymisestä ja miten he 

jäsentävät rahayksikön vaihtumista omaan arkeensa. Painopisteenä nuorten 

tutkimuksessa on euron käyttöönoton jälkeinen vaihe, vuodenvaihteesta 2002 alkaen. 

 

4.3  Tutkimusaineiston kerääminen 
 

Euron käyttöönottoa on tutkittu kuluttajien näkökulmasta varsin runsaasti erityyppisin 

aineistoin, niin kansainvälisesti kuin kansallisesti. Tutkimukseni tarkoituksena on 

täydentää osaltaan kuluttajien tietoja, mielipiteitä ja asenteita selvittävää 

eurotutkimusta. Tutkimus tuo oman lisänsä euroa koskevaan kuluttajatutkimukseen 

ainakin yhdellä tavalla. Ainekirjoituksissa nuoret saavat vapaasti kommentoida ja 

esittää mielipiteitään heidän suhteestaan euroon. Nuorten kirjoittaessa nimettömänä on 



  

mahdollista, että kirjoitelmissa nousee esiin asioita, joita tutkijalle ei olisi tullut mieleen 

tai asioita joita olisi ollut vaikea kysyä esimerkiksi kyselylomakkeella. Toisaalta 

kirjoitelmien jälkeen tutkijalla ei ole mahdollisuutta selvittää mielipiteiden taustalla 

olevia tekijöitä.  

 

Ongelmaksi tavanomaisessa laadullisessa menetelmässä muodostuu se, ettei siinä saada 

esiin vertailuja eikä selityksiä kuten kvantitatiivisissa menetelmissä saadaan. 

Jälkimmäisiä taas vaivaa se, ettei niissä pystytä saamaan esiin luonnollisen kielen avulla 

yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla tapahtuvaa diskurssia. Validiteetti- ja 

reliabiliteettikysymyksiä tarkastellaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa eri tavalla kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa validiteettikysymys 

pelkistyy usein tunnuslukujen käyttöä koskeviksi valinnoiksi ja kysymykseksi otannan 

edustavuudesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteettikysymys on teoreettinen ja 

monivaiheinen. Ensinnäkin se liittyy kohderyhmän paikantamiseen ja tutkijan kykyyn 

rakentaa toimiva tutkimusasetelma. Tutkijan tulee kyetä osoittamaan, että juuri tätä 

tutkimusasetelmaa käyttämällä ja juuri tätä kohderyhmää tutkimalla voidaan vastata 

tutkimuksen kysymyksenasetteluun. (Anttila 1999.)  

 

Toiseksi validiteettikysymys liittyy tutkimuksessa syntyvän tulkinnan 

paikkansapitävyyteen eli siihen, päteekö esitetty tulkinta ensinnäkin koko 

tutkimusaineistossa ja toiseksi siinä ympäristössä, jota on haluttu tutkia. Tutkijan tulee 

myös pystyä arvioimaan tulkintojen yleistettävyyttä eli sitä, miten tutkimuksen tulkinnat 

pätevät yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Validiteettikysymys kulkee kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa mukana koko tutkimuksen ajan. Aineiston analyysissa tutkijan tulee 

jatkuvasti suhteuttaa teoreettisesta viitekehyksestä luomiaan hypoteeseja sekä 

teoreettisia käsitteitä ja tutkimusaineistosta nousevia käsitteitä toisiinsa. Teoreettisten 

käsitteiden ja tutkimusaineistosta nousevien käsitteiden välisen suhteen on oltava 

looginen samoin kuin teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston välinen suhde. 

(Anttila 1999.) 

 



  

Yhteiskuntaopin tunnilla kirjoitettujen ainekirjoitusten tehtävänantona ja aiheena oli 

nuoret ja euro. Aineiston analysoinnin takia ja nuorten kirjoittamista helpottamaan 

tehtävänantoon oli lisätty alakysymyksiä (liite 1). Näin ollen tehtävänannosta tuli 

osittain strukturoitu. Alakysymykset ja aputeemat seurasivat pitkälti aikaisempia 

eurotutkimuksia, jolloin saatavia tuloksia pystytään jossain määrin vertaamaan ja 

tulkitsemaan keskenään. Toisaalta aikaisempien tutkimusten kysymyksenasettelulla 

pyrin luomaan tutkimusasetelman, joka olisi jatkossakin helposti toistettavissa. 

Lähtökohtana tutkimuksen edetessä oli pyrkiä noudattamaan Anttilan (1999) edellä 

mainittuja ajatuksia muun muassa tutkimuksen validiteettikysymyksessä. 

 

Tutkimukseen osallistui 69 yläaste- ja lukioikäistä nuorta. Teini-ikäiset nuoret 

kirjoittivat ainekirjoituksia yhteiskuntaopin tunnilla elokuussa 2003, noin puolitoista 

vuotta euroon siirtymisen jälkeen. Kirjoitelmat kerättiin kolmessa osassa eri ajankohtina, 

mutta tehtävänanto pysyi kaikille samana.  

 

Ainekirjoitukseen osallistujat valittiin helsinkiläisen koulun oppilaista, joilla oli syksyn 

2003 ensimmäisessä jaksossa yhteiskuntaoppia. Oppilaita ei informoitu tehtävästä 

etukäteen, ja heillä oli tehtävään ja kirjoittamiseen kokonaisuudessaan aikaa kaksi tuntia. 

Nuoret suhtautuivat ainekirjoituksiin hyvin myönteisesti, ja kaikki tutkimukseen 

osallistuneet palauttivat aineen, koska tehtävä tehtiin oppitunnilla valvotusti. 

Ainekirjoituksista selvisi, että monet nuoret olivat syventyneet pohtimaan hyvin 

syvällisesti omia näkemyksiään eurosta ja sen käyttöönotosta. 

 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret asuvat eri puolella pääkaupunkiseutua. Iältään nuoret 

olivat ainekirjoituksia tehdessään 14–18-vuotiaita (kuvio 8). Tyttöjä oli mukana 32, 

poikia 37. 

 

 

 

 

 



  

 

 

KUVIO 8. Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma 

 

Otoksen sijaan laadullisessa tutkimuksessa on tapana puhua harkinnanvaraisesta 

näytteestä. Tämä voi kuitenkin olla monella tavoin harhaan johtava termi, koska kukaan 

voi olla täysin varma, että aineisto on todella edustava. Laadullisessa tutkimuksessa 

keskitytään usein pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä 

mahdollisimman tarkasti. Aineistoa voidaan ajatella olevan riittävästi, kun uudet 

tapaukset eivät tuota enää mitään tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. (Eskola & 

Suoranta 2001, 18, 62.) Ainekirjoituksia lukiessa havaitsin, että samat asiat alkoivat 

toistua nuorten kirjoitelmissa hyvin nopeasti. Nuorten ajatusmaailma euroa koskevissa 

kysymyksissä osoittautui hyvin suppeaksi. Kolmen ainekirjoitusrupeaman jälkeen koin 

saaneeni monipuolista aineistoa, jossa erilaiset mielipiteet euroa kohtaan tulivat hyvin 

esiin, mutta samat asiat alkoivat kuitenkin jo toistaa itseään eri teemojen osalta. 

 

4.4  Ainekirjoitusten analysointi 
 

Ennen aineiston varsinaisen analysoinnin aloittamista olen litteroinut ainekirjoitukset 

koneelle ja luokitellut ainekirjoitusten tekstit teemoittain. Eskolan ja Suorannan (2001, 

152) mukaan tehtävänannon runko on hyvä apuväline aineiston koodaukseen, sillä 

tehtävänannon rungon rakentamisessa on jo käytetty yhtäältä aiemmista tutkimuksista 

kerättyjä teoreettisia näkemyksiä ja toisaalta myös tutkijan omia kokemuksia. 
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Varsinaisen analysoinnin aloitin seulomalla tehtävänantorungon avulla esiin sellaisia 

tekstikohtia, jotka kertoivat kyseisistä asioista. Näin loin itselleni Eskolan ja Suorannan 

(2001, 152) määritelmien mukaisen teemakortiston, johon aineisto pilkotaan jatkossa 

tehtäviä tulkintoja varten. Kuten Eskola ja Suoranta huomauttavat, niin jo tässä 

vaiheessa tehdään vahvastikin tulkinnallista työtä: mikä kertoo minulle, että juuri tuo 

tekstikohta tarkoittaa tai merkitsee juuri sitä, miksi sen merkityksen tulkitsen. 

Teemakortiston osa-alueita olivat tehtävänantoa mukaillen seuraavat kohdat: mitä 

kuluttamiseen liittyviä muutoksia ja vaikutuksia euro on tuonut nuorille mukanaan, 

nuorten suhtautuminen euroon sekä euron vaikutus hinnoitteluun ja eurohinnoittelun 

sisäistäminen. 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2002, 95) toteavat, että luokittelu on yksinkertainen aineiston 

järjestämisen muoto. Itse asiassa sitä voidaan pitää kvantitatiivisena analyysinä sisällön 

teemoin. Omassa tutkimuksessa tarkoituksena on saada aikaan kvalitatiivisen aineiston 

pohjalta myös numeraalisia tulkintoja. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 95) lisäävät, että 

alkeellisimmillaan aineistosta määritellään luokka ja lasketaan, montako kertaa jokainen 

luokka esiintyy aineistossa. Teemakortiston avulla olin löytänyt aineistosta 

tutkimusongelman kannalta mielenkiintoiset asiat ja pystyin vertailemaan tiettyjen 

teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa (ks. Eskola ja Suoranta 2001, 174). 

 

Laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmä voi siis tietyin tavoin yhdistellä. 

Alasuutarin (1999, 203) mukaan laadullista aineistoa analysoitaessa voi argumentoida 

määrällisillä suhteilla, kuten prosenttiosuuksilla ja tilastollisilla yhteyksillä eri tekijöiden 

välillä. Tämä vain edellyttää, että tapauksia on riittävästi. Omassa tutkimuksessani koin, 

että tutkittavien nuorten määrä oli riittävä esittämään tuloksia myös määrällisillä 

suhteilla.  

 

Analysoinnin tekeminen pelkästään yksittäisten nuorten kirjoitelmia tarkastelemalla ei 

kuitenkaan ole mielekästä, koska näin toimittaessa on mahdotonta ymmärtää nuorten 

käyttäytymistä kokonaisuudessaan. Analyysin aikana oli siis tarkasteltava sekä osia että 

kokonaisuuksia. Kaikki teema-alueet olivat luonnollisesti yhteydessä toisiinsa, ja jotta 



  

ymmärtäisi esimerkiksi nuoren suhtautumista euroon, on samalla tarkasteltava, mistä 

hänen suhtautumisensa johtuu: kokeeko nuori euron tuovan enemmän hyviä vai 

huonoja vaikutuksia kuluttajuuteensa verrattuna markka-aikaan.  

 

Tutkimukseeni olen poiminut nuorten kirjoitelmista otteita, joiden uskon osoittavan 

tekemieni päätelmien oikeellisuutta. Samalla toivomuksena on, että näiden repliikkien 

kautta tutkimukseni nuorten omat äänet pääsevät esiin monipuolisuudessaan ja 

mielenkiintoisuudessaan. Tekstejä ei ole muutettu, vaan ne on säilytetty siinä muodossa, 

missä nuoret ovat ne kirjoittaneet. Repliikin jälkeen on suluissa tunnistetietona 

ainekirjoituksen numero, kirjoittajan sukupuoli ja ikä (liite 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5  KULUTTAJIEN SUHTAUTUMINEN EUROON 

 
 

5.1  Euron tulo kuluttajien arkeen 
 

Siirtyminen euroon oli euromaiden kansalaisten elämässä täysin uusi tilanne, joka 

poikkesi aiemmista valuuttamuutoksista eri maissa. Siirtyminen markasta euroon oli 

haaste sekä kuluttajille itselleen että yhteiskunnan muille toimijoille. Sekä valuutan 

nimi, fyysinen ulkonäkö, arvo suhteessa kansalliseen valuuttaan että nimellisarvot 

muuttuivat. Kansallinen raha merkittävänä symbolina koko yhteiskunnassa poistui. 

Uudistukseen oli pakko sopeutua ja hylättävä vanha valuutta, joten rahayksikön 

vaihtuminen oli myös psykologisesti iso asia kansalaisten elämässä. Kansalaisten 

elämää koskettava muutos herätti kuluttajissa sekä epävarmuutta että pelkoja.  

 

Euroon siirtymistä on kuvattu innovaationa, joka toisin kuin puhuttaessa innovaatioista 

perinteisesti jokaisen euromaan kansalaisen on ollut pakko omaksua (Aalto-Setälä ym. 

2003, 117). Kuluttajien tuli rakentaa luottamus uutta rahaa kohtaan ja oppia uusi 

rahataloudellinen kieli. lnnovaation merkittävyyden ja monimutkaisuuden vuoksi 

euroon siirtymisen seuraukset kansalaisten arkielämässä ja kulutuskäyttäytymisessä 

olivatkin etukäteen vaikeasti ennustettavissa. Uuden rahan käyttöönotto ja siihen 

sopeutuminen on myös ajallinen prosessi ja haaste, joka jatkuu edelleen. 

 

Moisander ja Pylvänäinen (1998) selvittivät kuluttajien odotuksia ja niiden merkityksiä 

laajassa euroa koskevassa asennetutkimuksessa. Tärkeimmäksi euroasenteita 

selittäväksi tekijäksi nousivat kuluttajien odotukset euron vaikutuksista niin 

yksilötasolla kuin kansantalouden tasolla sekä euroon sitoutuminen. Kielteiseen 

suhtautumiseen valuutan vaihtumiseen liittyi kielteisiä odotuksia esimerkiksi siitä, mitä 

omalle taloudelle tapahtuu ja miten uuden rahan pystyy omaksumaan. Edelleen 

osoittautui, että tunteet olivat voimakkaasti läsnä euroa koskevien kielteisten asenteiden 

taustalla. Mitä voimakkaampi kansallinen identiteetti oli, sitä kielteisempiä olivat 

kuluttajien odotukset ja asenne euroon. Myönteinen asenne euroon oli puolestaan 



  

yhteydessä euron myötä tapahtuviin positiivisiin odotuksiin sekä omassa että 

kansantaloudessa.  

 

Lähtökohta suomalaisten kuluttajien sopeutumiselle uuteen valuuttaan olikin haastava 

jo siksi, että euroon siirtymisen kynnyksellä vuoden 2001 lopussa noin puolet 

suomalaisista vastusti euron käyttöönottoa. Kuluttajien tietotaso euroon liittyvissä 

kysymyksissä oli Suomessa poikkeuksellisen hyvä ja kuluttajien luottamus omaan 

selviytymiseen vahva. Tutkimusten mukaan kuluttajat niin Suomessa kuin muissa 

euromaissa selviytyivätkin hyvin euron tulosta käteisvaluutaksi. Eri väestöryhmien 

väliset erot euroon sopeutumisessa olivat niin ikään melko vähäisiä. (Aalto-Setälä ym. 

2003, 117.) 

 

Kokonaisuutena voidaan lisäksi todeta, että euron tulo ei myöskään vaikuttanut 

suomalaisten enemmistön arjen sujumiseen: vain joka neljäs kuluttaja koki euron 

vaikeuttavan jokapäiväistä elämää (Aalto-Setälä ym. 2003, 117). Vaikeudet uuteen 

rahaan sopeutumisessa liittyivät lähinnä uusien hintojen omaksumiseen. Kuluttajat eri 

euromaissa olivat myös vahvasti sitä mieltä, että euron tulo nosti hintoja. Kuluttajien 

myönteiset kokemukset euroon siirtymisestä näkyivät myös euron kannatuksen kasvuna 

Suomessa vuonna 2002. Eurobarometrin (57 2002) mukaan kannatus nousi vuoden 

2001 syksystä peräti 15 prosenttiyksikköä. Kyselytutkimuksen mukaan jopa 30 

prosenttia suomalaisista suhtautui euroon keväällä 2002 jonkin verran tai paljon 

myönteisemmin kuin ennen euron käyttöönottoa, joten tältä osin euron käyttöönoton 

voidaan sanoa onnistuneen (Aalto-Setälä ym. 2003, 117). 

 

Euron käyttöönottoon liittyvät kuluttajien sopeutumista selvittäneet tutkimukset ovat 

kuitenkin osin ristiriitaisia ja herättävät monia kysymyksiä. Esimerkiksi, kun 

kuluttajien kokemukset euroon siirtymisestä olivat toisaalta hyvin myönteiset ja 

enemmistö suomalaisista oli tyytyväisiä euron tulosta, osoittavat tutkimukset samalla 

useamman kuin joka toisen kuluttajan kiintymyksen markkaan edelleen vahvaksi: 

suomalaisista 62 prosenttia oli syksyllä 2002 yhä erittäin tai melko sitoutunut ja 



  

kiintynyt Suomen markkaan. (Eurobarometri 58 2003.) Asenteellisella tasolla 

suomalaisten kuluttajien sopeutuminen uuteen valuuttaan ei ole vielä läheskään 

tapahtunut. 

 

Tutkimukset osoittavat myös, että uuden rahan omaksuminen ei ole edistynyt 

pelkästään myönteiseen suuntaan. Lähes vuoden käytön jälkeen, marraskuussa 2002 yli 

puolella suomalaisista oli joitakin vaikeuksia euron kanssa lukuun ottamatta nuorimpia, 

alle 15-24-vuotiaita. Nuorimmista vastaajista kuitenkin yli puolet ilmoitti käyttävänsä 

enemmän rahaa kuin markka-aikana (Flash Eurobarometri 139 2002). Pääosin 

myönteisistä eurokokemuksista huolimatta kuluttajien sopeutuminen uuteen rahaan ei 

siis ollut täysin ongelmatonta ja sujuvaa.  

 

Kuluttajien sopeuttaminen euroon oli myös pitkäjänteinen tiedotustehtävä, jossa tuli 

huomioida kansalliset erityispiirteet, kuten kansalliselle rahalle annetut merkitykset ja 

kansalaisten asennoituminen. Yhteisvaluuttaan siirtymisen valmisteluissa korostettiin 

kuluttajille asteittain annettavan informaation tärkeyttä kuluttajien luottamuksen ja 

myönteisen asenteen rakentamisessa euroa kohtaan. Suomessa euroa koskevan 

tiedottamisen haasteellisuutta lisäsikin euroon suhtautumisen kahtiajakoisuus. 

Suomessa, kuten muissakin euromaissa, toteutettiin kaksi laajaa eurotiedotuskampanjaa. 

Vuoden 1998 kampanjan tavoitteena Suomessa oli luottamuksen herättäminen ja 

kannatuksen lisääminen euroa kohtaan. Kampanja suunnattiin negatiivista julkista 

mielipidettä vastaan sekä vähentämään pelkoja ja epäilyjä uutta rahaa kohtaan. Euroa 

koskeva tiedottaminen huipentui syksyyn 2001, jolloin kampanjan tavoitteena oli kertoa 

kansalaisille uusista rahoista ja niiden käyttöönotosta, taata muuntokurssien 

hallitseminen ja totuttaa kansalaiset euron käyttöön ja euromääräisiin hintoihin. (Aalto-

Setälä ym. 2003, 10.) 

 

 

 



  

5.2  Tutkimuksia kuluttajien eurosuhtautumisen muuttumisesta 
 

5.2.1  Tilanne ennen euron käyttöönottoa 
 
Yhteisvaluutta on otettu käyttöön vuoden 2002 alussa, mutta keskustelua myös 

kuluttajien keskuudessa on käyty jo useita vuosia ennen varsinaista valuuttaan 

siirtymistä. Tutkimuksia, haastatteluita ja erilaisia kyselyitä kuluttajien suhtautumiseen 

uuteen valuuttaan alettiin tehdä jo 1990-luvun loppupuolella. Suomessa päävastuu 

eurotutkimuksessa on ollut Kuluttajatutkimuskeskuksella. Kokonaisuudessaan 

tutkimusten yleiskuva on, että euro ei ole saanut kaikkien suomalaisten kuluttajien 

hyväksyntää.  

 

Kuluttajien suhtautumista rahayksikön vaihtumiseen on seurattu myös Euroopan 

komission julkaisemissa eurobarometreissa europäätöksen alusta alkaen (Eurobarometri 

52 2000, 64). Selvityksistä käy ilmi, että suomalaisten kuluttajien lähtökohdat siirtyä 

uuden valuutan käyttöönottoon olivat jossain määrin poikkeavat verrattuna muihin 

eurokansalaisiin.  

 

Vuonna 2000 eri euromaissa tehdyn tutkimuksen mukaan euro jakoi suomalaisten 

mielipiteet selvästi kahtia: 49 prosenttia kansalaisista kannatti ja 48 prosenttia vastusti 

euroon siirtymistä (Eurobarometri 53 2000, 46). Mielipidemittausten perusteella 

suomalaiset suhtautuvat itävaltalaisten ja saksalaisten ohella kriittisimmin euron 

käyttöönottoon. Syksyllä 2001 euron kannatus oli Suomessa edelleen selvästi alhaisempi 

kuin muissa euromaissa. Kannatusluvut olivat pysyneet Suomessa 50 prosentin 

tuntumassa, kun muissa euromaissa kannatus vaihteli 60 ja 80 prosentin välillä 

(Eurobarometri 55 2001, 47). Kuitenkin suomalaiskuluttajien tietous euroon liittyvistä 

käytännön asioista oli jopa poikkeuksellisen hyvä, ja lähes kaikki suomalaiset olivat 

saaneet tietoa euroon siirtymisestä (Eurobarometri 55 2001, 49; Flash Eurobarometri 

98/4 2001, 5-11). 

 



  

Myönteisimmin uuteen valuuttaan suhtautuvat hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut. 

Positiivinen suhtautuminen on yhdistetty yhteisvaluuttaan kohdistuvaan luottamukseen. 

Kielteiset asenteet johtuvat ilmeisesti monista eri tekijöistä. Monelle euroon siirtyminen 

on tunneasia, jota on vaikea hyväksyä. Lisäksi monet kokevat euron oudoksi ja 

tuntemattomaksi ennen käyttöönottoa. Toisaalta kuluttajat eivät usko, että eurolla olisi 

myönteisiä vaikutuksia kansantalouteen. Kansalaisten on vaikea kokea yhteisvaluuttaan 

siirtymistä omassa elämässään myönteisenä, jos siirtymisessä nähdään vain oman 

arkielämän käytäntöjä hankaloittavia tekijöitä. (Peura-Kapanen 2000, 57.)  

 

Myös Taloustutkimus on mitannut kuluttajien suhtautumista Euroopan talous- ja 

rahaliitto EMU:un sekä euroon. Jo keväällä 1998 tehdyt ensimmäiset 

mielipidemittaukset osoittavat, että kansalaiset voitiin jakaa kolmeen ryhmään: euron 

vakaumukselliset vastustajat, yhtä vakaumukselliset kannattajat ja välinpitämättömät 

myötäilijät, jotka joko eivät ottaneet ollenkaan kantaa tai vaihtelivat mielipidettään. (HS 

21.9.2003.) 

 

Ongelmaksi ennen euroon käyttöönottoa julkaistuissa tutkimuksissa on huomattu se, että 

kuluttajien kiinnostus euroa kohtaan on ollut vähäinen, koska euro koetaan vielä ennen 

varsinaista rahojen liikkeellelaskua varsin kaukaiseksi (Peura-Kapanen 2001, 6). 

Haastateltavilla ei ole vielä vuonna 2001 omakohtaisia kokemuksia uudesta valuutasta ja 

kuluttajien ei täten ollut tarvetta ottaa selvää euroon liittyvistä yksityiskohdista. Puoli 

vuotta ennen lopullista markasta luopumista 53 prosenttia suomalaisista sanoi euron 

kiinnostavan heitä melko tai erittäin vähän (Peura-Kapanen 2001, 6). Kuluttajat 

luottivat, että avoimena olevat kysymykset selviäisivät pankkien ja viranomaisten 

tiedotuskampanjoissa. Valmistautumien euron tuloon jäi monelta viime hetkeen ja osa 

hyppäsi euroaikaan, kun valuutta oli jo laskettu liikkeelle. Tämänhetkinen tilanne 

kuitenkin osoittaa, että kuluttajat ovat onnistuneet omalta osaltaan tiedonhaussa, koska 

suuremmilta ongelmilta on vältytty euroon siirtymisen yhteydessä ja sen jälkeen. 

 

 

 



  

5.2.2  Kuluttajien suhtautuminen euroon sen käyttöönoton jälkeen 
 

Ensimmäiset mielipidemittaukset euron käyttöönoton jälkeen tehtiin viikko 

vuodenvaihteen jälkeen ja seuraava kaksi viikkoa myöhemmin. Taloustutkimuksen 

tekemiä mielipidemittauksia julkaistiin Helsingin Sanomissa. Tutkimuksen perusteella 

valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä euroon. Vastaajista 69 prosenttia ilmoitti 

hyväksyvänsä sen, että euro otettiin käyttöön, 30 prosenttia vastusti uutta valuuttaa. Vain 

1 prosentti vastanneista ei osannut kertoa kantaansa. (HS 21.9.2003.) Tammikuun 2002 

mittauksissa innokkaimmin euron hyväksyivät nuoret, eteläsuomalaiset, toimihenkilöt, 

yrittäjät tai johtavassa asemassa olevat. Eniten vastustusta oli edelleen vanhemmissa 

ikäluokissa ja pohjoissuomalaisten keskuudessa. Heidänkin piirissä vastustus oli 

murtunut: enemmistö hyväksyi euron. 

 

Kuluttajien myönteiset arviot euroon siirtymisestä heijastuivat myös euron kannatukseen 

vuonna 2002. Euron kannatus nousi euron käyttöönoton jälkeen erityisesti Suomessa ja 

myös eräissä muissa euromaissa. Keväällä 2002 euroa kannatti jo 64 prosenttia 

suomalaisista. Toisaalta myös euroon kielteisesti suhtautuvien osuus lisääntyi jossain 

määrin käteiseuron käyttöönoton jälkeen. (Eurobarometri 57 2002, 76). 

 

Mikäli kuluttajien eurosuhtautumisesta halutaan tehdä jonkinlaista yhteenvetoa, niin 

hyväksi malliksi käy taloustutkimuksen tekemä seuranta kuluttajien eurosuhtautumisen 

kehityksestä vuosina 1998–2003 (kuvio 9). Alimmillaan euron kannatus oli kevättalvella 

1998, juuri ennen eduskunnan euroäänestystä. Kun päätös eduskunnassa oli tehty ja 

Suomi oli liittynyt EMU:n jäseneksi, selvä enemmistö kansalaisista hyväksyi euron. 

Noin kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti kannattavansa euroa. Mielipide ei ole 

juurikaan muuttunut sen jälkeen, kun eurosta tuli arkipäivää. Kuluvan vuoden aikana 

tyytyväisyys on vain kasvanut: elokuussa 2003 kolme neljästä hyväksyi euron. (HS 

21.9.2003.) 
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KUVIO 9. Suomalaisten suhtautuminen euroon vuosina 1999–2003 

(HS 21.9.2003) 

 

Eri tutkimustahojen tuloksissa on muutaman prosentin eroavaisuuksia hieman 

ajankohdasta ja tutkimuksen tekotavasta riippuen. Päälinjat kuluttajien suhtautumisen 

kehityksessä ovat kuitenkin tutkimuksissa hyvin samansuuntaisia. Eurokannatus on 

tehnyt lievää aaltoliikettä vuodesta 1998, mutta suuntaus on ollut kuitenkin nouseva. 

Selvästi euroon positiivisesti suhtautuvien osuus nousi euron käyttöönoton myötä 

alkuvuodesta 2002 (kuvio 9). 

 

Totuus on, että kuluttajan on sovitettava uusi rahayksikkö ja siihen liittyvät asiat omaan 

elämäntilanteeseensa, halusi hän sitä tai ei. Paitsi tavaroiden ja palveluiden ostajana, 

euro muuttaa kuluttajan roolia niin palkansaajana, veronmaksajana, lainanottajana, 

säästäjänä, sijoittajana kuin turistinakin. Kuluttajan on opeteltava ajattelemaan euroissa 

eli luotava uusi hintamuisti ja rahataloudellinen viitekehys. On opittava tulkitsemaan 

käytännössä uusia hintamerkintöjä sekä tunnistamaan ja käsittelemään uusia rahoja. Jo 

aikaisemmat rahauudistukset ovat osoittaneet, ettei uuteen rahayksikköön siirtyminen 

ole ongelmatonta (Peura-Kapanen 2000, 59). Siirtyminen markasta euroon on ollut 



  

kuluttajille vaativa, sillä valuutan nimi, ulkonäkö ja arvo suhteessa sekä markkaan että 

nimellisarvoon ovat muuttuneet. 

 

5.3  Nuorten suhtautuminen euroon 
 

Nuorten ainekirjoituksissa esiin tulleiden mielipiteiden perusteella heidän 

suhtautumisensa euroon on hyvin samankaltainen kuin muunkin väestön, vaikka nuoret 

muissa tutkimuksissa suhtautuivat pääsääntöisesti muita ikäluokkia myönteisemmin 

yhteisvaluuttaan. Päälinjat ja mielipiteet seuraavat pitkälti samoja linjoja kuin 

suomalaisten kuluttajien mielipiteet yleensä, vaikka erojakin toki on. Nuorten 

keskuudessa on havaittavissa myös samantyylinen kolmijako euroon suhtautumisessa: 

euron vakaumukselliset vastustajat, yhtä vakaumukselliset kannattajat ja 

välinpitämättömät myötäilijät, jotka joko eivät ottaneet ollenkaan kantaa tai heidän 

suhtautumisensa on hyvin neutraali.  

 

Huomattavissa on lisäksi se, että niin euron kannattajien kuin vastustajienkin kannanotot 

euroa kohtaan ovat hyvin jyrkät. Eurosta joko pidetään tai sitä vihataan. Varsinkin euron 

vastustajien leirissä mielipiteet eurosta markan syrjäyttäjänä ovat hyvin jyrkkiä.  

 

Viisi tutkimukseen osallistuneista nuorista ei ilmoittanut kantaansa suhtautumisestaan 

euroon. Heidät on kuviossa 10 ilmoitettu ”ei osaa sanoa” (EOS). 

 

5.3.1  Positiivinen suhtautuminen 
 

Myönteisesti euroon suhtautuvat kirjoittivat euron käyttöönotosta positiivisesti ja heillä 

euroaika oli sujunut pääsääntöisesti vaivatta. He näkivät myös euron hyödyt 

monipuolisempina ja kokonaisvaltaisempina kuin euron vastustajat (ks. kappale 6.1). 

Positiivinen suhtautuminen on yhdistetty yhteisvaluuttaan kohdistuvaan luottamukseen. 

Positiivisesti euroon suhtautuvat perustivat väitteensä yleensä enemmän konkreettisiin 

asioihin, kuten euron hyötyihin, kun taas vastustajien mielipiteissä euroa kohtaan 



  

suunnatut argumentit perustuivat vahvasti tunteisiin. Kielteiset asenteet johtuvat 

ilmeisesti monista eri tekijöistä. Monelle euroon siirtyminen on tunneasia, jota on 

vaikea hyväksyä. Lisäksi monet kokevat euron oudoksi ja tuntemattomaksi, koska 

Suomella oli toimiva valuutta, markka. Aineistoni nuoret ja heidän kokemuksensa 

euroon suhtautumisesta ja euroon siirtymisestä vastasivat siis vain osittain odotuksia, 

koska aikaisemmissa tutkimuksissa nuorten kannatus on ollut vieläkin suurempaa. 

Nuorten kokemukset peilaavat ja seuraavat pitkälti koko suomalaisen väestön 

mielipiteitä. 

 

Positiivisesti euroon suhtautuvat nuoret kuvaavat siirtymistä eurojen käyttöön lähes 

huomaamattomaksi ja luonnolliseksi tapahtumaksi. Nuoret perustelevat helppoa euroon 

siirtymistä sillä, että heidän arkensa on pysynyt ennallaan valuutan vaihtumisesta 

huolimatta. Muuttumattomuus piti sisällään sen, että kaupassa ja kuluttajana pystyi 

toimimaan kuten ennenkin. 

 

 

KUVIO 10. Tutkimukseni nuorten suhtautuminen euroon (n=69) 
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Tutkimukseni nuorista valtaosa suhtautui tutkimushetkellä, syksyllä 2003, euroon 

positiivisesti (kuvio 10). Lukuun on laskettu myös ne, joiden suhtautuminen on 

muuttunut positiiviseksi euron käyttöönoton jälkeen. Positiivinen suhtautuminen on siis 

myös tutkimukseni nuorten osalta kasvanut euron käyttöönoton jälkeen, joten 

pitemmällä aikavälillä kerätty kannanotto olisi oletusten mukaan näin ollen hyvin 

samansuuntainen koko väestön eurosuhtautumisen ja eurokannatuksen kanssa (ks. 

kuvio 9). 

 

”Luulen, että suurin osa nuoremmasta väestöstä on omaksunut uuden valuutan 

käyttöönoton hyvin myönteisesti, itse kuulun tähän samaan joukkoon.”  

(AK 51, tyttö, 17v) 

 

”Kokonaisuutena olen tullut siihen tulokseen, että euro on ihan jees juttu, koska 

siten Suomi kansainvälistyy muiden maiden mukana.” (AK 59, tyttö, 17v) 

 

Myönteinen suhtautuminen ei näyttäisi olevan kuitenkaan yhteydessä eurohintojen tai 

yleisemmin euron arvon hallintaan. Läheskään kaikki nuoret eivät olleet ainakaan 

toistaiseksi sisäistäneet eurohinnoittelua. Ainekirjoituksissa puhutaan isojen summien 

kääntämisestä edelleen markoiksi. Päivittäistavaroiden hintojen omaksuminen uudessa 

valuutassa on vaihtelevaa. Tätä ei kuitenkaan koeta hankalaksi asiaksi. Toisaalta 

päivittäistavaroiden hinnat ovat tulleet jossain määrin tutuiksi. Se, että hintoja ei 

hallitse, ei kuitenkaan ole yhteydessä euroajan kokemuksiin. Suhtautuminen hintojen 

oppimiseen tai euron arvon omaksumiseen on joka tapauksessa optimistinen ja 

luottavainen. 

 

Tietty kahtiajakoisuus eurokokemusten jäsentäjänä, joka tulee esille nuorten 

kirjoitelmissa, näyttäisi tulevan esille myös laajemmin. Näin voitaneen tulkita uusimman 

eurobarometrinkin tulos, jonka mukaan euron kannatus ja luottamus euron käyttöön ovat 

edelleen yhteydessä toisiinsa: euroa kannattavista suomalaisista peräti 93 prosenttia oli 



  

luottavainen euron käytön suhteen, kun euroa vastustavista vain 52 prosenttia luotti 

euron käyttöön (Eurobarometri 58.1 2003). 

 

”Itse suhtaudun euroon hyvin positiivisesti, sillä kansainvälisyys on tärkeä asia 

nykypäivänä. Luulen, että euron käyttöönotto oli vaikeampaa vanhemmille 

ihmisille, jotka olivat aina tottuneet markkaan. Nuoret ottavat yleensäkin uudet 

asiat hyvin vastaan ja oppivat asiat kuten euron arvon nopeasti.”  

(AK 63, tyttö, 18v) 

 

Nuoret ovat kokonaisuutena suhtautuneet alusta lähtien euron käyttöönottoon varsin 

positiivisesti.  Tammikuun 2002 mittauksissa innokkaimmin euron hyväksyivät juuri 

nuoret, eteläsuomalaiset, toimihenkilöt, yrittäjät tai johtavassa asemassa olevat. Tämä 

heijastaa pitkälti, sitä käsitystä, että nuoret ovat yleensäkin avoimia kaikenlaisille 

uudistuksille ja kokeiluille. 

 

5.3.2  Suhtautuminen muuttunut positiiviseksi 
 
 

Yhteys etukäteisodotusten ja asenteiden välillä ei ole aina ennustettavissa, mistä hyvänä 

esimerkkinä ovat suhtautumistaan euroon muuttaneet teini-ikäiset. Erityisen 

mielenkiintoisia ovatkin nuoret, joiden kielteinen suhtautuminen euroon ja kielteiset 

odotukset euroajassa selviytymisestä olivat muuttuneet euron käyttökokemusten 

seurauksena myönteisemmiksi. Ennakkoon kielteiset odotukset euron käyttöönoton 

sujumisesta muuttuivat, kun euro tuli osaksi arkea. Yksi keskeinen myönteisten 

eurokokemusten taustalla oleva tekijä oli käyttöönoton sujuvuus. Nuoret totesivat, että 

arki ei muuttunut valuutan vaihtumisesta huolimatta. 

 

”Mielestäni markka oli Suomen oma rahayksikkö, sen sijaan euro on jokin 

saksalaisten tai ranskalaisten keksimä yhteisvaluutta. Euro ei sinänsä ole huono 

vaihtoehto, mutta sen käyttöönotto tapahtui väärällä tavalla. Kansalta ei kysytty 

mielipidettä kansanäänestyksellä näinkin suuressa asiassa. Aluksi en missään 



  

tapauksessa hyväksynyt euroa, mutta ajan mittaan olen valaistunut sen 

tarpeellisuudesta.” (AK 65, poika, 18v) 

 

Tutkimuksen tuloksissa suhtautumistaan muuttaneet nuoret on laskettu mukaan 

pääluokkiin joko euron kannattajiin tai vastustajiin eurosuhtautumisen mukaan. 

Kokonaismäärältään mieltään tai mielipidettään ja suhtautumistaan muuttaneita nuoria 

on vain muutamia yksittäisiä henkilöitä, joten heidän prosentuaalinen osuutensa ei ole 

merkittävä. Positiiviseksi suhtautumisensa muuttaneet nuoret edustavat tutkimuksessani 

euron kannattajia, joita tutkimukseni nuorista on valtaosa (kuvio 10). Pääsääntöisesti 

nuorten kanta on pysynyt samana koko europrosessin ajan. Mielipidettään positiivisesta 

negatiiviseen muuttaneita nuoria aineistossani ei ollut.  

 

“Suhtautumiseni euroon on muuttunut käyttöönoton jälkeen merkittävästi. 

Ensimmäiseksi sitä ajatteli, että eihän me mitään euroa tarvita, kun meillä on 

markka, mutta nyt sen tajuaa, että se on käytännöllisempi. Euro on tosin 

vaikuttanut elämääni, koska nykyisin kulutan enemmän rahaa, koska aina ei 

muista, että pikku 10 euron seteli onkin 60 markkaa.” (AK 12, tyttö, 16v) 

 

Nuoret perustelivat suhtautumisen muuttumista positiiviseksi lähinnä euron 

konkreettisilla hyödyillä. Euroa pidetään mieltään muuttaneiden nuorten keskuudessa 

käytännöllisenä sen Euroopan laajuisen käytön ansiosta. Lisäksi koetaan, että eurosta on 

enemmän hyötypuolia kuin haittoja (ks. luku 6), jolloin myös suhtautuminen on 

muuttunut positiiviseksi. 

 

5.3.3  Neutraali suhtautuminen 
 
 

Tutkimuksessani korostuu euroon välinpitämättömän neutraalisti suhtautuvien nuorten 

määrä.  Neutraalisti suhtautuvat nuoret kokevat, että raha on vain rahaa, oli sen nimi 

sitten markka tai euro. He kokevat, että euron käyttöönotto ei ole vaikuttanut heidän 



  

elämäänsä juuri millään tavalla. Elämä jatkuu samalla tavalla, mutta taskussa markat 

ovat vain vaihtuneet euroiksi. 

 

”Kun euro otettiin käyttöön, en ollut innoissani, mutta en myöskään vastustanut 

valuuttavaihdosta. Eurot tulivat markkojen tilalle - siinä se. Suhtautumiseni 

euroihin ei ole muuttunut: ne ovat vain rahaa. Aivan sama kutsutaanko niitä 

euroiksi vai markoiksi.” (AK 18, tyttö, 16v) 

 

”Ei rahan vaihtuminen minun elämääni ole hirveämmin vaikuttanut. Olihan se 

ihan hienoa, kun isäni tuli kotiin ja heitti käteeni Ärrältä hankitun pussillisen 

uusia ihmeellisiä rahoja. Niin ja kyllähän rahan vaihduttua oli heti pakko 

rynnätä kauppaan ostamaan 100 markan setelillä säälittävä suklaapatukka, jotta 

saisi ihan oikeita euroseteleitä ja -kolikoita. Pikkuhiljaa markat vain olivat 

kadonneet ja niiden hommaa hoitivat eurot.” (AK 36, tyttö, 15v) 

 

Kokonaisuutena euroon neutraalisti suhtautuvat nuoret nousevat tutkimuksessani hyvin 

merkittävään asemaan. Nuorista peräti viidennes suhtautuu euroon välinpitämättömän 

neutraalisti (kuvio 10). Heidän elämäänsä valuuttamuutokset eivät juurikaan paina. He 

ovat tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseen, ja heidän kohdaltaan elämä kuluttajan ja 

kansalaisena jatkuu vanhaan malliin.  

 

”Eurosta on tullut ihan tavallinen valuutta minulle, eikä se herätä enää 

minkäänlaista erilaista tuntemuksia, vaan se on nyt jo korvannut markan 

täydellisesti.” (AK 52, tyttö, 16v) 

 

”Sinänsä minulle on sama, millä valuutalla täällä Suomessa asioin. Kuten jo 

sanoin, yhteisvalutta euro ei ole (ainakaan tietoisella tasolla!) muuttanut 

elämääni. Sanoisin, että suhtautumiseni on jokseenkin välinpitämätön. Olen 

sopeutuja.” (AK 50, tyttö, 17v) 

 



  

Neutraalisti asioihin suhtautuminen ja sopeutuminen uudistuksiin on suomalaisille 

yleensäkin tyypillistä. Suomalaiset perinteisesti kunnioittavat ohjeita, auktoriteetteja ja 

ylhäältä päin tulevia käskyjä. Tämä tietyllä tavalla selittää neutraalisti euroon 

suhtautuvien varsin suuren määrän. 

 

5.3.4  Negatiivinen suhtautuminen 
 
 

Nuoret ovat pääsääntöisesti nopeita sopeutujia, jotka suhtautuvat varsin myönteisesti 

erinäköisiin uudistuksiin. Euro on kuitenkin herättänyt monissa nuorissa varsin 

vihamielisiä tunteita. Euroon negatiivisesti suhtautuvat nuoret kokevat, että euro on 

vienyt osan suomalaisesta kulttuuriperinteestä.  

 

Nuorten kielteinen tai epävarma suhtautuminen rahauudistukseen ilmenee ensiksikin 

siten, että teini-ikäiset kokevat ja perustelevat väitteenä hyvin tunnepitoisesti. He 

puhuvat muun muassa ikävästä markkaan ja suomalaisen identiteetin sekä itsenäisyyden 

menettämisestä. Monet kokevat euron oudoksi ja tuntemattomaksi, koska Suomella oli 

oma valuutta, markka. Euro koettiin myös jossain määrin pakkona, johon oli mentävä 

ulkopuolisten tahojen määräyksestä. Kielteiseen suhtautumiseen liitettiin myös muihin 

toimijoihin kohdistuneita epäilyjä. Varsinkin hintojen nousuista oli lukuisia mainintoja.  

 

Tutkimuksessani euroon negatiivisesti suhtautuvien nuorten prosentuaalinen osuus oli 

varsin pieni, alle viidennes (kuvio 10). Huomioitavaa tosin on se, että euron vastustajien 

mielipiteet ovat hyvin jyrkkiä ja ne perustuivat hyvin vahvasti tunteisiin.  

 

”Aluksi suhtautumiseni oli suorastaan vihamielinen. En nähnyt mitään 

kunnollista syytä, miksi euro täytyisi ottaa käyttöön. Mielestäni raha on osa 

maiden kulttuuria ja historiaa, ja Suomikin on maksanut rahasta kalliin hinnan. 

Miksi se pitäisi riistää pois?” (AK 23, tyttö, 16v) 

 



  

Yksinkertaisuudessaan nuorten kuluttajien on vaikea kokea yhteisvaluuttaan siirtymistä 

omassa elämässään myönteisenä, jos siirtymisessä nähdään vain oman arkielämän 

käytäntöjä hankaloittavia tekijöitä. Huomattavaa oli myös se, että kannanotot euroa 

vastaan olivat hyvin radikaaleja ja suoria. Euroa vastustavat nuoret kokivat euron ja 

laajenevan Euroopan uhkana Suomelle. 

 

”Rahan arvon kuusinkertaistaminen häiritsee hiukan. Ennen, mummo oli 

mummo. 10 mummoa oli kymmenen mummoa. Nyt, euro on kuusi mummoa ja 10 

euroa on 60 mummoa…On kyllä tullut ajateltua, joko yksin tai kaveriporukassa, 

että mitä lapsemme eivät saa kokea. Yksi näistä on oma raha. Suomi on aina 

ollut Suomi: itsenäinen, omalaatuinen ja hullu. Riistääkö euro meiltä osan 

suomalaisuudesta? Tekeekö se meistä enemmän eurooppalaisia? Hukkuuko 

suomalaisuus massaan? ” (AK 5, tyttö, 16v) 

 

Selvästi eniten euroon kohdistuvaa kritiikkiä nuorten suhtautumisessa herätti osa markan 

mukana katoavaa suomalaista perinnettä ja itsenäisyyttä. Suomen itsenäisyys, kulttuuri 

ja suomalainen identiteetti haluttiin säilyttää. Koettiin, että euro on eurooppalaisten 

suurmaiden kehittämä uudistus, johon Suomen ei olisi tullut liittyä. Suomalaiset ovat 

taistelleet monessa sodassa Suomen itsenäisyydestä ja sen mukanaan tuomista eduista, 

kuten omasta rahasta. Nyt sotimalla hankittu markka häviää silmänräpäyksessä ja tilalle 

tulee Euroopan yhteinen valuutta. 

 

”Taas menetettiin osa Suomen historiaa ja kulttuuria. Joidenkin mielestä on 

hyvä asia, että me pohjoisen luolamiehet saamme osan EU:n ja Euroopan 

sivistyksestä…Oma suhtautumiseni on kielteinen, sillä tahdon säilyttää Suomen 

Suomena. Nyt kun Euroopan Unionistakin meinataan tehdä liittovaltio, niin 

tässähän katoaa suomalaisuus aivan kokonaan.” (AK 24, poika, 15v) 

 

Ainekirjoituksissa nähtiin myös, että Euroopan liiallinen yhdentyminen ja globalisaation 

mukanaan tuomat seuraukset eivät ole positiivisia asioita maailman kestävän 



  

taloudellisen kehityksen kannalta. Liiallinen yhdentyminen hälventää maiden välisiä 

rajoja ja muun muassa Euroopan liittovaltiomalli sai hyvin kielteisiä kannanottoja. 

 

”Olen itse ollut alusta asti euroa vastaan, mutta ehkä suhtautumiseni on nykyään 

hieman myönteisempää. Globalisaatio ja euro yhdessä hälventävät mielestäni 

maiden rajoja aivan liikaa.” (AK 16, poika, 16v) 

 

”Jo pienenä vastustin EU-jäsenyyttä, koska mielestäni suomalaisten tulee olla 

suomalaisia, eikä eurooppalaisia. Euron käyttöönotto vei meiltä suomalaisilta 

kansallisen identiteettimme ja toi Suomen mukaan johonkin suurempaan. Suuri 

on aina pahasta, koska kaikkea ei pystytä kontrolloimaan. Tällaisista 

rappeutuneista suurvalloista mainittakoon Kiina, Venäjä ja uusimpana 

tulokkaana USA. Koko ajan Eurooppa yhdentyy yhdentymistään. Jonain päivänä 

elämme Euroopan federaatiossa tai United States of Europessa ja eurot 

kiihottavat mieltämme yhtä paljon kuin dollarit amerikkalaisia.”  

(AK 66, poika, 16v) 

 

Kansainvälistyminen jakaa mielipiteet kahtia. Toisille kansainvälistyminen, 

globalisaatio ja Euroopan yhdentyminen ovat tärkeitä asioita. Vastaavasti toiset kokevat, 

että jatkuva poliittinen yhdentyminen on pahasta. Tältä osin Suomi noudattaa 

demokratiaa, enemmistö on ollut Euroopan yhdentymisen ja euron kannalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 EUROSTA KOITUVAT HYVÄT JA HUONOT PUOLET 

 
 

6.1  Nuorten kokemat euron hyödyt   

 

Ainekirjoituksissa nousevat esille sekä nuorten kokemat euron konkreettiset hyödyt että 

haitat. Nuoret puhuvat syksyllä 2003 tekemistään tai suunnitteilla olevista ulkomaan-, 

kieli- ja interrail-matkoistaan. Euron hyvät puolet koetaankin juuri matkustelun 

helpottumisena valuutan vaihtojen poistuttua euroalueella. Nuorten mielipiteet euron 

hyvistä puolista ovat kokonaisuudessaan varsin suppeita, ja iästä riippumatta mielipiteet 

pyörivät lähinnä matkailusta saatavien etujen ympärillä. Talousasiat ovat nuorille 

vieraampia. 

 

”Euromaihin matkustellessa ei tarvitse huolehtia rahanvaihdosta. Myös niissä 

Euroopan maissa, joissa euroon ei ole siirrytty, kelpuutetaan euro 

maksuvälineenä useimmissa kaupoissa. Takaisin tosin saa kyseisen maan omaa 

valuuttaa. Lisäksi euro on myös suurin piirtein samanarvoinen kuin dollari, 

joten myöskään USA:ssa ei tarvitse hintoja laskeskella.”  

(AK 1, tyttö, 16v) 

 

Teini-ikäiset kokevatkin euron tärkeimmäksi ominaisuudeksi valuutan vaihtamisen 

poistumisen euromaiden välillä. Tutkimukseni nuorista lähes kaikki mainitsivat euron 

hyväksi puoleksi valuutan vaihtumisen poistumisen (kuvio 11). Valuutan vaihdon 

poistuminen löytyi lähes jokaisesta ainekirjoituksesta, ja sen merkitys koettiin tärkeäksi. 

Se oli selkeästi yleisin vastaus euron positiivisiin puoliin.  

 

”Yhteisvaluutan positiivisia puolia ovat Euroopan rahaliikenteen yhdistäminen 

ja kuluttajan kannalta helpompi rahan käyttö Euroopan yhteisellä valuutta 

alueella, koska useilla EU-mailla on sama valuutta.”  

(AK 55, tyttö, 16v) 

  



  

 

KUVIO 11. Nuorten kokemat euron hyvät puolet 

 

Matkailuun ja ostosten tekemiseen liittyvä hintojen vertailu koetaan euron toiseksi 

tärkeimmäksi ominaisuudeksi tai hyödyksi. Tutkimuksen nuorista reilu kolmannes 

mainitsi hintojen vertailumahdollisuuden helpottumisen ainekirjoituksessaan (kuvio 

11). Euron käyttöönottoon liittyvien makrotaloudellisten hyötyjen näkeminen on ollut 

kuluttajille ja etenkin nuorille yleisesti varsin vierasta. Koululaiset mainitsevat 

sivulauseissa myös koko kansantaloutta koskevista hyödyistä, kuten euron vahvuudesta 

suhteessa dollariin sekä euron ja dollarin hyvin samansuuruisesta arvosta. Tärkeämpänä 

he kuitenkin näkevät euron käyttöönoton laajemman merkityksen askeleena kohti 

eurooppalaisuutta ja kansainvälisyyttä. Tutkimuksen nuorista kolmannes mainitsee 

euron hyväksi puoleksi juuri Suomen kansainvälistymisen ja Suomen näkyvyyden 

lisääntymisen. Eurolla koetaan olevan myös vaikutusta esimerkiksi suomalaiseen 

turismielinkeinoon. 

 

”Euro mahdollistaa esimerkiksi eri maiden hintatason vertailun ja matkustaessa 

euromaiden välillä ei tarvitse vaihtaa valuuttaa. Hyvä asia on myös se, että 

meillä on nyt tunnettu valuutta, joka on samalla tasolla dollarin kanssa”   

(AK 4, poika, 16v) 

 
”Euro on mielestäni vaikuttanut Euroopan maita yhdistävänä tekijänä 

myönteisesti. On helpompaa vertailla tuotteiden hintoja eri maiden välillä. 

Suunnittelen interrail-matkaa ensi kesäksi ja yhteinen valuutta helpottaa 
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matkantekoa ja suunnittelua, koska rahaa ei tarvitse juurikaan Euroopan 

matkalla vaihtaa. Samalla välttyy myös huijauksilta raha-asioita hoitaessa. 

Uskon euron myötä Suomen tulleen lisäksi tunnetummaksi Euroopassa ja 

matkailun lisääntyvän Suomeen.”  (AK 56, tyttö, 17v) 

 

Yksi mielenkiintoinen huomio nuorten eurokirjoitelmissa oli internet kaupan merkitys. 

Useassa ainekirjoituksessa puhuttiin nettikaupan helpottumisesta ja selkeytymisestä 

euron ansiosta. Nuorten kirjoitusten perusteella saa kuvan, että internetin välityksellä 

toimiva kauppa voisi saada piristysruiskeen euron ansiosta, koska hintavertailu 

helpottuu euroalueella.  

 

”Kun olin Euroopassa matkoilla viime kesänä euro auttoi paljon. Nyt pystyi 

vertailemaan hintoja suoraan suomalaiseen hintatasoon. Samoin dollarihintoihin 

vertailu internetin välityksellä toimivassa kaupassa on helpottunut paljon, koska 

valuuttakurssi ovat niin lähellä toisiaan.” (AK 32, poika, 15v) 

 
”Euron myötä Euroopan sisäinen nettikauppa on varteenotettava vaihtoehto 

perinteiselle kaupankäynnille. Esimerkiksi Saksasta saa monia tavaroita jopa 

30-50 prosenttia edullisemmin. Maksu tapahtuu luonnollisesti euroilla. Kuten 

on jo käynyt ilmi pidän euroa ”hyvänä juttuna” ja suhtautumiseni euroon on 

muuttunut euron käyttöönoton jälkeen, ja pelkästään positiiviseen suuntaan.” 

(AK 14, poika, 15v) 

 

Kuten nuorten mielipiteistä voi todeta, kuluttajien kannalta euron hyödyt 

konkretisoituvat lähinnä matkailua, hintavertailua ja kansainvälistymistä koskevissa 

eduissa. Tämän takia monet nuoret kokevatkin euroalueen laajentumisen tärkeäksi. 

Euroalueen laajentumisen kannalta keskeisessä asemassa ovat EU:n nykyiset jäsenmaat 

ja kymmenen tulevaa jäsenmaata (ks. kappale 2.5). Tosin täytyy muistaa, että EMU:un 

liittyvät laajentumispäätökset ja -valmistelut ovat pitkiä prosesseja. Näillä näkymin 

euroalue tulee laajentumaan aikaisintaan vuonna 2006. 

 



  

”Kokonaisuudessaan euro on uuden maailman edistysaskel yhdistää maita. Vielä 

kun saataisiin lähinaapurimme ja etenkin Ruotsi mukaan, alkaisi rahaliitto 

näyttää hyvältä.” (AK 60, tyttö, 17v) 

 

Monet euroalueen laajentumista toivoneet kokivat kuitenkin karvaan pettymyksen 

syyskuussa 2003, kun ruotsalaiset äänestivät euroa vastaan. Tämän seurauksena Ruotsin 

liittyminen euroalueeseen vuonna 2006 saa lykkäystä.  

 

Ruotsissa EMU:n vastustajien murskavoitto Ruotsin kansanäänestyksessä nostatti yleistä 

pohdintaa sen syistä. Prosenttilukemia 56,1 - 41,8 kruunun hyväksi pidettiin iskuna 

eurojärjestelmää vastaan. Äänestyksen jälkeisten ovensuukyselyiden mukaan 

ruotsalaiset äänestivät euroa vastaan, koska pelkäsivät kansallisen ja henkilökohtaisen 

päätäntävallan vähenevän. Ruotsi houkuteltiin EU:n jäseneksi taloudellisin perustein. 

Eurokamppailussa samat perustelut eivät toimineet, koska euroalueella menee Ruotsin 

taloutta huonommin. (HS 16.9.2003.) 

 

Erikoista Ruotsin äänestyksessä on se, että euroa vastaan olivat esimerkiksi yleensä 

positiivisesti uudistuksiin suhtautuvat nuoret. Ruotsi tulee äänestämään eurosta 

tulevaisuudessa uudestaan. Se, koska äänestys tapahtuu ja milloin kansa on valmis 

tulkitsemaan tilannetta, riippuu muun muassa alueiden talouskehityksestä. Aikaisintaan 

Ruotsille avautuu mahdollisuus äänestykseen vuonna 2006, mikä tarkoittaa, että Ruotsi 

ei ehtine eurojäseneksi enää tällä vuosikymmenellä. (HS 16.9.2003.) 

 

Tutkimukseni nuorten tavoin myös suurlähettiläs Eikka Kosonen (HS 15.9.2003) 

pahoitteli ruotsalaisten päätöstä jäädä euroalueen ulkopuolelle. Kosonen toteaakin, että 

”EU:n yhtenäisyyden kannalta olisi ollut parempi, että naapurimaamme olisi ollut 

mukana”. Nyt Suomi on ainoana pohjoismaana mukana EMU:ssa. EU:n jäsenmaista 

vain Britannia, Ruotsi ja Tanska eivät ole mukana eurohankkeessa. Toisaalta Kosonen 

näkee positiivisena, että EU:n tulevat uudet jäsenmaat suhtautuvat euroon varsin 

myönteisesti.  

 



  

Britit toteavat, että vasta seuraava sukupolvi on valmis euroon. Vuodesta 1999 lähtien 

yli 50 prosenttia briteistä on vastustanut yhteisvaluuttaa. Kannattajien määrä on pysynyt 

yhtä tasaisesti 30 prosentin tuntumassa. Commerzbank Securities -investointipankin 

pääekonomisti Peter Dixon (HS 17.9.2003) arvioikin, että jopa kymmenen vuoden 

tavoiteaika euroon liittymisestä tuntuu lyhyeltä. Britanniassa euro on enemmänkin 

politiikkaa kuin taloutta. Dixon toteaakin, että ”taloudellinen perustelu käy vasta siinä 

vaiheessa, jos brittien työpaikat häviävät ja euroalueen eivät”. Eurokampanjalle olisikin 

hyväksi, jos EMU-alueen ja etenkin Saksan talous kohenisi. Silloin EMU-alue 

vaikuttaisi nykyistä enemmän voittajien klubilta.  

 

”Euron hyviin puoliin lasken kuitenkin sen, että matkustaessa ulkomailla 

monissa maissa ei enää tarvitse vaihtaa valuuttaa, ja näiden maiden määrä 

lisääntyy edelleen kun Itä-Euroopan maita liittyy Euroopan Unioniin - ja 

ymmärtääkseni myös samalla rahaliitto-EMU:un?  (AK 50, tyttö, 17v) 

 

Toisaalta eteläinen naapurimme Viro ilmoittaa olevansa valmis euroon jo vuonna 2006. 

EU.n kanssa allekirjoitettu paperi mahdollistaa Viron liittymisen euroon aikaisintaan 

2006, joten Viro suunnittelee tosissaan kruunuista luopumista. Viron keskuspankin 

varajohtaja Anders Sutt (HS 17.9.2003) ilmoitti, että suurin osa virolaisista kannattaa 

euroa. Joulukuussa 2002 tehdyt mielipidemittaukset antavat asialle tarkennusta. Euron 

käyttöönottoa tuki 57 prosenttia Viron kansalaisista ja vastustajia oli vain 28 prosenttia 

(HS 17.9.2003).  

 

Nuorten suhde rahaan vaikuttaa osaltaan heidän suhtautumiseensa euroon. Erityisesti 

rahan välineellinen arvo korostuu euroon siirtymisen myönteisenä kokevien nuorten 

kirjoituksissa. Euroon myönteisesti suhtautuvat nuoret kirjoittavat siitä, että euron tulo 

ei ole heille identiteettikysymys. Euro on lähinnä maksuväline siinä missä markkakin: 

valuutan nimellä ei ole tällöin merkitystä. Monilla markka esiintyy puheessa toki 

edelleen. Haikaillaan jopa sen säilymistä, mutta suhde markkaan, kuten euroonkaan, ei 

ole kuitenkaan tunnepitoinen. Nuoret ovat ottaneet euron omaksi rahakseen. 

 



  

Martti Luukko (1996, 28-44) on kerännyt tutkimukseensa kuluttajille koituvia etuja ja 

verrannut niitä kuluttajille kertyviin menetyksiin ja uhkiin. Hän on jaotellut euron 

vaikutukset seuraavasti: 

  

 Euron tuomia pitkäaikaisia etuja ja mahdollisuuksia kuluttajille 

- taloudellisille arvoille laajalla alueella yhteinen mitta 

- tarkemmat ja helpommat hintavertailut 

- laajan alueen hintakilpailu 

- vähemmän valuuttakursseista aiheutuvia hintojen muutoksia 

- vakaammat hintatasot ja pienemmät hintaerot 

- mahdollisen nopean inflaation hidastuminen 

- korkojen lasku ja pienemmät tasovaihtelut 

- vähemmän valuutanvaihtoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia 

- nopeammat, helpommat sekä halvemmat maksut ja tilisiirrot 

- uusia mahdollisuuksia asunto- ym. lainoihin, säästöihin ja sijoituksiin. 

 

Eurosta koituvia pitkäaikaisia haittoja ja uhkia kuluttajille 

- kansallisesta rahasta luopuminen 

- heikon euron ja heikon ostovoiman uhka tai vahvan euron ja heikon 

kilpailukyvyn uhka 

- epäilyksiä tulojen menetyksestä 

- revalvaatiosta saatujen ostovoiman lisäyksen menetys 

- tulojen, varallisuuden ja kulutuksen kasvavien erojen uhka 

- epäily oletetun päätösvallan etääntymisestä kuluttajista. 

 

Yhteisen rahan käyttöönotosta kuluttajiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on 

huomioitava vaikutusten painoarvo. Vaikutusten painotus on erilainen eri kuluttajien 

keskuudessa, koska arviot ovat hyvin subjektiivisia. Se, mikä yhdelle ryhmälle on etu, 

saattaa toisille ryhmille olla haitta.  

 



  

Kokonaisuudessaan kulutuksessa ja yleensä rahan käytössä talous- ja rahaliiton yhteisen 

rahan vaikutusten voidaan olettaa olevan enemmän myönteisiä kuin kielteisiä. Hyödyt 

ovat aluksi vähäisiä, mutta niitä on useita ja ne ovat toistuvia, jatkuvia ja 

pitkävaikutteisia. Talous- ja rahaliiton mahdollisesti laajentuessa (esim. Ruotsi ja Iso-

Britannia) edut korostuvat. Oleellista kuluttajan kannalta ei ole valuutan nimi, vaan se, 

mitä sillä saa, eli ostovoima. (Luukko 1996, 89.) 

 

6.2  Nuorten kokemat euron haitat 
 
 
Nuoret kokevat lähes poikkeuksetta, että euron hyvänä puolena on valuutan vaihdon 

poistuminen euroalueelta. Samalla he jakavat näkemyksen, että yksityiselle nuorelle 

eurosta ei ole välttämättä hyötyä, mikäli hän ei matkustele paljon. Vaikka osa nuorista 

on matkustellut euromaissa, sillä ei nähdä olevan niin paljon hyötyä, että markasta olisi 

kannattanut luopua.  

 

”Eurolla on huonot puolensakin; mielestäni hinnat ovat nousseet, vaikka jotkut 

tiedotusvälineet muuta väittävätkin. Viisi markkaa on nykyään euro, kymmenen 

markkaa on kaksi euroa, 50 markkaa on 10 euroa, 100 markkaa on 20 euroa jne. 

Eli kokonaisuudessaan hinnat on pyöristetty ylöspäin.” (AK 4, poika, 16v) 

 

”Olen kuullut, että jotkut tiedemiehet ovat laskeneet, että tavaroiden keskihinta 

on noussut, eikä pysynyt samana niin kuin väitetään. Itse olen asiasta samaa 

mieltä. Hinnat on noussut.” (AK 35, poika, 14v) 

 

Vallitsevin näkemys ainekirjoituksissa valuutan vaihdon poistumisen lisäksi on se, että 

hinnat ovat nousseet euron käyttöönoton vuoksi, lähinnä siksi, että hinnat on pyöristetty 

ylöspäin. Lähes jokainen tutkimukseni nuorista mainitsee ainekirjoituksessaan 

kuluttajahintojen nousseen euron käyttöönoton myötä (kuvio 12). Tosin esille tulee 

vastakkainenkin näkemys, jonka mukaan euro ei ole nostanut hintoja, mutta näitä 



  

kommentteja on vain muutamia. Laskeneista hinnoista nuorilla kuluttajilla on vain 

yksittäisiä havaintoja, joista esiin nousevat lähinnä pikaruokapaikkojen hinnat.   

 

”Koen hintatason nousseen yleisesti. Bussiliput, futiskengät, limut, karkit ja 

vaatteet ovat mielestäni kallistuneet. Tämä saattaa tosin olla vain psykologista, 

mutta en usko. Toisaalta jotkin tuotteet ovat myöskin halventuneet.”  

(AK 4, poika, 16v) 

 

”Yleinen hintataso on ainakin pienempien ostosten osalta noussut. Nykyään ei 

ole pahemmin 84 sentin kahvimukeja tai karkkipusseja näkynyt. Ainakin siis 

pienemmissä kaupoissa ja kioskeissa (esim. nakkikioskit) hinaat ovat nousseet. 

Suuremmissa kaupoissa hintojen nousu on ollut tasaisempaa.”  

(AK 16, poika, 16v) 

 

KUVIO 12. Nuorten kokemat euron huonot puolet 

 

Ainekirjoitukseen osallistuneiden nuorten näkemykset hintojen nousuista perustuvat 

melko vahvasti tunteisiin, eivätkä niinkään faktatietoihin. Ainekirjoituksissa ei osattu 

kertoa tarkasti kuin muutamia tuotteita, joissa hinnat ovat nousseet. Nuorten mielestä 

tunne kuitenkin sanoo, että hinnat ovat nousseet. Kuitenkin vahvasti on havaittavissa, 

että teini-ikäisillä on taipumus tehdä hintoja koskevia yleistyksiä yhden tai korkeintaan 
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muutaman itseään koskevan havainnon perusteella. Nuoret puhutaan jopa kaikkien 

hintojen nousseen. Yksikin vihje hintojen noususta noteerataan ja käsitys helposti 

yleistetään.  Suurin osa nuorista tunnistaa heitä koskevat hinnat, mutta heillä ei ole 

tietoa muun muassa asuntojen, bensan ja peruselintarvikkeiden hinnan muutoksista. 

 

Nuoret näyttäisivät olevan herkkiä nimenomaan heitä koskevien tuotteiden hinnoissa 

tapahtuville muutoksille. Nuoret hankkivat paljon tiettyjä tuotteita, kuten 

virvoitusjuomia ja makeisia sekä palveluista elokuva-, bussi- ja harrastuspalveluiden 

lippuja. Näitä hyödykkeitä kulutetaan paljon, ja näiden tuotteiden hinnanmuutokset 

vaikuttavat voimakkaasti hintamielikuviin. Nuorten kannattamissa tuotteissa ja 

hyödykkeissä pienikin hinnan nousu on prosentuaalisesti merkittävä. Jos esimerkiksi 

virvoitusjuoman hinta nousee seitsemästä markasta 1,5 euroon on korotusta tuotteessa 

lähes 29 prosenttia, ja se on varsin merkittävä. Näyttäisi myös siltä, että yleinen 

mielipide euron aiheuttamasta hintojen noususta on vahva ja siis myös nuorten pitkälti 

jakama. Näkemykset hintojen noususta perustuvat kuitenkin pitkälti tunteisiin.  

 

”Eurovaihdos sai hinnat nousemaan, varsinkin pienten ostosten, kuten 

bussilippujen ja karkkipussien hinnoissa. Ennen markan maksavista tavaroista 

saa pulittaa nyt jo 20 senttiä ja viisi markkaa maksavat ovat nousseet euroon.” 

(AK 1, tyttö, 16v) 

 

”Tutkimusten mukaahan euro ei ole nostanut hintoja, mutta ainakin minusta 

hinnat ovat nousseet. Varsinkin limut, karkit ja sipsit ovat minusta kallistuneet. 

Palvelut ovat myöskin kallistuneet, tosin muistakin syistä. Useissa paikoissa 5 

markkaa on vaihdettu euroksi ja 10 markkaa 2 euroksi.” (AK 19, poika, 15v) 

 

Toisaalta, nuoret ymmärtävät, että hintojen pyöristäminen on asiallista, jotta hinnat 

saadaan näyttämään sopivilta. Esimerkiksi palveluissa ja nopeissa maksutapahtumissa 

tasahinnat ovat myös kuluttajien etujen mukaisia.  

 



  

Muun muassa Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan kuluttajien enemmistö on 

sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet euron vuoksi. Käsitykset ovat edelleen 

tunteenomaisia, ja toisaalta kuluttajilla on myös ymmärrystä sille, että vaikka hinnat ovat 

nousseet, euron tulo ei ole ollut yksin syypää tähän kehitykseen. Kyselytutkimuksissa 

kuluttajat saattavat tulkita kuitenkin kysymyksen miettimättä sen enempää juuri euron 

merkitystä hintojen nousun aiheuttajana. 

 
Tärkeään osaan nuorten ainekirjoituksissa nousee lisäksi valuutan arvon ymmärtäminen. 

Yhtenä selityksenä nuorten hintatietoisuuden ongelmiin voidaankin pitää sitä, että koska 

hinnat kansallisessa valuutassa ovat nimellisesti korkeampia kuin eurohinnat, vaikuttaa 

tämä vahvasti käsityksiin eurohinnoista: ne voidaan arvioida korkeammaksi, koska 

vanhat viitehinnat ovat edelleen vahvasti läsnä nuorten kuluttajien hinta-arvioinneissa. 

 
 
”Euro on myös petollinen, sillä se tuntuu paljon pienemmältä rahalta, kuin mitä 

se todellisuudessa on. Nykyään ei enää jaksa jokaisen vaatekappaleen hintaa 

erikseen laskea. Sadan euron hintaiset housut tuntuvat halvoilta, mutta eipä ne 

taida olla, ainakaan opiskelijan lompakolle.” (AK 1, tyttö, 16v) 

 

Tutkimukseen osallistuneista nuorista reilusti puolet kokee euron pienemmäksi 

rahayksiköksi, kuin mitä se todellisuudessa on (kuvio 12). Euron käyttöönotto merkitsi 

kuluttajille täysin uuden hinta-asteikon omaksumista. Kaikissa euromaissa Irlantia 

lukuun ottamatta euron muuntokerroin on suurempi kuin yksi eli siirtyminen euroon 

merkitsi hintojen supistumista. Tilannetta vaikeuttaa ennen kaikkea se, että 

muuntokertoimet poikkeavat huomattavasti toisistaan: Saksassa kerroin on noin 2, 

Suomessa noin 6, Espanjassa noin 166 ja Italiassa noin 2 000 (Aalto-Setälä ym. 2003, 

135).  

 

”Huomaan helposti käyttäväni enemmän rahaa kuin markka-aikaan, koska 

hintalapuissa hinnat näyttävät halvemmilta, kuin mitä ne todellisuudessa ovat. 

Enää en ajattele markkoina, mutta jos niin joskus teen, huomaan käyttäneeni 



  

pelottavan paljon rahaa. Tiedän monia asioita, mitkä olisivat jääneet ostamatta 

jos vielä olisi markat.” (AK 30, tyttö, 16v) 

 

Vaikka rationaalisesti ajatellen euro ei muuta, ainakaan olennaisesti, todellisia hintoja, 

niin kuluttajille tilanne voi olla hankala. Kuluttajat voivat kokea hintojen halventuneen, 

koska tuotteiden nimellishinnat näyttävät pieniltä. Tällä niin sanotulla money illusion -

ilmiöllä voi olla kansantaloudellisestikin merkittävä vaikutus, jos kuluttajien 

käyttäytyminen muuttuu rahayksikön muutoksen seurauksena (Shafir, Diamond & 

Tversky 1997). 

 

Kulutuskäyttäytymisen yleisestä kehityksestä euroon siirtymisen jälkeen ei ole vielä 

juurikaan tutkimustietoa. Joissakin kyselyissä on selvitetty kulutukseen käytetyn 

rahamäärän muuttumista euron johdosta. Syksyllä 2002 kerätty aineisto osoittaa 

kuluttajien jakaantuvan melko tasaisesti kolmeen ryhmään, enemmän, vähemmän tai 

saman verran kuin markan aikana kuluttaviin (Flash Eurobarometri 121/4 2002). 

Toisaalta raportoidaan siitä, että enemmistöllä kansalaisista euro ei muuttanut 

olennaisesti rahan käyttöä (Flash Eurobarometri 139 2002). Tutkimukseni nuorten 

osalta tilanne näyttää siltä, että euron käyttöönotto on hämärtänyt rahan arvoa ja 

lisännyt rahan kulutusta. 

 

”Olen huomannut, että euron tultua minusta on tullut paljon tuhlaavaisempi. Jos 

lasken euroissa kuluttamani summan markoissa niin rahaa on kulunut euroina 

aika paljon enemmän.” (AK 11, poika, 16v) 

 

Tutkimukseni nuorista lähes puolet ilmoittaa menojensa lisääntyneen euron 

käyttöönoton jälkeen (kuvio 12). Mukaan tutkimusaineistoon mahtuu siis myös niitä 

nuoria, joiden menot ovat pysyneet muuttumattomina. Monet kulutusta lisänneistä 

nuorista ilmoittavat, että ovat sortuneet ostoihin, jotka markkojen aikana olisivat jääneet 

tekemättä. Kuitenkin on muistettava, että teini-ikäiset nuoret elävät juuri pahinta 

murrosta lapsuuden ja aikuisuuden välillä, jolloin oman rahan käyttö ja yleinen 

kulutustaso lisääntyy väistämättä. Osa nuorista saa ensimmäisiä kesätyö- ja osa-



  

aikatyöpalkkoja, jolloin heillä on myös enemmän rahaa käytettävissään. Euron 

käyttöönotto siis asettuu ajallisesti juuri tutkimukseni nuorten rahankäytön 

kynnyskohtaan ja selittää osaltaan rahankäytön lisääntymistä.  

  

”Euron tulon jälkeen vaihdoin koulua lähemmäksi ostoskeskuksia ja tienasin 

ensimmäiset kesätyörahani, joten on vaikea sanoa onko rahankäyttö lisääntynyt 

vain edellä mainituista syistä, vai vaikuttiko osittain myös euroon siirtyminen 

siihen. Euro taisi siis sattua nuorille sopivaan aikaan; juuri silloin kun rahan 

kulutus joka tapauksessa kasvaa, olipa kyse sitten markoista tai euroista.”  

(AK 53, tyttö, 17v) 

 

Entä miten money illusion ilmenee hintojen kääntämisessä euroista markoiksi? Nuoret 

kirjoittavat, että hinnan palauttaminen vanhaan valuuttaan antaa käsityksen hinnan 

suuruusluokasta. Tämä on usein riittävä, koska aina "tarkkaa hintaa ei tarvitsekaan 

tietää". Markkahinnat toimivat kuitenkin edelleen syksyllä 2003 viitehintoina, ja tämän 

vuoksi hintatietoisuus on säilynyt, vaikkakin sen tarkkuus on kärsinyt valuutan 

muutoksesta. Nuoret kuitenkin korostavat, että rahaa kuluu enemmän, koska aina 

hintoja ei viitsi kääntää markoiksi.  

 

”Moni nuori on menettänyt suhteellisuuden tajun euron myötä. Kun he tulevat 

kauppaan ja näkevät hinnan, joka on 5 euroa niin he melkein hyppivät onnesta 

halvalta näyttävän hinnan takia. Jos hinta olisi ollut markkoina, he olisivat 

järkyttyneet. Ilmiö on minusta suuri juuri nuorten keskuudessa. Juuri sen 

ikäiset, jotka olivat oppineet markan arvon ja eteen tulee uusi valuutta ja kaikki 

näyttää kuusi kertaa halvemmalta. Euron tasosta verrattuna markkaan olisi 

pitänyt informoida nuoria enemmän.” (AK 37, poika, 15v) 

 

Rahan arvon sumentumista on havaittu myös vanhemmissa ikäluokissa. Nuoret 

toteavat ainekirjoituksissaan, että siitä on koitunut myös hyviä puolia, koska heidän 



  

vanhempansa ja sukulaisensa kärsivät myös euron mukanaan tuomasta rahan arvon 

sumentumisesta. Vanhemmat ja sukulaiset ovat antaneet nuorille euroja huomattavasti 

avokätisemmin kuin markkoja aikanaan. 

 

”Jos käsitys rahan arvosta onkin sumentunut, niin ei se yksiselitteisesti tappioksi 

ole kääntynyt: etenkin euron alkuaikoina isäni saattoi heittää 40 euroa pitsan 

tilaamiseen. En kuitenkaan nykyään ole törsäilijä hetkellisiä mielenhäiriöitä 

lukuun ottamatta. ” (AK 50, tyttö, 17v) 

 

”Se ärsyttää kun euro tuntuu niin pieneltä. Esimerkiksi 20 euroa tuntuu 

pienemmältä kuin 100 markkaa. Tosin siitä oli kerrankin hyötyä kun 

rippijuhlissa monet antoivat selvästi enemmän, kuin mitä he olisivat tuoneet jos 

olisivat tuoneet lahjan markkoina.” (AK 40, poika, 15v) 

 

”Kun markat vaihtuivat euroiksi alkoi rahaa mennä huomattavasti enemmän. 

Kaikkea turhaa tulee ostettua enemmän, kun ei aina tajua euron arvoa markkaan 

nähden. Ennen 100 markkaa oli iso raha, kun taas nykyään 20 euroa ei tunnu 

miltään. Ennen olin hyvin tarkka rahoistani. Markankin heitto ylöspäin sai minut 

miettimään ostopäätöstäni. Euro-aikana en ole moiseen jaksanut kiinnittää 

huomiota.” (AK 67, poika, 16v) 

 

Ainekirjoitusten mukaan euro on siis muuttanut jossain määrin nuorten kuluttajien 

rahankäyttöä, lähinnä lisäävästi. Nuorten mielipiteissä esille nousee yleinen menojen 

lisääntyminen - joko tapahtuneista hintojen nousuista tai sen vuoksi, että rahan arvo on 

hämärtynyt. Nuoret kokevat euron hämärtäneen rahan arvoa, koska tuotteiden hinnat 

tuntuvat pienemmiltä euron käyttöönoton jälkeen. Pienemmältä tuntuvat hinnat ovat 

aiheuttaneet osaltaan kulutuksen kasvua.  

 

 

 
 



  

7 EURON VAIKUTUS KULUTTAJAHINTOIHIN 

 

7.1  Yleinen hintakehitys 

 

Ennen euron käyttöönottoa pelättiin hintatason nousevan valuutan vaihtumisen myötä. 

Pelko oli aiheellinen, koska oli tiedossa, että valuutan vaihtuminen tulisi muuttamaan 

käytännöllisesti kaikki yksittäiset hinnat. Kuluttajien oppimat hinnat poistuisivat ja 

korvautuisivat uusilla tuntemattomilla hinnoilla.  

 

Hinnoittelu on aiheuttanut kuluttajien keskuudessa valtavasti keskustelua euron 

käyttöönoton jälkeen, ja onkin todettava, että euron vaikutusta hintatasoon on vaikea 

määritellä täsmällisesti edes jälkeenpäin. Syynä on se, että tiedämme hintojen 

kehityksen Suomessa valuutan vaihtuessa markasta euroksi. Emme kuitenkaan tiedä, 

miten hinnat olisivat kehittyneet, jos markka ei olisi vaihtunut euroksi.  

 

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksissa (Aalto-Setälä ym. 2003, 6) on hintojen 

kehitystä ja euron vaikutusta hinnoitteluun seurattu kolmella eri tavalla:  

- Vertaaminen historialliseen kehitykseen: Hintatason vuotuisen kehityksen 

muutokset ovat normaalisti hitaita. Näin hintojen nousun historiallinen 

kehitys antaa karkean kuvan "normaalista" hintojen kehityksestä.  

- Vertailu muihin maihin: Hintojen kehitykseen vaikuttaa huomattavasti 

kansainvälisen talouden kehitys ja ulkoiset hintashokit (esimerkiksi öljy- 

kriisi). Tällöin samantyyppisten talouksien kokonaishintatason kehitys on 

normaalisti samansuuntaista.  

- Tuotekohtainen tarkastelu: Euron vaikutusta hintatason kehitykseen voidaan 

arvioida myös tarkastelemalla hintojen kehitystä tuotteiden tai tuoteryhmien 

tasolla. Mikäli euro nostaisi hintoja, olisi luontevaa olettaa, että hintojen 

nousu tapahtuisi tasaisesti lähes kaikissa tuoteryhmissä tai ainakin useissa 

tuoteryhmissä. Jos taas hintakehitys suurimmalla osalla tuotteista on 

maltillista, mutta joidenkin tuotteiden hinnat nousevat hyvinkin paljon 



  

aiheuttaen kokonaishintatason nousun, valuutan vaihtuminen ei tunnu 

luontevalta syyltä hintatason nousun aiheuttajaksi. 

 

Seuraavassa tullaan paneutumaan tarkemmin eurohinnoitteluun ja niihin syihin, miksi 

kuluttajat kokevat euron nostaneen hintatasoa ja onko eurohinnoittelu todellisuudessa 

nostanut hintatasoa. Lisäksi käsitellään eurohinnoittelun sisäistämistä eli sitä, ovatko 

kuluttajat sisäistäneet eurohinnat vai vaikuttavatko markkamääräiset hinnat edelleen 

kuluttajien ostokäyttäytymisessä. 

 

7.1.1  Historiallinen kehitys 

 

Hinnat nousivat Suomessa melko nopeasti 1970- ja 1980-luvuilla. Vielä 1980-luvun 

alussa hinnat nousivat yli kymmenen prosentin vuosivauhtia ja 1980-luvun lopussakin 

vuotuinen hintojen nousu oli yli viisi prosenttia. Kymmenen viime vuotta ovat sen 

sijaan olleet Suomessa matalan inflaation aikaa. Suomen Pankki ja vuoden 1999 alusta 

lähtien Suomen rahapolitiikkaa hoitanut Euroopan keskuspankki ovatkin sitoutuneet 

matalan inflaation politiikkaan. Euroopan keskuspankin tavoitteena on pitää inflaatio 

alle kahdessa prosentissa. (Aalto-Setälä ym. 2003, 6.) 

 

Tutkimuslaitosten tutkimustulokset osoittavat, että euro ei tuonut ainakaan suurta 

nousua hintatason muutokseen Suomessa: Tilastokeskuksen julkaiseman 

kuluttajahintaindeksin arvo on ollut vuonna 2002 vähän alle 2 prosenttia. Kun vielä 

inflaatio on laskenut vuoden 2000 alusta lähtien, on selvää, ettei käteisvaluutan 

vaihtuminen aiheuttanut Suomessa ainakaan erityisen suurta inflaatiopiikkiä (Aalto-

Setälä ym. 2003, 6). Aina voi kuitenkin spekuloida ja kysyä, olisiko inflaatio ollut 

vuonna 2002 Suomessa vieläkin alempi ilman euron käyttöönottoa.  

 

 

 



  

7.1.2  Vertailu muihin maihin 

 

Hintojen seurannassa yli prosentin ero hintatason kuukausimuutoksessa on huomattava. 

Kyseinen hintaero asettuu kuitenkin toiseen valoon, kun tarkastellaan vuoden 2001 

loppuvuotta ja vuoden 2002 alkuvuotta hieman laajemmin. Suomessa 

kuukausimuutosten summa vuoden 2001 neljältä viimeiseltä kuukaudelta on 0,5 

prosenttia. Vastaava luku on esimerkiksi naapurimaa Ruotsissa 1,2 prosenttia. 

Suomessa hinnat siis nousivat Ruotsia hitaammin vuoden 2001 syyskuusta 

joulukuuhun. Sama pätee myös vuodenvaihteen jälkeisiin kuukausiin: Suomessa 

kuukausimuutosten summa helmikuusta toukokuuhun on 1,4 prosenttia ja Ruotsissa 1,7 

prosenttia. (Aalto-Setälä ym. 2003, 8.) 

 

Tammikuu tulkitaan vuodenvaihdekuukaudeksi, joka on normaalistikin 

poikkeuksellinen kuukausi tarkasteltaessa hintatason kuukausittaista muutosta. 

Poikkeuksellisuus johtuu siitä, että julkiset maksut nousevat tyypillisesti 

vuodenvaihteessa. Vuoden 2002 tammikuu oli erityisen poikkeuksellinen euron 

käyttöönoton myötä ja siksi, että yllä mainitun hintamuutoksen lisäksi elintarvikkeiden 

hinnat nousivat voimakkaasti. Pääsyynä tähän olivat huonot säät Etelä-Euroopassa, 

mikä aiheutti vihannesten hintojen voimakkaan nousemisen (Aalto-Setälä ym. 2003, 8).  

 

Tulkittaessa Suomen hintatason kehitystä, esiin nousee kaksi seikkaa. Hintojen 

kuukausinousu vuoden 2001 joulukuusta vuoden 2002 tammikuuhun oli Suomessa 

nopeaa. Toisaalta, kun tarkastellaan pidemmän ajanjakson hintakehitystä talvella 2001- 

2002 tai vuotuista inflaatiota vuoden 2001 elokuusta vuoden 2002 elokuuhun, hintojen 

nousu Suomessa on ollut maltillista. Voidaan siis todeta, että hintamuutokset 

kasaantuivat Suomessa nimenomaan tammikuulle 2002. Tämä on luonnollista, koska 

nimellishinnat olisi pitänyt silloin joka tapauksessa vaihtaa. Tämä hintamuutosten 

kasautuminen tammikuulle ei kuitenkaan vaikuttanut hintojen nousuun vuositasolla, 

koska hinnat nousivat Suomessa esimerkiksi Ruotsia hitaammin sekä vuoden 2001 

lopussa että alkuvuonna 2002. (Aalto-Setälä ym. 2003, 9.) 



  

 

Mikä on sitten vastaus kysymykseen, nostiko valuutan vaihtuminen markasta euroksi 

hintatasoa? Vastaus riippuu tarkasteluperspektiivistä. Jos tarkastellaan ainoastaan 

hintojen kuukausimuutosta vuoden 2001 joulukuusta vuoden 2002 tammikuuhun, 

vastaus on kyllä. Koska euron tulo kuitenkin hidastutti hintojen nousua Suomessa niin 

loppuvuonna 2001 kuin alkuvuonna 2002 ja näin vuotuinen inflaatio oli kuitenkin 

Suomessa ja Ruotsissa samaa luokkaa, voidaan sanoa, ettei euron tulo nostanut 

Suomessa hintoja. Tämä pätee niin kokonaisuudessaan kuin eri toimialoilla. 

Esimerkiksi paljon huomiota saaneet palvelujen hintojen nousut eivät olleet Suomessa 

Ruotsia suurempia. Kysymykseen euron aiheuttamasta hintatason noususta voidaan siis 

perustellusti vastata kieltävästi. (Aalto-Setälä ym. 2003, 9.) 

 

7.2  Nimellishintojen vaikutus hinnoittelussa 
 

Yksinkertaisimmillaan käteisvaluutan muuttumisen ei olisi pitänyt merkitä kuluttajille ja 

hinnoittelijoille muuta kuin hintojen ja rahamäärien muuntamista tietyn kertoimen 

mukaan vanhasta valuutasta euroiksi. Kyseinen tulkinta ei ole kuitenkaan realistinen, 

sillä valuutalla ja sen arvolla on useita merkityksiä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että 

nimellishinnat ohjaavat vahvasti hinnoittelua: tiettyjä lukuja käytetään hinnoittelussa 

hyvin usein, kun taas toisia lukuja ei käytetä juuri lainkaan. Yleisimmillään tämä näkyy 

ns. 9-hinnoitteluna (Aalto-Setälä ym. 2003, 27–30). Rahan arvo ja merkitys onkin tärkeä 

osa yksilön ja yhteiskunnan suhdetta. Rahan arvon muuttuminen ja vielä enemmän 

valuutan vaihtuminen ovatkin huomattavasti monimutkaisempia asioita kuin pelkästään 

hintojen tekninen konversio.  

 

Juuri nimellishintojen vaikutus hinnoittelussa on pääsyy euron aiheuttamille 

muutoksille. Jo ennen euroon siirtymistä oli ilmeistä, että yksittäisiä, markkamääräisesti 

sopivia, hintoja ei muutettaisi muuntokertoimen mukaan, vaan yksittäiset hinnat tulisivat 

muuttumaan euromääräisesti sopiviksi. 

 



  

7.3  Kuluttajat kokevat hintatason nousseen 
 

Euroon siirtymisen yhteydessä kuluttajat olivat Euroopan unionin ja kansallisten tahojen 

vakuutteluista huolimatta huolissaan mahdollisista hintojen nousuista. Syitä epäluuloon 

oli useita: niin sanottu 9-hinnoittelu, ostosten loppusumman pyöristäminen, 

tasasummahinnoittelu, kaksoishintamerkinnöistä luopuminen maaliskuussa 2002 ja 

käteisen euron käyttökustannukset (Jalkanen, Luukko & Lustig 2002, 3). 

 

Kuluttajatutkimuskeskuksen lokakuussa 2001 teettämän kyselyn mukaan 76 % 

suomalaisista uskoi euron nostavan hintatasoa. Ainakaan siihen mennessä uskomus ei 

kuitenkaan ollut toteutunut. Euro oli kyllä jo vaikuttanut tuotteiden hinnoitteluun, mutta 

se ei ollut nostanut tuotteiden hintatasoa. Kokonaishintatason vuotuinen muutos oli 

lokakuussa 2001 ainoastaan 1,91 %. (Aalto-Setälä 2001, 1.) 

 

Toisaalta täytyy muistaa, että eri tuotteiden hinnat muuttuvat myös normaalioloissa. 

Hintamuutoksia tulisi myös ilman euroa. Eurosta johtumattomien hintamuutosten 

taustalla on hyvin pitkälle muutokset kokonaistaloudellisessa kehityksessä. Yleensä 

noususuhdanteessa hinnat pyrkivät nousemaan voimakkaammin kuin laskusuhdanteissa. 

Koska euro poistaa hetkellisesti hintajäykkyyden, euro edistää hintojen muutoksia 

(Aalto-Setälä 2001, 6). Euroon siirryttiin melkoisen epävarmassa taloudellisessa 

tilanteessa. Tällaisessa tilanteessa monien tuotteiden hinnoilla on paineita myös laskea. 

Tämä uhka vahvisti käsitystä, ettei eurosta aiheutunut hintatason nousua edes lyhyellä 

aikavälillä. 

 

7.4  Miten euro on todellisuudessa muuttanut kuluttajahintoja? 
 

Käteisvaluutan vaihtumisen myötä kaikki hinnat ovat vaihtuneet – ainakin nimellisesti. 

Tämän prosessin on odotettu muuttavan myös reaalisia hintoja ja hintatasoa. Ainakaan 

tässä vaiheessa ei pystytä antamaan täysin yksiselitteistä vastausta kysymykseen, mikä 

on ollut euron vaikutus hintatasoon. Asian tarkastelun pääongelma on se, että yksittäiset 

hinnat ovat jatkuvassa muutoksessa emmekä voi tietää, mitä olisi tapahtunut ilman 



  

käteisvaluutan muuttumista. Lisäksi euron tulo ei ole ollut yksittäinen shokki 

hinnoittelussa. (Aalto-Setälä, Halonen, Nikkinen & Saarinen 2002a, 1.)  

 

Hinnoittelun muuttuminen näyttää sen sijaan olevan yllättävän pitkä 

mukautumisprosessi. Euron tulo vaikutti hintoihin jo vuonna 2001, ja toisaalta euron 

aiheuttamat muutokset eivät ole suinkaan vielä ohi vaan jatkuvat edelleen (Aalto-Setälä 

ym. 2002a, 1). Tutkijoiden (Aalto-Setälä ym. 2002a, 1) selvitys osoittaa, että kuluttajien 

suhtautuminen euroon ei ole muuttunut valuutan liikkeellelaskun jälkeen. Maaliskuussa 

2002 valtaosa eli 74 % suomalaisista uskoi euron nostaneen hintatasoa. Kuluttajat eivät 

ole siinä mielessä väärässä, että useiden tuotteiden hinnat ovat nousseet. Toisaalta 

useiden tuotteiden hinnat ovat myös laskeneet. Osa näistä hintojen muutoksista on euron 

aiheuttamia, ja osa muutoksista olisi tapahtunut joka tapauksessa. Tutkijat toteavatkin, 

että ”euro ei ole nostanut kokonaishintatasoa – ainakaan merkittävästi. Mikäli euro olisi 

nostanut tai laskenut hintatasoa selvästi, vastauksen antaminen olisi helppoa. Koska euro 

ei ole käytännössä vaikuttanut hintatasoon, on erittäin vaikea sanoa, onko euro 

vaikuttanut hieman vai ei ollenkaan”.  

 

Toki joidenkin tuotteiden hinnat muuttuivatkin. Hinnat muuttuivat nopeasti sellaisiksi, 

että ne oli helppo maksaa euroilla. Hintoja korjattiin nopeasti erityisesti sellaisilla 

tuotteilla, joita tyypillisesti ostetaan yksi tai muutama kerrallaan ja maksetaan käteisellä 

rahalla.  Julkiset palvelut, rahapelit ja ravintolapalvelut kallistuivat tammikuussa 2002 

selvästi. Tunne, että ”euro nosti hintoja”, ei siis ole täysin harhaa. Kaiken kaikkiaan 

Tilastokeskuksen seuraamista hinnoista muuttui tammikuussa kolmannes. Hinnan 

muutoksia tehtiin selvästi enemmän kuin normaalisti. Yleensä vain 15 prosenttia 

hinnoista vaihtuu. Yliaktuaari Timo Koskimäen (HS 23.2) mukaan on kuitenkin vaikea 

sanoa, milloin hinnannousu johtuu eurosta, milloin jostakin muusta syystä, kuten 

kustannusten noususta. 

 

Hintojen muutokset ovat kuitenkin olleet hitaita suurelle osalle tuotteista: ”vanhoja 

markkamääräisiä hintoja” käännettiin markoista euroiksi muuntokertoimen avulla vielä 

monta kuukautta euroon siirtymisen jälkeen. Lopputuloksena oli ”sopivista” 



  

markkahinnoista muunnettuja ”erikoisia” euromääräisiä hintoja. Kesän 2002 jälkeen 

tilanne on kuitenkin muuttunut. Markkamääräisten hintojen vaikutus ei ole kokonaan 

poistunut, mutta tällä hetkellä valtaosa hinnoista on mukautettu euromääräiseen 

hinnoitteluun. (Aalto-Setälä, Halonen, Nikkinen & Saarinen 2002b, 1.) 

 

Vaikka pääosa hinnoista on euron käyttöönoton jälkeen mukautettu markkamääräisestä 

euromääräiseksi, kokonaishintatason nousu on ollut maltillista (kuvio 13). Eurostatin 

laskeman yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan inflaatiovauhti oli euron 

ensimmäisenä vuonna 2001 Suomessa 2,7 %. Hintojen nousuvauhti onkin Suomessa 

hieman alempi kuin euroalueella keskimäärin. Euroalueen korkeimmat inflaatiovauhdit 

olivat Alankomaissa 5,1 %, Portugalissa 4,4 %, Irlannissa 4,0 %, Kreikassa 3,7 %. 

(Tilastokeskus 2003b.) Erityisen hyväksi tilanteen Suomessa tekee se, etteivät minkään 

tuoteryhmän hinnat ole nousseet erityisen paljoa vuoden aikana.  

 

KUVIO 13. Kuluttajahintaindeksin muutokset Suomessa 1/2000–10/2003 

(Tilastokeskus 2003a) 

 

Tutkimusten perusteella voidaankin sanoa jo käytännössä lopullisesti, että valuutan 

vaihtuminen markasta euroksi ei ole nostanut yleistä hintatasoa Suomessa. Joidenkin 

palvelujen hinnat ovat ilmeisesti nousseet euron vuoksi. Esimerkiksi 

kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajan palveluiden hinnat nousivat euron ensimmäisenä 

vuotena 5,65 prosenttia (Aalto-Setälä ym. 2002b, 1). Euro on todennäköisesti 
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aiheuttanut osan näistä nousuista, mutta vaikka näin olisi, vaikutus kokonaishintatasoon 

on pieni. On myös muistettava, että kaikkien palvelujen hinnat eivät ole suinkaan 

nousseet. Esimerkiksi pikaruokahinnat laskivat samassa ajassa 9,18 prosenttia (Aalto-

Setälä ym. 2002b, 1). 

 

 

KUVIO 14. Hinnat ovat muuttuneet euron käyttöönoton myötä (syksy 2002) 

( Eurobarometri 58 2003, 68) 

 

Vaikka kuluttajille kuinka yritetään todistella, että hinnat eivät ole nousseet, niin 

kuluttajat ovat toista mieltä. Kuluttajien mielestä suurin euroon liittyvä ongelma on ollut 

hintatason nousu. Ennen euron tuloa 76 prosenttia suomalaisista uskoi valuutan 

vaihtumisen nostavan hintatasoa, ja mielipiteet olivat euron käyttöönoton jälkeen hyvin 

samanlaiset. Vaikka euro ei nostanut hintatasoa Suomessa, kuluttajien näkemykset euron 

hintoja nostavasta vaikutuksesta jatkuivat koko vuoden 2002. Vuoden 2002 syksyllä 84 

prosenttia suomalaisista kuluttajista koki hintojen nousseen, enemmistön mielestä 

kaikissa hyödykkeissä (kuvio 14). Vain 4 prosenttia koki hintatason pudonneen. 

Kuluttajien näkemykset olivat vahvoja, sillä ainoastaan 12 prosenttia koki hintatason 

pysyneen samalla tasolla tai ei osannut sanoa, miten euro on vaikuttanut hintatasoon. 

(Eurobarometri 58 2003, 68.) 
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Kuluttajat koko euroalueella jakoivat käsityksen euron hintoja nostavasta vaikutuksesta. 

Euroopan komission julkaiseman Eurobarometrin (58 2003, 68) tulos kertoo kuluttajien 

kokemasta euron vaikutuksesta hintatasoon. Sen mukaan enemmistö euromaiden 

kansalaisista katsoi euron nostaneen hintoja kaikissa hyödykkeissä ja vain muutama 

prosentti oli sitä mieltä, että hinnat laskivat. Suomalaisista kuluttajista 55 prosenttia koki 

hintoja pyöristetyn ylöspäin kaikissa hyödykkeissä ja 29 prosenttia joissain 

hyödykkeissä (kuvio 14). Muissa euromaissa hintojen yleiseen nousuun uskottiin 

Suomea vieläkin yleisemmin.  

 

Yleinen mielipide näyttää siis olevan se, että euro on nostanut selvästi yleistä hintatasoa. 

Vaikka kuluttajat normaalisti pystyvät arvioimaan hintojen nousun melko tarkasti, 

nykyisin kuluttajat uskovat inflaation olevan huomattavasti korkeampi kuin se 

todellisuudessa on. Jossain mielessä kuluttajien uskomus paljon nousseista hinnoista 

voidaan tulkita europrosessin epäonnistumiseksi (Aalto-Setälä ym. 2002b, 1). 

 

7.5  Koettu ja toteutunut inflaatio 
 

Kuluttajien kokema ja toteutunut inflaatio ovat normaalisti hyvin lähellä toisiaan. Euron 

myötä kuluttajat ovat kuitenkin kokeneet hintojen nousun nopeaksi, vaikka tilastojen 

osoittama hintojen nousu on ollut maltillista. Tämä tuli ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen 

maaliskuussa 2002 teettämästä kyselystä, jossa 74 % vastanneista ilmoitti euron 

nostaneen hintoja samaan aikaan, kun yleinen hintakehitys oli hyvin maltillista (Aalto-

Setälä ym. 2002b, 2). 

 

Kyseinen ilmiö ei ole pelkästään suomalainen vaan koko Eurooppaa koskeva. Euroopan 

komission mittaaman yleisön kokeman inflaation ja Eurostatin tilastoiman toteutuneen 

inflaation ero on nykyisin poikkeuksellisen suuri: kuluttajat kokevat hintojen 

nousuvauhdin suuremmaksi, mitä se todellisuudessa on.  Euron tulo on varmastikin 

tärkein syy koetun ja toteutuneen inflaation suureen eroon vuonna 2002. Syitä on 

kuitenkin muitakin. Tähän viittaa jo se, että koetun ja toteutuneen inflaation ero alkoi 

kasvaa jo vuoden 2000 lopussa, vaikka voimakkaampi muutos on tapahtunut vasta 



  

vuonna 2002. EKP toteaa polttoaineiden ja elintarvikkeiden hintojen nousun olleen 

kyseisenä aikana nopeampaa kuin muiden tuotteiden. EKP myös uskoo kuluttajien 

kiinnittävän ”liian” suurta huomiota näiden tuotteiden hintoihin arvioidessaan hintojen 

nousua, koska kyseisiä tuotteita ostetaan usein. (Aalto-Setälä ym. 2002b, 2.) 

 

Kun ajatellaan kuluttajien arvioita nimenomaan euron vaikutuksesta hintoihin, 

kuluttajien arviot näyttävät olevan epäsymmetrisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes 

kaikki yksittäisten tuotteiden hintojen nousut tulkitaan eurosta johtuviksi. Sen sijaan 

laskeneita hintoja ei tulkita euron ansioksi. Näin muodostuu harhainen kokonaiskuva, 

jonka mukaan euro on nostanut hintoja selvästi.  

 

Kuluttajat eivät pelkästään kokeneet euron nostaneen hintoja, vaan kuluttajat eri 

euromaissa pitivät yleistä hintojen nousua vuonna 2002 eli euroon siirtymisen jälkeen 

kokonaisuudessaan voimakkaana. Euroopan komissio mittaa ja selvittää kuluttajien 

kokeman inflaation ja Eurostatin tilastoiman toteutuneen inflaation eroa. Kyseinen ero 

on poikkeuksellisen suuri vuonna 2002. Euroopan keskuspankki ilmoitti lokakuussa 

2002, että kuluttajien kokema inflaatio onkin ollut vuonna 2002 korkeampi kuin 

kertaakaan aikaisemmin seurannan aikana. Kyseistä mittaria on käytetty tammikuusta 

1985 alkaen. Näyttää kuitenkin siltä, että kuluttajat pitävät voimakasta hintatason nousua 

tilapäisenä ilmiönä. Tähän viittaa se, että kuluttajat odottavat tulevan inflaation olevan 

matalaa. (Aalto-Setälä ym. 2003, 13.) 

 

Mikä on sitten syynä siihen, että kuluttajat kokevat euron nostaneen hintoja ja hintatason 

nousevan nopeasti, vaikka tilastot osoittavat toista? Kuluttajien käsityksiä voidaan 

perustella useallakin syyllä edellä esitettyjen hintakehitystä kuvaavien analyysien 

pohjalta. Osasyitä kuluttajien näkemyksiin ovat ainakin elintarvikkeiden hintojen kehitys 

talvella 2001-2002, hintamuutosten kasautuminen tammikuulle 2002 ja hintamuutosten 

tulkinnan harhaisuus. Elintarvikkeilla on tärkeä rooli kuluttajien hintakäsityksissä, sillä 

niitä ostetaan usein ja elintarvikkeiden hintamuutokset vaikuttavat voimakkaasti 

hintamielikuviin. Elintarvikkeiden vuotuinen hintojen nousu tammikuussa 2002 oli 7,0 

prosenttia ja hintojen nousu joulukuusta 2001 tammikuuhun 2002 peräti 3,4 prosenttia 



  

(Aalto-Setälä ym. 2003, 14). Elintarvikkeiden hinnat siis nousivat juuri silloin, kun euro 

otettiin käyttöön. Kuluttajat olivat itse asiassa oikeassa hintojen noususta. Käytännössä 

kuluttajien oli mahdotonta tietää sitä, että euro ei aiheuttanut elintarvikkeiden hintojen 

nousua. Pääsyynä oli vihannesten ja hedelmien erittäin huono sato Etelä-Euroopassa. 

Tämä näkyy siinä, että suinkaan kaikkien elintarvikkeiden hinnat eivät nousseet vaan 

nimenomaan vihannesten ja hedelmien.  

 

Toinen syy kuluttajien kokemukseen euron vaikutuksesta hintojen nousuun on 

hintamuutosten kasautuminen tammikuulle ja kuluttajien mielikuvat hintojen nousuista 

ja laskuista. Markkinoilla tapahtuu normaalitilanteessa koko ajan hintamuutoksia. 

Euron tulo vielä lisäsi yksittäisten hintojen muutoksia. Kuluttajien mielikuva 

todellisuutta nopeammasta inflaatiosta voi myös johtua kansallisten valuuttojen ja euron 

muuntokurssien pyöristämisestä. Lähes kaikissa euromaissa pyöristetty muuntokurssi 

on sattumalta todellista muuntokurssia korkeampi (keskimäärin 1,8 % euroalueella). 

Suomessa pyöristetty kurssi (6) on 0,9 % todellista kurssia (5,94573) korkeampi (Aalto-

Setälä ym. 2003, 14). Toisaalta on huomattava, että kuluttajien inflaatiokehityksen 

yliarviointi on suurempi kuin pyöristettyjen ja todellisten muuntokurssien ero eli 

pyöristettyjen kurssien käyttö ei selitä ainakaan todellisen inflaation ja koetun inflaation 

koko erotusta.  

 

7.6  Eurohinnoittelun sisäistäminen 
 

7.6.1  Eurohintojen sisäistäminen odotettua vaikeampaa 
 
Koko europrosessin yhdeksi kulmakiveksi on muodostumassa euron arvon 

sisäistäminen. Kokonaisuudessaan euroon sopeutuminen on ollut sekä vanhemmille että 

nuoremmille kuluttajille ajallisesti pitempi prosessi, kuin he olivat etukäteen odottaneet. 

Sopeutuminen uusiin hintoihin ei ole käynyt samalla tavoin kuin muutaman viikon 

ulkomailla oleskelun aikana. Kuluttajat ovatkin todenneet, että rahayksikön 

vaihtuminen omassa arjessa oli paljon isompi asia kuin pelkästään hintojen oppiminen 

kapean tuotevalikoiman ostoissa. Euron käyttöönotto vaikutti koko rahatalouden 



  

kehyksen hahmottamiseen. Monet painottavatkin eurohintojen muuttamista edelleen 

markkamääräisiksi. 

 

”Hinnoittelun kanssa on kyllä vielä opettelemista ja totuttelemista, koska muutan 

edelleen eurot markoiksi, ihan vaan varmuuden vuoksi, ettei tule ikäviä 

yllätyksiä ja maksettua jostain tuotteista ihan liikaa.” (AK 64, tyttö, 17v) 

 

Näyttääkin siltä, että hintojen opettelu suoraan euroina on ollut melko vähäistä. 

Suomalaisten kuluttajien sopeutuminen uusiin hintoihin on siis pääasiassa tapahtunut 

kääntämällä eurohinnat markoiksi eli vanhaan valuuttaan. Myös nuorten mielipiteet 

vahvistavat tätä näkemystä. 

 

KUVIO 15. Nuorten eurohinnoittelun sisäistäminen (n=69) 

 

Nuorten sopeutuminen ajattelemaan uudessa rahayksikössä ei sekään vastannut kaikilta 

osin teini-ikäisten ennakko-odotuksia. Euroon siirtymisen suhtautuminen ei ollut 

kuitenkaan täysin yhteydessä siihen, miten hyvin nuoret omaksuivat uuden valuutan eli 

oppivat uudet hinnat ja muut asiat euroissa. Tutkimukseni nuorista lähes puolet on sitä 

mieltä, että on sisäistänyt eurohinnoittelun ja euron käytön myös rahatalouden muilla 
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osa-alueilla (kuvio 15). Toisaalta on huomioitava, että luku on varsin pieni, koska 

ennakko-odotuksissa juuri nuorten odotettiin oppivan uuden valuutan käyttö varsin 

nopeasti. Nuoret siis turvautuvat suurelta osin markkamääräisiin hintoihin vielä 

puolitoista vuotta euron käyttöönoton jälkeenkin.  

 

Muidenkin eurotutkimusten tulos on ollut hyvin samansuuntainen. Tutkimukset 

osoittavat, että uuden rahan omaksuminen ei ole edistynyt pelkästään myönteiseen 

suuntaan. Vielä lähes vuoden käytön jälkeen, marraskuussa 2002, yli puolella 

suomalaisista oli joitakin vaikeuksia euron kanssa lukuun ottamatta nuorimpia, 15-24-

vuotiaita (Flash Eurobarometri 139 2002). Nuorimmista vastaajista kuitenkin yli puolet 

ilmoitti käyttävänsä enemmän rahaa kuin markka-aikana, joten heidänkin osaltaan 

vaikeuksia rahan arvon ymmärtämisessä on ollut. 

 

”Alussa tuntui, että yksi euro on sama kuin yksi markka. Muutan vieläkin 

mielessäni eurot markoiksi, mutta aina ei jaksa jäädä ajattelemaan. ”  

(AK 68, tyttö, 16v) 

 

Hintatuntuman saamiseksi nuoret kääntävät eurohintoja markoiksi itse. Tämä tapahtuu 

päässä laskemalla. Nuorille riittää jonkinlaisen tuntuman saaminen vanhaan 

markkahintaan, jos uutta viitehintaa ei ole vielä omaksuttu. Laskimista tai muista 

apuvälineistä ei ainekirjoituksissa ole yhtään mainintaa. 

 

”Vaikka euro on ollut käytössä jo yli puolitoista vuotta, tuntuu valuutan 

käyttäminen edelleen vaikealta. Suurin muutos euron käyttöönottamisessa oli 

opetella uuden rahan käyttö, koska kurssi oli kuitenkin niin eri kuin markalla. 

Toinen muutos oli tietenkin uudet setelit ja kolikot.” (AK 62, tyttö, 17v) 

 

”Edelleen joka kerta ostoksiani tehdessä tulee eurohinta muutettua markoiksi. 

Kassalla rupeaa laskeskelemaan ja kauhukseen huomaa menneensä jälleen yli 

budjetin. Euron tullessa laskeminen oli hankalampaa, mutta nyt se tulee jo 

melkein automaattisesti. Ehkä jonain kauniina päivänä voin unohtaa markat ja 



  

sisäistää euro hinnat, edistystä on jo huomattavissa. Silloin tällöin voi 

markkamäärät jo unohtaa ja tyytyä euroihin.”  (AK 54, tyttö, 17v) 

 

Euron käytön oppiminen ja rahan arvon sisäistäminen on siis selvästi ennakko-

odotuksia vaikeampi ja pitempi prosessi. Tutkimukseni nuorista reilu kolmannes toteaa, 

että ei ole sisäistänyt eurohinnoittelua ja euron käyttöä. Vastaavasti hieman alle 

viidennes ei osannut sanoa kantaansa (kuvio 15). Nuoret haluavat varmistaa tuotteiden 

hinnat markoissa kääntämällä eurohinnat vanhoiksi tutuiksi hinnoiksi. Nuoret eivät siis 

ole sisäistäneet eurohinnoittelua siten, että he pystyisivät tekemään hintavertailuja 

pelkästään eurohintojen pohjalta. Nuoret haluavat varmistaa tuotteiden edullisuuden 

kääntämällä hinnat vanhoiksi markkamääräisiksi, koska hintatietoisuus on edelleen 

peräisin markka-ajalta. 

 

7.6.2  Markkamääräiset hinnat yhä kuluttajien mielissä  
 

Suomessa ja muissa euromaissa suoritettujen kyselytutkimusten mukaan euroon 

siirtymisen hankaluudet kuluttajilla ovat liittyneet siis ennen muuta uusien hintojen 

omaksumiseen. Luottamusta uuteen rahaan ovat niin ikään kyseenalaistaneet kuluttajien 

näkemykset hintojen noususta euroon siirtymisen yhteydessä. Myös ainekirjoituksissa 

keskeiseksi euroon siirtymistä ja sujumista jäsentäväksi tekijäksi muodostui se, 

millaisena nuoret kokivat uusien hintojen hahmottamisen. 

 
Miksi sitten suomalaiset turvautuvat helposti hintojen kääntämiseen? Yhtenä syynä 

suomalaisten kuluttajien taipumukselle kääntää edelleen hintoja vanhaan valuuttaan 

saattaisi olla kielteinen suhtautumisen euroon, jolloin kuluttajat kääntävät hintoja sen 

vuoksi, että he eivät hyväksy euroa ja haluavat edelleen pitäytyä vanhassa rahassa. 

Toisaalta suomalaiset ovat ottaneet euron sen käyttöönoton jälkeen varsin hyvin 

vastaan, joten se ei selittäne koko ongelmaa. 

 



  

Peura-Kapasen (Aalto-Setälä ym. 2003, 138) tutkimuksissa esille nousee esimerkiksi 

euron muuntokertoimen helppous: hinnan selvittäminen vanhassa valuutassa on ainakin 

karkealla tasolla sangen yksinkertainen laskutoimitus. Kääntämisestä on tullut monelle 

suomalaiselle tapa tai se tapahtuu toisaalta niin automaattisesti, että käytäntöä jatkaa 

tahtomattaan, tai siitä on vaikea päästä eroon. Helpon muuntokertoimen vuoksi ei ehkä 

ole ryhdytty opettelemaan uusia hintoja.  

 
Eurobarometrin (57.1 2002) mukaan suomalaisten, ranskalaisten ja portugalilaisten 

joukossa oli muita eurokansalaisia keskimääräistä enemmän niitä, jotka kokivat 

omakohtaisia vaikeuksia euron käyttöönotossa. Yhden tulkinnan mukaan ranskalaisten 

taipumus kääntää hinnat vanhaan valuuttaan voitaisiin ajatella johtuvan 

muuntokertoimen hankaluudesta. Suomalaisten käyttäytyminen hintojen kääntämisessä 

voisi taas olla yhteydessä euron muuntokertoimen helppouteen, koska hinnat on helppo 

tarkistaa markkamääräisenä. 

 

Peura-Kapasen (Aalto-Setälä ym. 2003, 139) tutkimuksissa yhtenä selvityksen kohteena 

olivat vanhat markkahinnat ja se, miksi ne olivat euroon siirtymisen jälkeen kuluttajille 

keskeisiä. Kuluttajat turvautuvat markkahintoihin tilanteissa, joissa halutaan tietää 

tuotteen hinta tarkalleen tai tarkistaa, että omassa päässä suoritettu laskelma on oikein. 

Markkahintojen katsomiseen turvaudutaan samoin vieraissa tai suurissa hankinnoissa. 

Markkahintojen toinen keskeinen funktio on hinnannousujen seuraaminen. Peura-

Kapanen (Aalto-Setälä ym. 2003, 139) toteaakin, että “jos viitehinta ei ole vielä 

muotoutunut euroissa, markkahinta toimii viitehintana siihen asti kunnes eurohinta on 

omaksuttu - muulla tavoin ei päästä selvyyteen hintojen mahdollisista muutoksista”. 

 

Tutkimukseni nuorten osalta tilanne on hyvin samankaltainen. Nuoret korostavat, että 

hintoja käännetään markkamääräisiksi etenkin silloin, kun kyse on isoista summista ja 

ostoksista, joita tehdään harvemmin. Päivittäisten ostosten osalta hinnat ovat jo pitkälti 

mielessä. 

 



  

”Aluksi oli vaikeaa ja aikaa vievää muuttaa euroja markoiksi, kun kävi 

ostamassa jotain pientäkin. Vielä nykyäänkin muutan alitajuisesti varsinkin isot 

summat markoiksi. Se auttaa havainnollistamaan paremmin hintoja.” (AK 61, 

tyttö, 16v) 

 
 

Euroajattelun kehittymistä eli uusien hintojen omaksumista on selvitetty säännöllisesti 

euromaissa tehdyissä eurobarometreissä. Tutkimuksissa euroajattelun kehittymistä on 

mitattu esimerkiksi kysymyksillä siitä, kuinka yleisesti kuluttajat ajattelevat ostamiensa 

tuotteiden hinnat ainoastaan euroina ja kuinka yleisesti vanhassa valuutassa, joko 

kaikkien tai joidenkin tuotteiden kohdalta. Keväällä 2002 (Eurobarometri 57.1 2002) 

kuluttajat euromaissa tukeutuivat edelleen vanhaan valuuttaan sangen yleisesti, siitäkin 

huolimatta, että eurohintojen vertailu ja hintojen muistaminen oli jo enemmistölle 

euromaiden asukkaista helppoa. Eri euromaissa asuvien kuluttajien väliset erot ajatella 

hintoja euroina tai toisaalta kääntää hinnat vanhaan valuuttaan olivat kuitenkin 

huomattavia ja myös kysymyksiä herättäviä. 

 

Esimerkiksi suomalaisista ja ranskalaisista kuluttajista noin 75 prosenttia käänsi 

näkemänsä tai kuulemansa hinnan vanhaan valuuttaan aina tai usein, mutta 

irlantilaisista vain noin 40 prosenttia. Tutkimukset osoittavat lisäksi, että euroihin 

oppiminen on lisäksi ollut melko hidasta ja vielä syksyllä 2002 euroajattelussa oli 

havaittavissa erittäin selviä eroja eri euromaiden välillä. Suomalaisista ja ranskalaisista 

vain noin 13 prosenttia ajatteli ostamansa tuotteen hinnan useimmiten pelkästään 

euroina, kun muissa euromaissa vastaava luku oli 16 ja 31 prosentin välillä ja Irlannissa 

67 prosenttia. (Flash Eurobarometri 121/4 2002). Vuoden 2002 lopussa oli kuitenkin 

todettavissa jo edistymistä hintojen hahmottamisessa (Flash Eurobarometri 139 2002). 

 

 

 

 



  

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millainen tapahtuma valuutan vaihtuminen 

on ollut nuorten arjessa, miten nuoret ovat suhtautuneet euroon, millaisia muutoksia euro 

on tuonut nuorten kulutuskäyttäytymiseen, miten nuoret kokevat euron vaikuttaneen 

hinnoitteluun ja miten he ovat sisäistäneet eurohinnoittelun. 

 

Nuorten ainekirjoituksissa esiin tulleiden mielipiteiden perusteella heidän 

suhtautumisensa euroon on hyvin samankaltainen kuin muunkin väestön, vaikka nuoret 

aikaisemmissa tutkimuksissa suhtautuivat pääsääntöisesti muita ikäluokkia 

myönteisemmin yhteisvaluuttaan.  

 

Tutkimuksen kannalta huomioitavaa on se, että niin euron kannattajien kuin 

vastustajienkin kannanotot euroa kohtaan ovat hyvin jyrkät. Eurosta joko pidetään tai 

sitä vihataan. Varsinkin euron vastustajien leirissä mielipiteet eurosta markan 

syrjäyttäjänä ovat hyvin jyrkkiä. 

 

Myönteisesti euroon suhtautuvat kirjoittivat euron käyttöönotosta positiivisesti ja he 

näkivät myös euron hyödyt monipuolisempina ja kokonaisvaltaisempina kuin euron 

vastustajat. Positiivinen suhtautuminen on yhdistetty yhteisvaluuttaan kohdistuvaan 

luottamukseen. Positiivisesti euroon suhtautuvat perustivat väitteensä yleensä enemmän 

konkreettisiin asioihin, kuten euron hyötyihin, kun taas vastustajien mielipiteissä euroa 

kohtaan suunnatut argumentit perustuivat vahvasti tunteisiin.  

 

Kokonaisuutena euroon neutraalisti suhtautuvat nuoret nousevat tutkimuksessani hyvin 

merkittävään asemaan. Heidän elämäänsä valuuttamuutokset eivät juuri paina. He ovat 

varsin tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseen, ja heidän kohdaltaan elämä kuluttajana ja 

kansalaisena jatkuu vanhaan malliin. Neutraalisti asioihin suhtautuminen ja 

sopeutuminen uudistuksiin ovat suomalaisille yleensäkin tyypillistä, koska suomalaiset 

perinteisesti kunnioittavat ohjeita, auktoriteetteja ja ylhäältä päin tulevia käskyjä.  



  

Nuoret ovat pääsääntöisesti nopeita sopeutujia, jotka suhtautuvat varsin myönteisesti 

erinäköisiin uudistuksiin. Euro on kuitenkin herättänyt monissa nuorissa varsin 

vihamielisiä tunteita. Euroon negatiivisesti suhtautuvat nuoret kokevat, että euro on 

vienyt osan suomalaisesta kulttuuriperinteestä. Nuoret puhuvat muun muassa ikävästä 

markkaan sekä suomalaisen identiteetin ja itsenäisyyden menettämisestä. Monelle 

euroon siirtyminen on tunneasia, jota on vaikea hyväksyä. Lisäksi monet nuoret kokevat 

euron oudoksi ja tuntemattomaksi, koska Suomella oli toimiva valuutta, markka. Euro 

koettiin myös jossain määrin pakkona, johon oli mentävä ulkopuolisten tahojen 

määräyksestä.  

 

Aineistoni nuoret ja heidän kokemuksensa euroon suhtautumisesta ja euroon 

siirtymisestä vastasivat siis vain osittain odotuksia, koska aikaisemmissa tutkimuksissa 

nuorten kannatus on ollut vieläkin suurempaa. Tämän tutkimuksen osalta nuorten 

kokemukset peilaavat ja seuraavat pitkälti koko suomalaisen väestön mielipiteitä. 

 

Tutkimuksessa nousevat hyvin selvästi esille nuorten kokemat euron hyödyt ja haitat. 

Euron hyvät puolet koetaan matkustelun helpottumisessa valuutan vaihtojen poistuttua 

euroalueella. Nuorten mielipiteet euron hyvistä puolista ovat kokonaisuudessaan varsin 

suppeita, ja iästä riippumatta mielipiteet pyörivät lähinnä matkailusta saatavien etujen 

ympärillä. Matkailuun ja ostosten tekemiseen liittyvä hintojen vertailu koetaan euron 

toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi tai hyödyksi. Euron käyttöönottoon liittyvien 

makrotaloudellisten hyötyjen näkeminen on ollut kuluttajille ja etenkin nuorille yleisesti 

varsin vierasta. Koululaiset mainitsevat sivulauseissa myös koko kansantaloutta 

koskevista hyödyistä, kuten euron vahvuudesta suhteessa dollariin sekä euron ja dollarin 

hyvin samansuuruisesta arvosta. Tärkeämpänä he kuitenkin näkevät euron käyttöönoton 

laajemman merkityksen askeleena kohti eurooppalaisuutta ja kansainvälisyyttä.  

 

Toisaalta kansainvälistyminen jakaa mielipiteet kahtia. Toisille kansainvälistyminen, 

globalisaatio ja Euroopan yhdentyminen ovat tärkeitä asioita. Vastaavasti toiset kokevat, 

että jatkuva poliittinen yhdentyminen on pahasta.  



  

Vallitsevin näkemys ainekirjoituksissa euron vaikutuksista on valuutan vaihdon 

poistumisen lisäksi se, että hinnat ovat nousseet euron käyttöönoton vuoksi, lähinnä 

siksi, että hinnat on pyöristetty ylöspäin. Ainekirjoitukseen osallistuneiden nuorten 

näkemykset hintojen nousuista perustuvat melko vahvasti tunteisiin eivätkä niinkään 

faktatietoihin. Yksikin vihje hintojen noususta noteerataan ja käsitys helposti yleistetään.  

Suurin osa nuorista tunnistaa heitä koskevat hinnat, mutta heillä ei ole tietoa yleisistä 

hinnan muutoksista. 

 

Nuoret näyttäisivät olevan herkkiä nimenomaan heitä koskevien tuotteiden hinnoissa 

tapahtuville muutoksille. Nuoret hankkivat paljon tiettyjä tuotteita ja hyödykkeitä, joita 

kulutetaan suhteessa varsin paljon, ja näiden tuotteiden hinnanmuutokset vaikuttavat 

voimakkaasti hintamielikuviin. Nuorten kannattamissaan tuotteissa ja hyödykkeissä 

pienikin hinnan nousu on prosentuaalisesti merkittävä. Näyttäisi siltä, että yleinen 

kuluttajien mielipide euron aiheuttamista hintojen nousuista on vahva ja siis myös 

nuorten pitkälti jakama. 

 

Tutkimukset osoittavat myös, että uuden rahan omaksuminen ei ole edistynyt pelkästään 

myönteiseen suuntaan. Pääosin myönteisistä eurokokemuksista huolimatta kuluttajien 

sopeutuminen uuteen rahaan ei siis ole ollut täysin ongelmatonta ja sujuvaa. Tämä 

korostuu myös tutkimuksessani. Merkittävään osaan nuorten ainekirjoituksissa nousee 

valuutan arvon ymmärtäminen. Yhtenä selityksenä nuorten hintatietoisuuden ongelmiin 

voidaankin pitää sitä, että koska hinnat kansallisessa valuutassa ovat nimellisesti 

korkeampia kuin eurohinnat, vaikuttaa se vahvasti käsityksiin eurohinnoista.  

 

Vaikka rationaalisesti ajatellen euro ei muuta, ainakaan olennaisesti, todellisia hintoja, 

niin kuluttajille tilanne voi olla hankala. Kuluttajat voivat kokea hintojen halventuneen, 

koska tuotteiden nimellishinnat näyttävät pieniltä. Tutkimukseni nuorten osalta tilanne 

näyttää siltä, että euron käyttöönotto on hämärtänyt rahan arvoa ja lisännyt rahan 

kulutusta. 

 



  

Monet kulutusta lisänneistä nuorista ilmoittavat, että ovat sortuneet ostoihin, jotka 

markkojen aikana olisivat jääneet tekemättä. Kuitenkin on muistettava, että teini-ikäiset 

nuoret elävät juuri pahinta murrosta lapsuuden ja aikuisuuden välillä, jolloin oman rahan 

käyttö ja yleinen kulutustaso lisääntyvät väistämättä. Euron käyttöönotto siis asettuu 

ajallisesti juuri tutkimukseni nuorten rahankäytön kynnyskohtaan ja selittää osaltaan 

rahankäytön lisääntymistä. 

 

Koko europrosessin yhdeksi kulmakiveksi on muodostumassa euron arvon 

sisäistäminen. Kokonaisuudessaan euroon sopeutuminen on ollut sekä vanhemmille että 

nuoremmille kuluttajille ajallisesti pitempi prosessi, kuin he olivat etukäteen odottaneet. 

Kuluttajat ovatkin todenneet, että rahayksikön vaihtuminen omassa arjessa oli paljon 

isompi asia kuin pelkästään hintojen oppiminen kapean tuotevalikoiman ostoissa. Euron 

käyttöönotto vaikutti koko rahatalouden kehyksen hahmottamiseen.  

 

Nuorten sopeutuminen ajattelemaan uudessa rahayksikössä ei sekään vastannut kaikilta 

osin teini-ikäisten ennakko-odotuksia. Tutkimukseni nuorista alle puolet on sitä mieltä, 

että on sisäistänyt eurohinnoittelun ja euron käytön myös rahatalouden muilla osa-

alueilla. Toisaalta on huomioitava, että luku on varsin pieni, koska ennakko-odotuksissa 

juuri nuorten odotettiin oppivan uuden valuutan käyttöön varsin nopeasti. Nuoret siis 

turvautuvat suurelta osin markkamääräisiin hintoihin vielä puolitoista vuotta euron 

käyttöönoton jälkeenkin.  

 

Nuoret haluavat varmistaa tuotteiden hinnat markoissa kääntämällä eurohinnat vanhoiksi 

tutuiksi hinnoiksi. Nuoret eivät siis ole sisäistäneet eurohinnoittelua siten, että he 

pystyisivät tekemään hintavertailuja pelkästään eurohintojen pohjalta. 

 
 

 

 

 

 



  

9 YHTEENVETO 

 
 
 
Tutkimuksen teoriaosassa perehdytään EMU:n syntyyn, sen tulevaisuuteen ja 

kestävyyteen. Kokonaisuudessaan yhteisvaluutta euron käyttöönotto kahdessatoista 

Euroopan maassa on Eurooppaa koskevan pitkän taloudellisen yhdentymisprosessin 

tulos. Tämän yhdentymiskehityksen voidaan sanoa alkaneen jo 1950-luvun lopulta 

Euroopan yhteismarkkinoiden muodostamisesta. Varsinaisesti talous- ja rahaliiton 

ensimmäinen vaihe alkoi vuonna 1990. Vuosi 2002 päätti lopulta pitkän odotuksen, kun 

noin 300 miljoonaa kuluttajaa otti eurosetelit ja -kolikot laillisiksi maksuvälineiksi 

kahdessatoista euromaassa. 

 
Yksi mielenkiintoisimmista euroa koskevista kysymyksistä on euroalueen tulevaisuus ja 

laajentuminen sekä se, miten laajentuminen vaikuttaa kokonaisuudessaan Euroopan 

talouteen ja eurooppalaisiin kuluttajiin. EU:n uusille jäsenvaltioille ei ole annettu 

aikataulua euron käyttöönottamiseksi. Keväällä 2004 EU:n uudet jäsenvaltiot eivät ota 

siis euroa käyttöönsä automaattisesti. Uusien jäsenvaltioiden kuitenkin edellytetään 

ottavan euron käyttöön, joten uusilla jäsenvaltioilla, toisin kuin Tanskalla ja Isolla-

Britannialla, ei ole mahdollisuutta valita euron ja oman rahan välillä. Nykyisten 

suunnitelmien mukaan euroalue tulee laajentumaan aikaisintaan vuonna 2006. 

 
Lisäksi teoriaosassa luodaan katsaus nuoriin kuluttajina. Nuoret kuluttajina -osuuden 

tarkoituksena on luoda pohjaa ja esitellä taustaa nuorten rahankäyttöön ja kulutukseen, 

koska kuluttaminen on valloittanut hyvin keskeisen sijan ihmisten elämässä läntisessä 

kapitalistisessa maailmassa. Tavaroiden tuotanto, ja etenkin nuorille suunnattujen 

kulutustavaroiden alati kasvava tuotanto, on keskeisimpiä ja leimaa antavimpia 

modernin yhteiskunnan piirteitä. 

 

Nykyteorioiden mukaan raha näyttää toimivan välineenä, jonka avulla nuori vahvistaa 

käsitystään omasta itsestään. Kuluttaminen auttaa nuorta rakentamaan käsitystään 

omasta itsestään eli siitä, kuka hän on ja mihin hän tuntuu kuuluvansa. Lisäksi eri 

elämänvaiheessa olevien samanikäisten nuorten taloudellisesta tilanteesta ja 



  

kulutusrakenteesta on hyvin vaikea tehdä tulkintoja, koska koulutus, työelämään 

siirtyminen, perheen perustaminen ja muut elinkaaren vaiheet ovat muuttuneet entistä 

vähemmän ikäsidonnaisiksi.  

 

Nuorten kulutuksen kannalta on tärkeä huomioida, että nuorten taloudellinen asema 

muuhun väestöön nähden heikkeni merkittävästi lama-ajan seurauksena, eikä edellisen 

vuosikymmenen tulo- ja kulutustasoa ole vieläkään saavutettu. Näyttää siis siltä, että 

nuoret eivät kulutusresurssien suhteen tule lähitulevaisuudessa olemaan yhtä merkittävä 

kuluttajaryhmä kuin vaurauttaan lamankin aikana kasvattaneet keski-ikäiset ja suuret 

ikäluokat. Uhkana on jopa, että nykyinen pari-kolmekymppisten sukupolvi on 

historiamme ensimmäinen ryhmä, joka tulee jäämään köyhemmäksi kuin vanhempansa. 

 

Toisaalta nuoret ovat joustava ja huonoista taloudellista olosuhteista helposti toipuva 

kuluttajaryhmä, jolla on taipumusta elää ennakoivasti positiivissa tulevaisuuden 

odotuksissa. Vaikka lama vähensikin nuorten kulutusmenoja, on nuorten kulutuksen 

sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys nykyisten globalisoituneiden ja teknistyneiden 

markkinoiden myötä selvästi kasvanut. Eräiden teorioiden mukaan nykynuorten 

aikuisidentiteettien tärkeimmäksi rakennusaineeksi on muodostunut nimenomaan 

tuotantoon ja kulutukseen osallistuminen. 

 

Tulevaisuuden ongelmaksi nuorten kulutuksessa voi koitua tulo- ja hyvinvointierojen 

kasvu koko kansan keskuudessa, koska suurten ikäluokkien varallisuus heijastuu 

nuoriin. Ongelmaksi tilanne muodostuu, koska taloudellisesta syrjäytymisestä on tullut 

yhä useammin periytyvää. Nykynuorten sukupolvi ei siis ole yhtenäinen ryhmä vaan 

sekä elämänvaiheiltaan ja taloudelliselta tilanteeltaan että elämäntilanteiltaan ja 

asenteiltaan hyvinkin heterogeeninen joukko. Tämän takia nuorten kulutusta ja 

varallisuutta onkin hyvin vaikea tulkita keskiarvotulojen ja -kulutuksen perusteella.  

 

Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millainen tapahtuma valuutan 

vaihtuminen on ollut nuorten arjessa, miten nuoret ovat suhtautuneet euroon, millaisia 



  

muutoksia euro on tuonut nuorten kulutuskäyttäytymiseen, miten nuoret kokevat euron 

vaikuttaneen hinnoitteluun ja miten he ovat sisäistäneet eurohinnoittelun. 

 
 
Empiirisessä osiossa kerrotaan tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen käytännön 

suorittamisesta sekä saaduista tuloksista. Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista 

menetelmää, jolla toivotaan saavan esiin nimenomaan tutkittavien nuorten näkökulma ja 

heidän erilaisia ajatuksiaan. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin keräämällä 

koululaisten euroaiheisia ainekirjoituksia. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2003. 

Tutkimukseen osallistui 69 teini-ikäistä koululaista. Tutkittava ryhmä on rajattu 14 – 18- 

vuotiaisiin nuoriin. Ikäryhmä on valittu ja profiloitu näin sen takia, koska tämänikäiset 

nuoret käyttävät päivittäin omaa rahaa. Lisäksi jo monet lukioikäiset nuoret käyvät 

ansiotyössä opiskelujen ohella tai kesäisin, jolloin heidän täytyy tehdä päätöksiä oman 

rahan käytön suhteen. 

 
Lisäksi tutkimuksessa on pyritty vertaamaan nuorten koulussa kirjoittamien 

ainekirjoitusten analysoinnin pohjalta saatuja tutkimustuloksia ja aikaisempia 

eurotutkimustuloksia. Kokonaisuutena tarkoituksena on antaa ainekirjoitusten, aiempien 

tutkimustulosten ja kirjallisten lähteiden tarkastelun perusteella vastauksia 

kansantaloudellisesti erittäin merkittävään kysymykseen eli siihen, mitä vaikutuksia 

uudella rahayksiköllä on kansantalouteen, yksittäisiin kuluttajiin ja erityisesti nuoriin.  

 

Nuorten ainekirjoituksissa esiin tulleiden mielipiteiden perusteella heidän 

suhtautumisensa euroon on hyvin samankaltainen kuin muunkin väestön, vaikka nuoret 

aikaisemmissa tutkimuksissa suhtautuivat pääsääntöisesti muita ikäluokkia 

myönteisemmin yhteisvaluuttaan. Lisäksi on huomioitava, että niin euron kannattajien 

kuin vastustajien kannanotot euroa kohtaan ovat hyvin jyrkät. Eurosta joko pidetään tai 

sitä vihataan. Nuoret ovat pääsääntöisesti nopeita sopeutujia, jotka suhtautuvat varsin 

myönteisesti erinäköisiin uudistuksiin. Euro on kuitenkin herättänyt monissa nuorissa 

varsin moninaisia tunteita.  

 



  

Aineistoni nuoret ja heidän kokemuksensa euroon suhtautumisesta ja euroon 

siirtymisestä vastasivat siis vain osittain odotuksia, koska aikaisemmissa tutkimuksissa 

nuorten kannatus on ollut vieläkin suurempaa. Tämän tutkimuksen osalta nuorten 

kokemukset peilaavat ja seuraavat pitkälti koko suomalaisen väestön mielipiteitä. 

 

Tutkimuksessa nousee hyvin selvästi esille nuorten kokemat euron hyödyt ja haitat. 

Euron hyvät puolet koetaan matkustelun helpottumisena valuutan vaihtojen poistuttua 

euroalueella. Matkailuun ja ostosten tekemiseen liittyvä hintojen vertailu koetaan euron 

toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi tai hyödyksi. Nuoret kokevat euron käyttöönoton 

askeleena kohti eurooppalaisuutta ja kansainvälisyyttä.  

 

Toisaalta kansainvälistyminen jakaa mielipiteet kahtia. Toisille kansainvälistyminen, 

globalisaatio ja Euroopan yhdentyminen ovat tärkeitä asioita. Vastaavasti toiset kokevat, 

että jatkuva poliittinen yhdentyminen on pahasta.  

 

Vallitsevin näkemys ainekirjoituksissa euron vaikutuksista on valuutan vaihdon 

poistumisen lisäksi se, että hinnat ovat nousseet euron käyttöönoton vuoksi, lähinnä 

siksi, että hinnat on pyöristetty ylöspäin. Nuoret näyttäisivät olevan herkkiä 

nimenomaan heitä koskevien tuotteiden hinnoissa tapahtuville muutoksille. Nuorten 

kannattamissa tuotteissa ja hyödykkeissä pienikin hinnan nousu on prosentuaalisesti 

merkittävä. Näyttäisi siltä, että yleinen kuluttajien mielipide euron aiheuttamasta 

hintojen noususta on vahva ja siis myös nuorten pitkälti jakama. 

 

Merkittävään osaan nuorten ainekirjoituksissa nousee valuutan arvon ymmärtäminen. 

Yhtenä selityksenä nuorten hintatietoisuuden ongelmiin voidaankin pitää sitä, että koska 

hinnat kansallisessa valuutassa ovat nimellisesti korkeampia kuin eurohinnat, vaikuttaa 

tämä vahvasti käsityksiin eurohinnoista. Tutkimukseni nuorten osalta tilanne näyttää 

siltä, että euron käyttöönotto on hämärtänyt rahan arvoa ja lisännyt rahan kulutusta. 

 

Monet kulutusta lisänneistä nuorista ilmoittavat, että ovat sortuneet ostoihin, jotka 

markkojen aikana olisivat jääneet tekemättä. Kuitenkin on muistettava, että teini-ikäiset 



  

nuoret elävät juuri pahinta murrosta lapsuuden ja aikuisuuden välillä, jolloin oman rahan 

käyttö ja yleinen kulutustaso lisääntyvät väistämättä. Euron käyttöönotto siis asettuu 

ajallisesti juuri tutkimukseni nuorten rahankäytön kynnyskohtaan ja selittää osaltaan 

rahankäytön lisääntymistä. 

 

Koko europrosessin yhdeksi kulmakiveksi on muodostumassa euron arvon 

sisäistäminen. Kokonaisuudessaan euroon sopeutuminen on ollut sekä vanhemmille että 

nuoremmille kuluttajille ajallisesti pitempi prosessi, kuin he olivat etukäteen odottaneet. 

Kuluttajat ovatkin todenneet, että rahayksikön vaihtuminen omassa arjessa oli paljon 

isompi asia kuin pelkästään hintojen oppiminen kapean tuotevalikoiman ostoissa. Euron 

käyttöönotto vaikutti koko rahatalouden kehyksen hahmottamiseen. Nuoret turvautuvat 

suurelta osin markkamääräisiin hintoihin vielä puolitoista vuotta euron käyttöönoton 

jälkeenkin. He haluavat varmistaa tuotteiden hinnat markoissa kääntämällä eurohinnat 

vanhoiksi tutuiksi hinnoiksi. Nuoret eivät siis ole sisäistäneet eurohinnoittelua siten, että 

he pystyisivät tekemään hintavertailuja pelkästään eurohintojen pohjalta. 

 

Kokonaisuudessaan suomalaisen yhteiskunnan kuumin puheenaihe europrosessin aikana 

on ollut hinnoittelu ja se, miten euro on vaikuttanut kuluttajahintoihin. Euron vaikutusta 

hintatasoon on vaikea määritellä täsmällisesti edes jälkeenpäin. Syynä on se, että 

tiedämme hintojen kehityksen Suomessa valuutan vaihtuessa markasta euroksi, mutta 

emme tiedä, miten hinnat olisivat kehittyneet, jos markka ei olisi vaihtunut euroksi. 

Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että valuutan vaihtuminen markasta 

euroksi ei ole nostanut yleistä hintatasoa Suomessa. 

 

Yleinen mielipide näyttää kuitenkin olevan se, että euro on nostanut selvästi yleistä 

hintatasoa. Kuluttajien kokema ja toteutunut inflaatio ovat normaalisti hyvin lähellä 

toisiaan. Euron myötä kuluttajat ovat kuitenkin kokeneet hintojen nousun nopeaksi, 

vaikka tilastojen osoittama hintojen nousu on ollut maltillista. Kyseinen ilmiö ei ole 

pelkästään suomalainen vaan koko Eurooppaa koskeva. Jossain mielessä kuluttajien 

uskomus paljon nousseista hinnoista voidaan tulkita europrosessin epäonnistumiseksi. 
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LIITE 1.  Ainekirjoituksen tehtävänanto      

  

 
 
NUORET JA EURO       
 
 

Kirjoita ainekirjoitus, jossa pyrit analysoimaan yhteisvaluutta euron vaikutuksia omaan 

päivittäiseen elämääsi. Kirjoita aine nimettömänä, mutta lisää kirjoitelman yläreunaan 

ikä, sukupuoli ja kotipaikkakuntasi. 

 

 

Käsittele kirjoitelmassasi esimerkiksi seuraavia teemoja ja alakysymyksiä: 

 

- Mitä muutoksia euro on tuonut mukanaan? 

- Miten suhtaudut uuteen valuuttaan? 

- Euron vaikutukset: hyvät ja huonot puolet? 

- Onko euro vaikuttanut mielestäsi hinnoitteluun? 

- Minkä suuntaisia mahdolliset muutokset hinnoittelussa ovat olleet ja missä 

tuotteissa se on ilmennyt? 

- Miten koet sisäistäneesi euro-hinnoittelun? 

- Oletko oppinut euron käytön vai muunnatko hinnat edelleen markoiksi? 

 

 

Kirjoitelmat ovat osa Helsingin yliopistolle tehtävää pro gradu-tutkimusta. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää miten yhteisvaluutta euro on vaikuttanut nuoriin (14-18v) ja 

minkä suuntaisia mahdolliset vaikutukset ovat olleet. 

 

 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

Juha Stark 



  

LIITE 2.  Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot 

 
 
 
AK1  16 Tyttö Kirkkonummi 
AK2 16 Poika Helsinki 
AK3 16 Poika Helsinki 
AK4 16 Poika Helsinki 
AK5 18 Tyttö Nurmijärvi 
AK6 16 Tyttö Vantaa 
AK7 16 Poika Helsinki 
AK8 16 Poika Helsinki 
AK9 16 Poika Helsinki 
AK10 16 Poika Helsinki 
AK11 16 Poika Helsinki 
AK12 16 Tyttö Helsinki 
AK13 16 Tyttö Helsinki 
AK14 15 Poika Helsinki 
AK15 16 Poika Tuusula 
AK16 16 Tyttö Helsinki 
AK17 15 Poika Helsinki 
AK18 16 Tyttö Nurmijärvi 
AK19 15 Poika Helsinki  
AK20 15 Poika Helsinki 
AK21 16 Poika Helsinki 
AK22 16 Poika Helsinki  
AK23 16 Tyttö Helsinki 
AK24 15 Poika Helsinki  
AK25 15 Tyttö Nurmijärvi 
AK26 16 Tyttö Helsinki 
AK27 15 Tyttö Helsinki 
AK28 16 Tyttö Helsinki  
AK29 16 Tyttö Helsinki 
AK30 16 Poika Helsinki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AK31 15 Poika Helsinki 
AK32 15 Poika Helsinki  
AK33 14 Poika Helsinki 
AK34 15 Poika Helsinki 
AK35 14 Poika Helsinki 
AK36 15 Tyttö Espoo 
AK37 15 Poika Helsinki 
AK38 15 Poika Helsinki 
AK39 15 Poika Helsinki 
AK40 15 Poika Helsinki 
AK41 15 Poika Helsinki 
AK42 14 Poika Helsinki 
AK43 14 Poika Helsinki 
AK44 14 Poika Helsinki 
AK45 15 Poika Helsinki  
AK46 15 Tyttö Helsinki 
AK47 14 Tyttö Helsinki  
AK48 15 Tyttö Helsinki 
AK49 14 Tyttö Helsinki 
 
AK50 17 Tyttö Helsinki  
AK51 17 Tyttö Helsinki  
AK52 16 Tyttö Helsinki 
AK53 17 Tyttö Nurmijärvi 
AK54 17 Tyttö Klaukkala 
AK55 16 Tyttö Helsinki 
AK56 17 Tyttö Nurmijärvi 
AK57 17 Poika Lohja 
AK58 18 Poika Helsinki 
AK59 17 Tyttö Vantaa 
AK60 17 Tyttö Espoo 
AK61 16 Tyttö Espoo 
AK62 17 Tyttö Helsinki 
AK63 18 Tyttö Klaukkala 
AK64 17 Tyttö Helsinki 
AK65 18 Poika Helsinki 
AK66 16 Poika Helsinki 
AK67 16 Poika Nurmijärvi 
AK68 16 Tyttö Helsinki 
AK69 17 Poika Helsinki 
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