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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia pakonomaista ostokäyttäytymistä edistäviä 

tekijöitä yksilö elämänkulkunsa aikana kohtaa. Pakonomainen ostokäyttäytyminen on erityisesti 

markkinoinnin piirissä niukalti tutkittu vahingollinen kuluttajakäyttäytymisen muoto, jolla on 

vakavien yksilöä koskevien seurausten lisäksi laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tässä 

tutkimuksessa käytettävän määritelmän mukaan pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivä henkilö 

on yksilö, joka kokee ja rutiininomaisesti toimii voimakkaan, kontrolloimattoman ostohimon vallassa. 

Tutkimus perustuu yksilöiden subjektiivisiin näkemyksiin oman ostokäyttäytymisen holtittomuudesta. 

 

Tutkimusongelmaa tarkastellaan elämänkulkuteorian yleisesti hyväksyttyjen näkökulmien, 

normatiivisen, stressin ja henkisen pääoman kautta, joiden varaan tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys on muodostettu. Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen tutkija on 

rakentanut oman synteesinsä, jossa jo aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä pakonomaista 

ostokäyttäytymistä edistäviä tekijöitä on luokiteltu elämänkulkuteorian eri näkökulmien alle. Teorian 

muodostuksessa on hyödynnetty markkinoinnin lisäksi paljon psykologian, sosiologian ja psykiatrian 

tieteenalojen kirjallisuutta ja lähestymistapa tutkimusongelmaan on hyvin poikkitieteellinen.  

 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin laadullisia menetelmiä hyödyntäen ja aineistoa kerättiin 

teemahaastatteluilla. Tutkimus perustui täyteen vapaaehtoisuuteen ja tutkija haastatteli viittä eri-

ikäistä pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivää kuluttajaa. Tutkimukseen osallistui kummankin 

sukupuolen edustajia. Käytetty tutkimusstrategia oli teoriasidonnainen ja empiirisen aineiston analyysi 

tehtiin teemoittelulla.  

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että yksilö kohtaa elämänsä eri vaiheissa ja näihin 

elämänvaiheisiin liittyvissä siirtymissä useita pakonomaista ostokäyttäytymistä edistäviä tekijöitä. 

Tämä tutkimus antaa lisänäyttöä sille, että tähän mennessä kuluttajatutkimuksessa vähän hyödynnetty 

elämänkulkuteoria sopii hyvin myös pakonomaisen ostokäyttäytymisen tutkimukseen. 

Elämänkulkuteorian suurimmaksi kontribuutioksi voidaan laskea se, että teoria ottaa huomioon 

aikaisempien elämänkokemusten ja -tapahtumien vaikutuksen yksilön myöhempään käyttäytymiseen. 

Tutkimuksella on teoreettisten ja liikkeenjohdollisten johtopäätösten lisäksi ennen kaikkea merkittäviä 

yhteiskunnallisia sovellusmahdollisuuksia. Laajojen yhteiskunnallisten seurauksien vuoksi julkisen 

vallan tulisi ottaa suurempi vastuu pakonomaisen ostokäyttäytymisen ehkäisevästä työstä siitä 

aiheutuvien vahingollisten seurausten minimoimiseksi. Koulutuksella, aikaisella puuttumisella ja 

kansalaisille tarjottavilla talous- ja velkaneuvontapalveluilla julkisen vallan on mahdollista ehkäistä 

pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä aiheutuvaa, koko yhteiskuntaa koskevaa ongelmien vyyhtiä.  

 

Tutkimustulosten yleistettävyyteen liittyy tiettyjä rajoitteita. Haastateltavien valinta perustuu täysin 

heidän subjektiivisiin näkemyksiin oman ostokäyttäytymisen holtittomuudesta, eikä tutkijalla ole ollut 

käytössään kliinisiä mittareita pakonomaisen ostokäyttäytymisen diagnosointiin. Tämän vuoksi 

haastateltavat ovat niin ostokäyttäytymiseltään kuin elämänkulultaan hyvin heterogeeninen joukko. 

Vaikka tutkimusaihe on hyvin arka, kerätty aineisto osoittautui hyvin monipuoliseksi, josta kiitos 

kuulu tutkimukseen osallistuneille henkilöille. 
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1 JOHDANTO 

Tämän pro-gradu tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät yksilön 

elämänkulussa edistävät pakonomaista ostokäyttäytymistä. Ongelmaa tarkastellaan 

pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivien yksilöiden näkökulmasta, joten 

tutkimuksen pääpaino on yksilöiden subjektiivisissa näkemyksissä. Tässä luvussa 

lukija johdatetaan tutkimusaiheeseen, annetaan perustelut aihevalinnalle sekä 

esitellään tutkimuskysymykset. Tämän lisäksi tutustutaan lyhyesti tutkimuksen 

metodologiaan, tutkimuksen kannalta keskeisiin käsitteisiin ja luvun lopuksi 

esitellään tutkimuksen rakenne. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aihevalinnalle 

Pakonomainen kuluttaminen on hyvin vakava kuluttajakäyttäytymisen osa-alue, joka 

ei ole saanut osakseen tarpeeksi huomiota tieteellisessä tutkimuskentässä (Kearney & 

Stevens 2012). Pakonomainen ostokäyttäytyminen ei missään nimessä ole uusi ilmiö 

(Kearney & Stevens 2012), vaan ensimmäiset aiheeseen liittyvät tutkimukset teki 

Emil Kraepel jo 1900-luvun alussa. Tämän jälkeen ilmiötä käsittelevä tutkimus on 

ollut kaikessa hiljaisuudessa aina 1980-luvun lopulle saakka, jonka se on saanut uutta 

pontta alleen (Kearney & Stevens 2012). O’Guinnin ja Faberin vuonna 1989 

julkaiseman uraauurtavan tutkimuksen jälkeen laajempi tieteellinen yhteisö on 

herännyt tämän mysteerisen, joskin vahingollisenkin kuluttajakäyttäytymismuodon 

tärkeyteen, joka voidaan päätellä muun muassa eksponentiaalisesti kasvaneista asiaa 

käsittelevien julkaisujen määrästä (ks. mm. Dittmar 2005, Faber & O'Guinn 1992, 

Gwin, Roberts & Martinez 2005, Roberts & Roberts 2012). 

Läntisissä maissa nykykuluttaja ei osta enää useinkaan tarpeesta, vaan kuluttamista 

ohjaa pitkälle halu (Arnould & Thompson 2005, Belk 1988, Dittmar, Beattie & 

Friese 1996). Kansainväliset markkinavoimat ja yleinen kulutusta ihannoiva ilmapiiri 

pyrkivät kannustamaan yksilöitä kuluttamaan yhä enemmän (Dittmar 2005). Joungin 

(2013) mukaan kulutuskeskeisessä yhteiskunnassa kuluttajat arvostavat yhä 

enenevissä määrin materiaa ja ostavat useasti yli tarpeen. Osalle kuluttajista tästä, 
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etenkin naisten keskuudessa osin suositustakin ajanviettotavasta (Kearney & Stevens 

2012) on kehkeytynyt vakava ongelma. 

Pahimmillaan pakonomainen ostokäyttäytyminen on kliinisesti diagnosoitavissa 

oleva mielenterveyden häiriö, joka johtaa uupumukseen, yksilön alentuneeseen 

toimintakykyyn ja vakaviin taloudellisiin velkataakkoihin (Lönnqvist & Räsänen 

2013: 478). On kuitenkin hyvin todennäköistä, että edellä mainitun ääripään ja täysin 

ongelmattomien kuluttajien välillä on laaja joukko yksilöitä, joiden kuluttamista 

ohjaa jonkin asteinen kohtuuton, kontrolloimaton toiminta (Dittmar, Long & Bond 

2007). Nämä yksilöt ovat tämän tutkimuksen keskiössä. 

Arviot pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivien määrästä ovat hyvin 

vaihtelevia. Faber ja O’Quinn (1992) arvioivat pakonomaisen ostamisen koskevan 

kahdesta kahdeksaan prosenttia Yhdysvaltojen väestöstä, kun Koran, Faber, 

Aboujaoude, Large ja Serpe (2006) arvioivat luvun olevan kuusi prosenttia. Dittmar 

(2005) on yksi ensimmäisistä tutkijoista, joka on hankkinut aineistonsa 

Yhdysvaltojen ulkopuolelta ja hänen arvioidensa mukaan pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen esiintyvyys koko väestössä on yhden ja kymmenen prosentin 

välillä läntisissä maissa. Joidenkin tutkimusten mukaan pakonomaisesta 

ostokäyttäytymisestä kärsivien ikä on alenemaan päin ja Roberts ja Manolis (2000) 

arvioivat siitä kärsivien nuorten osuuden olevan jopa 11 prosenttia väestöstä 

kehittyneissä maissa.  

Monet tutkijat uskovat näiden arvioiden olevan kuitenkin aivan liian alhaisia 

(Neuner, Raab & Reisch 2005, Ridgway, Kukar-Kinney & Monroe 2008) ja Neuner 

ym. (2005) ovat väittäneet, että pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivien 

määrä on koko ajan kasvamaan päin. Pakonomaisella ostamisella on merkittävien 

yksilöä koskevien seurausten, kuten ylivelkaantumisen, henkilökohtaisten 

konkurssien ja häiriintyneiden perhesuhteiden (Gwin ym. 2005, Neuner ym. 2005) 

lisäksi myös laajempia yhteiskunnallisia seurauksia, sillä yksityinen velkaantuminen 

koskee koko kansantaloutta. 

Yksityinen velanotto on kasvanut Suomessa vuoden 2003 tammikuun 46,9 

miljardista eurosta vuoden 2014 syyskuuhun mennessä 118,4 miljardiin euroon 
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(Suomen Pankki 2014). Maksuhäiriöisiä on Suomessa yhä enemmän, alkuvuonna 

2015 luottotietonsa menettäneitä henkilöitä oli jo lähes 369 000 (Suomen 

Asiakastieto Oy 2015). Maksuhäiriöiden määrä on noussut tasaisesti vuodesta 2009 

ja on saavuttanut nyt historiallisen huippunsa eli vuoden 1997 määrän, jolloin 

maksuhäiriöitä oli kirjattu 368 000 henkilölle (Suomen Asiakastieto Oy 2014). Myös 

maksuhäiriöisten velkamäärät ovat kasvaneet, joka myötäilee yleistä trendiä 

velanmäärän kasvusta (Suomen Asiakastieto Oy 2014, Suomen Pankki 2014). 

Suhteellisen laajan esiintyvyyden ja edellä mainittujen merkittävien 

yhteiskunnallistenkin kustannusten vuoksi tämän arvoituksellisen ostokäyttäytymisen 

tutkiminen on tärkeää. 

Markkinoinnin tutkijat, kuten myös muiden tieteenalojen asiantuntijat, ovat 

tiedostaneet aikaisten elämänkokemusten merkityksen kuluttajakäyttäytymistä 

muokkaavana tekijänä (McLeod & Almazan 2003: 391), mutta heillä ei ole ollut 

käytössä päteviä teoreettisia ja menetelmällisiä keinoja tutkia kulutuskäyttäytymistä 

yli yksilön elämänkaaren (McLeod & Almazan 2003: 404, Moschis 2007). 

Poikkitieteellinen lähestymistapa, elämänkulkuteoria, on kehitetty juuri tähän 

tarkoitukseen. Elämänkulkuteoria tarjoaa teoreettisen viitekehyksen, jolla voidaan 

korjata aiempia puutteita ja aukkoja kuluttamista tutkivassa tieteenhaarassa (Moschis 

2007, Nguyen, Moschis & Shannon 2009). Elämänkulkuteoriaa on aikaisemmin 

käytetty samanlaisia piirteitä omaavien käytöshäiriöiden, kuten ahmimishäiriöiden ja 

humalanhakuisen juomisen tutkimiseen (Simons, Eric Stewart, Gordon & Glen 2002, 

Simons, Johnson, Conger & Elder 1998) ja sitä voidaan näin pitää asianmukaisena 

tutkimusmenetelmänä myös pakonomaisen ostokäyttäytymisen tutkimuksessa 

(Baker, Mathur, Choong, Moschis & Rigdon 2013, Moschis, Mathur, Choong & 

Pizzutti 2013). 

Pakonomaisen ostokäyttäytymisen taustalla on löydetty vaikuttavan useita tekijöitä, 

joskin osa tutkimustuloksista on ristiriidassa toistensa kanssa. Vaikka pakonomaista 

ostokäyttäytymistä käsittelevä tutkimus on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen 

kahden vuosikymmenen aikana (Dittmar 2004b: 415, Kearney & Stevens 2012), 

ilmiön tutkimus on keskittynyt pääasiassa psykologian ja psykiatrian tieteenaloille 

(Ridgway ym. 2006) ja ilmiön takana vaikuttavia tekijöitä ymmärretään edelleen 

varsin niukalti (Dittmar ym. 2007). Pakonomaisen ostokäyttäytymisen tutkiminen on 
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tärkeää myös markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen näkökulmasta, sillä tästä 

vahingollisesta ostokäyttäytymisenmuodosta kärsivien kuluttajien segmentti on niin 

laaja, että siihen kuuluvien henkilöiden toiminnalla on negatiivisia vaikutuksia koko 

yhteiskuntaan. Ymmärtämällä ilmiötä paremmin, markkinointi tieteenalana voi 

paremmin ymmärtää ja määritellä oman roolinsa tämän yhteiskunnallisen ongelman 

muodostumisessa ja mahdollisesti korjaamisessa. (Gwin ym. 2005.) 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämä tutkimus pyrkii valottamaan pakonomaista ostokäyttäytymistä yksilön 

elämänkulun kautta tarkastelemalla, mitkä tekijät yksilön elämänkulussa edistävät 

pakonomaisen ostokäyttäytymisen muodostumista. Tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi on asetettu yksi päätutkimuskysymys ja sitä tarkentamaan kolme 

alatutkimuskysymystä. Jokaisen ihmisen elämänkulku on yksilöllinen, joten 

tutkimusongelmaa lähestytään yksilön subjektiivisesta näkökulmasta.  

Päätutkimuskysymyksen tarkoituksena on kiteyttää tutkimusongelma. 

Päätutkimuskysymys kuuluu seuraavasti: 

Mitkä tekijät yksilön elämänkulussa edistävät pakonomaista 

ostokäyttäytymistä? 

Alatutkimuskysymykset on laadittu tarkentamaan päätutkimuskysymystä. 

Alatutkimuskysymykset on jaoteltu noudattamaan elämänkulkuteorian kolmea 

yleisesti hyväksyttyä näkökulmaa, joihin lukija perehdytetään myöhemmässä 

teorialuvussa. Alatutkimuskysymykset kuuluvat seuraavasti: 

Mitkä normatiiviset tekijät edistävät yksilön pakonomaista 

ostokäyttäytymistä? 

Mitkä stressitekijät edistävät yksilön pakonomaista ostokäyttäytymistä? 

Millainen rooli yksilön henkisellä pääomalla on pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen muodostumisessa? 
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1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimus toteutetaan hyödyntämällä kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja 

aineistonkeruu tapahtuu puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Pakonomaista 

ostokäyttäytymistä käsittelevä tutkimus on tähän mennessä painottunut vahvasti 

kvantitatiivisiin menetelmiin, vaikkakin kvalitatiivisten tutkimusten tekemistä on 

useaan otteeseen suositeltu (Dittmar 2005, Kearney & Stevens 2012). Tämä tutkimus 

pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. 

Koska tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, tutkimuksen tavoitteena ei 

ole löytää kausaalisia syy-yhteyksiä yksilön elämänkulun ja pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen välillä, vaan tutkimuksen tarkoituksena on paljastaa millaisia 

yksilöllisiä pakonomaista ostokäyttäytymistä edistäviä tekijöitä yksilöt 

elämänkulkunsa aikana kohtaavat. Haastateltaviksi on valittu viisi pakonomaisesta 

ostokäyttäytymisestä kärsivää suomalaista henkilöä. Haastateltavat ovat valikoituneet 

tutkimuksen kohteeksi oman vapaaehtoisuuden kautta. Haastateltavilla ei ole 

kliinisesti todettua diagnoosia pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä, vaan tutkimus 

pohjautuu haastateltavien omiin näkemyksiin omasta kontrollista irtaantuneeseen 

holtittomaan kuluttamiseen. 

Tutkimusstrategiaksi on valittu teoriasidonnainen tutkimusstrategia (Eskola 2010: 

182) ja empiirisen aineiston analyysi tehdään teemoittelulla hyödyntäen 

analyysiohjelmisto NVivo 10:ntä.  Analyysin jälkeen lukijalle esitellään tutkijan 

koostama aiempaan teoriaan ja tutkimuksen empiiriseen aineiston pohjautuva 

teoreettinen viitekehys, johon on koottu tutkimuksessa esille nousseet pakonomaista 

ostokäyttäytymistä edistävät tekijät. 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Ghauri ja Grønhaug (2002: 31) määrittelevät käsitteet minkä tahansa mallin tai 

teorian rakennuspalikoiksi ja näin ollen välttämättömäksi osaksi mitä tahansa 

tutkimusta. Tämän vuoksi onkin hyödyllistä aluksi tutustua tämän tutkimuksen 

kannalta keskeisiin käsitteisiin. Tutkimuksessa esiintyville käsitteille on 

tutkimuskentässä löydettävissä useita vaihtoehtoisia määritelmiä. Tämän luvun 
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pääasiallisena tehtävänä on auttaa lukijaa ymmärtämään, miten nämä käsitteet on 

juuri tässä tutkimuksessa ymmärretty. Tässä luvussa esitellyt käsitteet tullaan 

käsittelemään huomattavasti yksityiskohtaisemmin myöhemmissä teorialuvuissa. 

Pakonomainen ostokäyttäytyminen (compulsive buying). Pakonomaisesta 

ostokäyttäytymisestä kärsivä henkilö on yksilö, joka kokee ja rutiininomaisesti toimii 

voimakkaan, kontrolloimattoman ostohimon vallassa (Yurchisin & Johnson 2004). 

Elämänkulkuteoria (life course approach) on sosiaali- ja käyttäytymistieteiden 

piirissä kehitetty (Elder, Johnson & Crosnoe 2003: 4) teoreettinen viitekehys, joka 

huomioi aiempien elämänkokemusten merkityksen (Moschis 2007) tutkittaessa muun 

muassa yksilön nykyisiä kulutustottumuksia. 

Normatiivinen näkökulma näkee suuret elämänmuutokset kuten avioliiton 

solmimisen, lapsen saannin ja eläköitymisen merkkipaaluina uusiin sosiaalisiin 

rooleihin siirryttäessä (Benmoyal-Bouzaglo & Moschis 2010, Nguyen ym. 2009). 

Nämä siirtymät tapahtuvat ikävaiheittain ja ovat vahvasti sidoksissa yhteiskunnassa 

vallitseviin normeihin (Abeles, Steel & Wise 1980: 319, Moschis 2007). 

Stressi viittaa niihin ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja yksilön omiin sisäisiin tarpeisiin, 

jotka rikkovat aikaisempaa melko lailla tasapainoista tilaa ja näin ollen pakottaa 

yksilöä muuttamaan omia käyttäytymismallejaan (Thoits 1995). Elämänkulussa 

yksilö kokee erilaisia tapahtumia, jotka rikkovat entistä tasapainotilaa ja näin ollen 

niihin suhtaudutaan stressitekijöinä (Benmoyal-Bouzaglo & Moschis 2010, Moschis 

2007). 

Henkinen pääoma viittaa niihin resursseihin, pätevyyteen, kykyihin ja tietoon, joita 

yksilö hankkii elämänsä aikana ja jotka puolestaan vaikuttavat yksilön tulevaan 

tulotasoon ja kuluttamiseen (Frytak, Harley & Finch 2003: 627) 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu viidestä luvusta. Ensimmäisessä luvussa lukija johdatettiin 

tutkimusaiheeseen, annettiin perustelut aihevalinnalle, esiteltiin tutkimuksen tavoite, 
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tutkimuskysymykset ja käytettävä tutkimusmenetelmä sekä tiivistettiin tutkimuksen 

kannalta keskeiset käsitteet, jotka tosin käsitellään tarkemmin teorialuvussa. Alla 

esitettyyn kuvioon 1 on jäsennelty tutkimuksen eteneminen. 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen eteneminen. 

Tutkimuksen toinen luku, teorialuku, on jaettu kahteen kokonaisuuteen. 

Ensimmäisessä alaluvussa paneudutaan tarkastelemaan pakonomaista 

ostokäyttäytymistä, esitellään aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta ja tekijöitä, 

joita aiemmissa tutkimuksissa on löydetty edistävän pakonomaista 

ostokäyttäytymistä. Teorian toinen alaluku keskittyy tarkastelemaan yksilön 

elämänkulkua. Aluksi perehdytään elämänkulkuteorian historiaan, viitekehyksen 

tuomiin hyötyihin kulutuskäyttäytymisen tutkimisessa ja lopussa esitellään 

elämänkulkuteorian kolme yleisesti hyväksyttyä näkökulmaa, joita hyödyntäen 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu. Teorialuvun päättää tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys.  
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Luvussa kolme paneudutaan tarkemmin tutkimuksessa käytettäviin 

tutkimusmenetelmiin, annetaan perustelut tehdyille menetelmävalinnoille ja 

esitellään tutkimushaastattelun esivalmistelua vaatineet toimenpiteet ja haastattelun 

konkreettinen toteutus. Luku neljä sisältää empiirisen aineiston raportoinnin ja 

tulkinnan. Tässä luvussa esitellään myös tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen 

empirian pohjalta tehdyt muutokset. Viimeisessä luvussa esitellään tutkimustulokset, 

tutkimuksen teoreettiset, yhteiskunnalliset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset, 

joiden lisäksi arvioidaan tutkimuksen rajoitteita sekä pohditaan tutkimuksen edetessä 

kirvonneita jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 PAKONOMAINEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN YKSILÖN 

ELÄMÄNKULUSSA 

Tässä teorialuvussa lukijalle esitellään yhteenveto aikaisemmista tutkimustuloksista, 

joihin tämä tutkimus ja siinä käytettävä viitekehys pohjautuvat. Teorialuku on jaettu 

kolmeen kokonaisuuteen.  Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään pakonomaista 

ostokäyttäytymistä yleisesti, tarjotaan vaihtoehtoisia määritelmiä pakonomaiselle 

ostokäyttäytymiselle ja esitellään aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä pakonomaista 

ostokäyttäytymistä edistäviä tekijöitä. Toinen alaluku keskittyy elämänkulkuteorian 

syvempään tarkasteluun. Luvun yhteydessä lukijalle esitellään elämänkulkuteorian 

historiaa, sen tuoma kontribuutio tieteelliselle tutkimuskentälle sekä 

elämänkulkuteorian kolme yleisesti hyväksyttyä näkökulmaa. Kolmas ja viimeinen 

alaluku on omistettu tutkijan muodostamalle teoreettiselle viitekehykselle, joka 

pohjautuu aihetta käsittelevään aikaisempaan tutkimukseen ja merkittäviin 

tieteellisiin löytöihin. Teoreettiseen viitekehykseen tutkija on koonnut oman 

synteesinsä aiempaan tutkimukseen nojaten. 

2.1 Pakonomainen ostokäyttäytyminen ja sitä edistävät tekijät 

Pakonomaiselle ostokäyttäytymiselle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, 

johtuen ilmiön moniulotteisuudesta sekä usean tieteenalan osoittamasta 

kiinnostuksesta ilmiötä kohtaan. Laaja kiinnostus on johtanut poikkitieteelliseen 

lähestymistapaan, joka yhteisen näkökulman puuttuessa on johtanut värikkäisiin 

käsitteisiin ja määritelmiin. Vaikka yhtenevää määritelmää ei löydykään, kolmesta 

pakonomaiseen ostamiseen liittyvästä osatekijästä tutkijat ovat kuitenkin päässeet 

yksimielisyyteen. Nämä komponentit ovat seuraavat: 1) impulssi ostamiseen tuntuu 

vastustamattomalta, 2) yksilöt menettävät kulutuskäyttäytymisen kontrollin ja 3) 

yksilöt jatkavat kuluttamista huolimatta sen aiheuttamista haitallisista 

henkilökohtaisista, sosiaalisista, taloudellisista ja ammatillisista seurauksista 

(Dittmar 2004b: 421, 424–431, Kearney & Stevens 2012). 

Pakonomainen ostaminen (compulsive buying) on yleisesti määritelty krooniseksi, 

toistuvaksi ostokäyttäytymiseksi, jolla yksilö pyrkii ensisijaisesti vastaamaan 

negatiivisiin elämässä koettuihin tapahtumiin tai tunteisiin (O'Guinn & Faber 1989). 
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Kaikkein tärkeintä edellisessä määritelmässä on, että pakonomainen 

ostokäyttäytyminen on ensisijainen reaktio yksilön kokemiin negatiivisiin 

tapahtumiin tai tunteisiin (Saraneva & Sääksjärvi 2008). Jos näin on, voidaan 

ostokäyttäytyminen luokitella pakonomaiseksi (Roberts & Roberts 2012). Dittmar 

ym. (2007) ovat tehneet johtopäätöksen, että pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä 

kärsivät kuluttavat tapana hallita heidän tunnetilojaan. Näin ollen shoppailusta ja 

kuluttamisesta muodostuu eräänlainen itsehoitolääkityksen muoto (Roberts & 

Roberts 2012), jolloin pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivät käyttävät 

ostamista pakokeinona joko itse pakonomaisesta ostamisen tunteesta tai omassa 

elämässä vallitsevista muista ongelmista (Dittmar ym. 2007, Kearney & Stevens 

2012). 

Psykologisesta näkökulmasta pakonomaista ostokäyttäytymistä on tarkasteltu 

häiriintyneenä kulutuskäyttäytymisenä, jolla on vahingollisia psykologisia ja 

taloudellisia seurauksia (Dittmar 2005). Pakonomaisen ostamisen seurauksia voidaan 

tarkastella kahdella aikajänteellä; lyhytaikaiset seuraukset ovat positiivisia, sillä 

kuluttaja saa välittömän mielihyvän oston jälkeen, vaikkakin pitkän aikavälin 

seuraukset ovat yleisesti negatiivisia (Gwin ym. 2005, Roberts & Roberts 2012). 

Pakonomaisesta ostamisesta kärsivät joutuvat kamppailemaan useiden taloudellisten 

ja psykologisten vaikeuksien kanssa, joista merkittävimpiä ovat suuret velat, alhaiset 

säästöt, masennus, ahdistuneisuus, huono itsetunto ja sosiaalisten suhteiden 

huonontuminen (Roberts 1998). Ongelmien seurauksena esiintyvät psyykkiset 

vaikeudet kasautuvat ja voivat johtaa kriiseihin, ääritapauksissa jopa 

itsetuhokäyttäytymiseen (Lönnqvist & Räsänen 2013: 478). 

Impulsiivisen ostamisen on katsottu viittaavaan hetkelliseen kontrollin 

menettämiseen, kun pakonomaista käyttäytymistä ohjaa krooninen kontrollinpuute 

(O'Guinn & Faber 1989). Ostaminen voi kohdistua tavaroihin, joita ihminen ei itse 

tarvitse tai johon hänellä ei ole varaa (Lönnqvist & Räsänen 2013: 477–478). Kun 

shoppailusta ja kuluttamisesta tulee toistuva käyttäytymismalli jokapäiväisistä 

vaatimuksista selviytymiselle, se muuttuu lyhyen aikavälin selviytymisstrategiasta 

pitkän aikavälin riippuvuudeksi (Eccles 2002). Tästä esimerkkinä voidaan pitää 

Roberts ja Roberts (2012) löydöksiä 12–13-vuotiaita koskevasta tutkimuksesta, jossa 
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nuoret käyttivät pakonomaista ostokäyttäytymistä akateemisen, opintojen 

aiheuttaman, stressin lieventämiseen.   

Pakonomaista ostokäyttäytymistä koskevat määritelmät ovat aikojen saatossa 

vaihdelleet kaikesta impulsiivisesti tehtävistä kulutusvalinnoista (Hirschman 1992) 

aina geneettisistä, kemiallisista ja biologisista prosesseista johtuvaan patologiseen 

riippuvuuteen (esim. Faber & Christenson 1996, Hassay & Smith 1996) asti (Baker 

ym. 2013). Aikaisen tutkimuksen mukaan (Faber & O'Guinn 1992) pakonomainen 

ostokäyttäytyminen ymmärrettiin yksiulotteisena ilmiönä (Baker ym. 2013). 

Myöhempi tutkimus on kuitenkin tarjonnut todisteita siitä, että pakonomainen 

ostokäyttäytyminen on jaettavissa useaan ulottuvuuteen. Muun muassa Ridgway ym. 

(2008) ovat tehneet eron impulssi-kontrollin (impulsive-control) ja pakko-oireisen 

(obsessive-compulsive) ostamisen välille. DeSarbon ja Edwarsin (1996) mukaan 

näiden kahden, impulsiivisen ja pakonomaisen, ostamisen taustalla vaikuttavat 

erilaiset ärsykkeet. Heidän mukaansa impulsiiviseen ostamiseen taipuvaiset henkilöt 

ovat herkkiä ulkoisille ärsykkeille, kun taas pakonomaisen ostokäyttäytymisen 

taustalla ovat sisäiset ärsykkeet, kuten stressi ja hermostuneisuus (DeSarbo & 

Edwards 1996). 

Vaikka luokittelut pakonomaisen ostokäyttäytymisen ulottuvuuksista ja taustalla 

vaikuttavista ärsykkeistä ovat vieneet tutkimusta eteenpäin, yhä useammat tutkijat 

ovat kuitenkin sitä mieltä, että pakonomainen ostokäyttäytyminen omaa merkkejä 

niin pakko-oireisesta kuin impulssi-kontrollin häiriöistä (Hollander & Allen 2006, 

Ridgway ym. 2008). Suomessa virallisesti käytössä olevan mielenterveyshäiriöiden 

ICD-10 tautiluokituksen mukaan pakonomainen ostokäyttäytyminen tai ostovimma 

luetaan käytös- ja hillitsemishäiriöiden ryhmään (ICD-10: F63). Tähän ryhmään 

kuuluvien impulssikontrollihäiriöille ominaista on ilman järkevää syytä tapahtuvat 

toistuvat hallitsemattomat toiminnot, joita edeltää henkilön mielessä voimakas yllyke 

toimia ja jotka yleensä vahingoittavat omia ja muiden ihmisten etuja. Kaikille 

impulssikontrollihäiriöille tyypillistä on tekoa edeltävä lisääntyvä jännitys ja 

herätetila, sitä seuraava vaikeus vastustaa yllykkeen purkautumista pakonomaiseksi 

käyttäytymiseksi sekä toimintaa seuraava mielihyvän ja tyydytyksen tunne. 

(Lönnqvist & Räsänen 2013: 471–472.)  
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Alla, kuviossa 2, on esitetty pakko-oireisten häiriöiden asteikko. Vaikka asteikkoa ei 

ole tehty mitta-asteikkona, häiriöt, jotka ovat lähempänä pakko-oireista häiriötä eli 

kuvion vasenta reunaa on katsottu olevan omaavan enemmän ominaisuuksia pakko-

oireisesta häiriöstä. Päinvastoin häiriöt lähempänä kuvion oikeaa reunaa on katsottu 

ominaisuuksiltaan olevan lähempänä impulssi-kontrollihäiriötä (Ridgway ym. 2008). 

Kuvion tavoitteena on havainnollistaa, mihin pakonomainen ostokäyttäytyminen 

kyseisellä asteikolla sijoittuu. 

 

Kuvio 2. Pakko-oireisten häiriöiden asteikko. Mukaillen Hollander (1999) ja Ridgway ym. 

(2008). 

Trikotillomania eli karvojennyppimishäiriö (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011) 

viittaa häiriöön, jossa henkilö nyppii ihokarvojaan helpottaakseen kokemaansa 

jännitystä (Ridgway ym. 2008). BED eli lihavan ahmimishäiriö (sanoista binge-

eating disorder) on syömishäiriö, jossa henkilö ahmii suuria määriä ruokaa 

oksentamatta tätä ruokailun jälkeen (Mustajoki 2015). Kleptomania, näpistelyhimo 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011) saa yksilön varastelemaan, vaikka hänellä 

olisi varaa näpistettyihin tavaroihin (Ridgway ym. 2008). Liialliseksi internetin 

käytöksi, nettiriippuvuudeksi, on kirjallisuudessa laskettu hallitsematon ja 

vahingoittava internetin käyttö (Korkeila & Peltoniemi 2013).  
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Tässä tutkimuksessa pakonomainen ostokäyttäytyminen määritellään siten, että 

pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivä henkilö on yksilö, joka kokee ja 

rutiininomaisesti toimii voimakkaan, kontrolloimattoman ostohimon vallassa 

(Yurchisin & Johnson 2004). Tämän määritelmän perusteella tämän tutkimuksen 

kannalta ei ole mielekästä luokitella kuluttajia pakko-oireisen tai impulssi-kontrolli 

häiriöstä kuuluviin ryhmiin, vaan määritelmän mukaan pakonomaisessa 

ostokäyttäytymisessä on ominaisuuksia kummastakin pakko-oireisten häiriöasteikon 

ääripäästä. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten pakonomainen 

ostokäyttäytyminen yksilöiden elämässä ilmenee, mitkä yksilön elämänkulussa 

kohtaamat tekijät edesauttavat häiriön kehittymistä ja mitä seurauksia tällä tuhoisalla 

kulutuskäyttäytymisellä on hyödyntämällä psykologian, sosiologian ja 

markkinoinnin teorioita. 

Koska kyseinen tutkimus tehdään kvalitatiivisin menetelmin, ei tutkimusaineiston 

pohjalta esille nousevista pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävistä tekijöistä 

voida tehdä päätelmiä tekijöiden merkittävyydestä tai vaikuttavuudesta toisiinsa 

nähden. Sana edistää toimii tässä tutkimuksessa yläkäsitteenä, joka kätkee alleen 

pakonomaiselle ostokäyttäytymiselle altistavat, sitä ylläpitävät ja mahdollistavat 

tekijät. Tutkimuksessa ei ole tarkoituksenmukaista pohtia näiden sanojen nyanssi- ja 

merkitsevyyseroja vaan laveamman yläkäsitteen ansiosta on empiirisestä aineistosta 

mahdollisuus löytää monipuolisemmin pakonomaista ostokäyttäytymistä edistäviä 

tekijöitä. Seuraavissa alaluvuissa perehdytään aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyihin 

havaintoihin pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävistä tekijöistä. 

2.1.1 Perhetausta ja taloudellinen asema 

Yksilön perhetaustalla, toisin sanoen vanhempien parisuhteen statuksella, on löydetty 

olevan ristiriitaisia vaikutuksia pakonomaisen ostokäyttäytymisen esiintymiseen. 

Rindfleisch, Burroughs ja Denton (1997) havaitsivat ydinperhetaustaisilla nuorilla, 

joilla biologiset vanhemmat ovat naimisissa, olevan pienempi taipumus 

pakonomaiseen ostokäyttäytymiseen kuin ero- tai yksihuoltajaperhetaustaisilla 

nuorilla. Myös Baker ym. (2013) puolustavat ydinperhemallia. Heidän mukaansa 

(Baker ym. 2013) on sitä todennäköisempää, mitä useammin nuori altistuu 

vahingollisille perhetilanteille, kuten avioeroille tai riidoille, että nuori osoittaa 
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ongelmakäyttäytymistä nuorena aikuisena. Uhlenberg ja Mueller (2003: 128–129) 

ovat ehdottaneet puutteellisen vanhemmuuden ja vanhempien asettamien rajojen, 

toisin sanoen riittämättömän sosiaalistumisen, olevan syynä eroperheiden lasten 

kohonneeseen todennäköisyyteen antisosiaalisten käyttäytymismallien oppimisessa. 

Ongelmallisista perhetaustoista ja yksinhuoltajaperheistä lähtöisin olevilla nuorilla 

näyttäisi olevan suurin todennäköisyys impulssi-kontrollihäiriöiden kehittymiselle, 

joihin pakonomainen ostokäyttäytyminen voidaan laskea kuuluvan (Baker ym. 

2013). Syynä näyttäisi olevan alentuneen sosio-ekonomisen aseman vaikutus perheen 

kommunikointitapoihin, jolloin vähentynyttä emotionaalista tukea pyritään 

korvaamaan materialistisilla lahjoilla (Baker ym. 2013) ja materialististen arvojen 

suurentuneena korostuksena (Moschis ym. 2013).  

Vastakkaisiakin löydöksiä tosin on (Gwin ym. 2005). Gwin ym. (2005) tosin 

epäilevät ristiriitaisiin tuloksiin johtaneen syyn löytyvän kulttuurillisesta 

kontekstista, sillä heidän tutkimuksen aineisto pohjautui meksikolaisiin nuoriin. 

Meksikossa avioeroluvut (3,3% vuonna 2004) ovat huomattavasti Yhdysvaltoja 

alemmat (49,5% vuonna 2004) (NationMaster 2004), jonka lisäksi meksikolaiseen 

kulttuuriin kuuluu laajennettu perheyhteisö. Tämän perheyhteisön on mahdollista 

tarjota vaihtoehtoista läheisyyttä ja huolenpitoa, joka saattaa osaltaan lieventää 

vanhempien avioerosta johtuvia negatiivisia vaikutuksia perheen lapsiin (Gwin ym. 

2005). 

James Roberts on paneutunut kahden eri tutkijaryhmän kanssa perhetaustan ja 

pakonomaisen ostokäyttäytymisen yhteyteen. 11–15-vuotiaita nuoria tutkittaessa 

vanhempien avioerolla ja pakonomaisella ostokäyttäytymisellä ei löydetty olevan 

keskinäistä riippuvuutta (Roberts, Manolis & Tanner Jr. 2003). Toisenlaisia tuloksia 

saatiin, kun tutkimuksen kohteena olivat 16–19-vuotiaat nuoret, sillä tässä 

ikäryhmässä perherakenteella löydettiin olevan suora vaikutus pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen esiintyvyyteen (Roberts ym. 2006). Tutkijaryhmä päätteli, että 

nuorelle iän tuoma autonomia ja päätäntävalta vaikuttavat, siihen miten nuori 

avioeron tuomia tunteita käsittelee (Roberts ym. 2006). Myös kaveripiirillä on 

löydetty olevan pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävä vaikutus erityisesti teini-

ikäisten keskuudessa (Moschis ym. 2013). 
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Perheiden taloudellisen aseman merkityksestä pakonomaisen ostokäyttäytymisen 

esiintymiseen ei ole saatu ristiriidattomia tuloksia. O’Guinn ja Faber (1989) esittivät 

uraauurtavassa tutkimuksessaan (Kearney & Stevens 2012) väitteen, jonka mukaan 

taloudellisella asemalla ei ole merkitystä pakonomaisen ostokäyttäytymisen 

kehittymiselle. Tämä väite on kuitenkin myöhemmissä tutkimuksissa kohdannut 

suurta vastustusta. 

Rindfleischin ym. (1997) kannattaman ydinperhemallin mukaisesti niin aineellisten 

kuin aineettomien resurssien lisääntyminen näyttäisi pienentävän pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen todennäköisyyttä. Gwin ym. (2005) taas puolestaan väittävät, että 

aineellisia ja aineettomia resursseja ja niiden vaikutuksia pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen esiintymiselle tulisi tarkastella erikseen. He yhtyvät 

Rindfleischin ym. (1997) väitteeseen, jonka mukaan aineettomien resurssien 

lisääntyminen vähentäisi pakonomaisen ostokäyttäytymisen todennäköisyyttä, mutta 

samalla väittävät lisääntyneiden aineellisten resurssien, erityisesti rahan saatavuuden, 

lisäävän pakonomaisen ostokäyttäytymisen esiintymisen todennäköisyyttä.  

2.1.2 Sukupuoli 

Korania ym. (2006) sekä Robertsia ja Robertsia (2012) lukuun ottamatta 

tiedeyhteisössä on tähän asti vallinnut syvä yksimielisyys siitä, että pakonomainen 

ostokäyttäytyminen on erityisesti naisia koskeva häiriö. Muun muassa Dittmar 

(2005), Gwin ym. (2005), O’Guinn ja Faber (1989) sekä Roberts (1998) ovat 

todenneet, että naiset ovat alttiimpia pakonomaisen ostokäyttäytymisen 

kehittymiselle kuin miehet. Yllättävää kuitenkin on, että sukupuolten välinen ero 

näyttäisi hälvenevän kuluttajien iän laskiessa, eikä merkittäviä eroja ole 

tilastoitavissa enää nuorten kuluttajien keskuudessa (Roberts & Tanner Jr. 2000). 

Syitä naisten suhteelliseen ylikorostuneisuuteen on etsitty useista lähteistä. Joidenkin 

arvioiden mukaan naiset suhtautuvat positiivisemmin shoppailuun, kaupoissa 

kiertelyyn ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, ja mieltävät ostamisen vapaa-ajan 

viettotavaksi, kun taas miehet pitävät sitä usein pakollisena suorituksena (Campbell 

1997: 167, Faber, O'Guinn & Krych 1987). Näin ollen Campbellin (1997: 169) 

mukaan sukupuolten välisiä eroja olisi havaittavissa vain siinä miten pakonomainen 
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ostokäyttäytyminen ilmenee ja mitä syitä pakonomaisen ostokäyttäytymisen takana 

piilee (Woodruffe-Burton & Elliott 2005) naisten ollessa shoppailuhulluja 

(shopaholic) ja miesten tuhlailuhulluja (spendaholic) (Kearney & Stevens 2012).  

Faber ym. (1987), Dittmar (2005) kuten myös Neuner ym. (2005) esittävät 

mahdolliseksi syyksi myös sen, että naiset etsivät herkemmin apua kuluttamisesta 

koituviin ongelmiin. Dittmar (2005) esittää hypoteesin, jonka mukaan erot naisten ja 

miesten välillä pysyvät niin kauan kuin naisten sosiaali- ja sukupuoli-identiteetti 

pysyvät ennallaan, eikä heillä ole mahdollisuuksia muihin psykologisiin 

kompensoiviin strategioihin. Tämä voisi osaltaan selittää sukupuolten välisten 

eroavaisuuksien katoamisen nuorten kuluttajien keskuudessa, jossa sukupuoliroolit 

eivät ole niin perinteisiä ja shoppailu koetaan tavanmukaiseksi ajanviettotavaksi 

kummankin sukupuolen toimesta (Dittmar 2005). 

Yleistä käsitystä vastustavaa linjaa puoltavat Koran ym. (2006) sekä Roberts ja 

Roberts (2012). Kumpikaan tutkimusryhmä ei löytänyt sukupuolten välillä olevan 

eroa pakonomaisen ostokäyttäytymisen esiintyvyydessä. Tätä voi tosin selittää osin 

se, että jälkimmäinen tutkimus (Roberts & Roberts 2012) keskittyi nuoriin, 12–13-

vuotiaisiin, kuluttajiin, joka tukee Robertsin ja Tanner Jr:in (2000) päätelmiä, että 

sukupuolen tilastollinen merkitsevyys vähenee tutkittavan kohderyhmän iän 

laskiessa. 

2.1.3 Asenteet ja arvot 

Hyvin aikaisessa pakonomaista ostokäyttäytymistä käsittelevässä tutkimuksessa 

Faber ym. (1987) tekivät löydöksen, joka viittaa siihen, että yksilön itsetunnolla ja 

minäkuvalla on suuri merkitys pakonomaisen ostokäyttäytymisen kehittymisessä. 

Tämä väite on saanut huomattavaa kannatusta myös myöhemmissä tutkimuksissa 

(ks. mm. Belk 1988, Dittmar ym. 1996, O'Guinn & Faber 1989). Woodruffe (1997) 

on havainnoinut, että pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivät yksilöt 

raportoivat tuntevan tyhjyyttä tai oloa, että heiltä puuttuisi jotain. Tätä tyhjiötä he 

pyrkivät täyttämään kuluttamisella, jonka pohjimmaisena tarkoituksena oli mielialan 

nostattaminen (Dittmar ym. 2007, Woodruffe 1997). Tätä väitettä puoltavat myös 

löydökset siitä, että pakonomaisen kuluttamisen kohteena ovat yleisesti vaatteet ja 
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ulkoiseen olemukseen ja imagoon liittyvät tuotteet (Johnson & Attman 2009), ei 

niinkään arkikulutukseen liittyvät hyödykkeet kuten ruoka tai kodintavara (Dittmar 

2005). 

Nykyiselle kulutuskulttuurille on tunnusomaista kasvava materialististen arvojen 

arvostus (Dittmar ym. 2007). Rahallista ja materiallista omaisuutta tavoitellaan 

imagon, statuksen ja oman onnellisuuden kohentamiseksi (Dittmar 2004a, Richins 

2004). Materialististen arvojen arvostus voidaan määritellä siten, kuinka 

merkittävänä tai tärkeänä yksilö pitää materian omistamisen ja hankinnan kuvaamaan 

oman elämän kannalta merkityksellisten tavoitteiden saavuttamista (Richins 2004). 

Hyödykkeiden hankinnan lisäksi materialistiset arvot ovat yhteydessä uskomuksiin 

kuluttajahyödykkeiden tuomasta psykologisista hyödyistä (Dittmar ym. 2007). 

Yllätyksenä ei voida pitää sitä, että pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivien 

yksilöiden on todettu arvostavan materialistisia arvoja muita kuluttajia enemmän 

(Joung 2013, Yurchisin & Johnson 2004). Tätä voidaan pitää huolestuttavana, sillä 

voimakas materialististen arvojen arvostus on nähty haittaavan yksilön hyvinvointia 

(Rindfleisch ym. 1997). 

Pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivät nauttivat usein itse 

kulutushyödykkeiden hankintaprosessista suuremmissä määrin kuin hankittujen 

hyödykkeiden käytöstä (Lejoyeux & Weinstein 2010). Dittmar (2005, 2007) on 

useissa tutkimuksissaan, yksin tai yhdessä tutkijaryhmänsä kanssa, todistanut, että 

materialisten arvojen kannattaminen lisää todennäköisyyttä, että yksilö pyrkii 

kohentamaan hänen tunteitaan ja identiteettiään kuluttamalla, joka puolestaan 

ennustaa taipumusta pakonomaiseen ostokäyttäytymiseen. 

Markkinoinnin on viitattu olevan erityisen merkittävä pakonomaista 

ostokäyttäytymistä edesauttava tekijä, sillä jatkuvan markkinoinnin kohteeksi 

altistumisen on katsottu lisäävän materialistisia arvoja ja kuluttamiseen johtavia 

mielitekoja (Roberts & Manolis 2000). Gwin ym. (2005) ovat kuitenkin 

tutkimuksessa osoittaneet markkinoinnin olevan pakonomaista kuluttamista 

fasilitoiva tekijä, ei sen pohjimmainen syy. 
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Huolestuttavan trendin ovat havainneet Penman ja McNeill (2008), joiden mukaan 

nuoret kuluttajat asennoituvat velkaan ja shoppailuun yhä rennommin. Penmanin ja 

McNeillin (2008) tutkimus perustuu yhdysvaltalaiseen aineistoon, mutta 

samantapainen trendi on havaittavissa myös Suomessa. Suomalaisten kotitalouksien 

velkaantumisaste (luottojen suhde käytettävissä oleviin vuosituloihin) on noussut 

vuoden 2000 reilusta 60 prosentista vuoden 2013 lopun 119 prosenttiin 

(Tilastokeskus 2014). Kuluttaminen hyödykkeisiin, jotka eivät ole välttämättömiä 

(essential) nähdään tutkijoiden mukaan palkintona tai jonain, joka on ansaittu 

kouluun tai työhön käytetystä vaivannäöstä (Penman & McNeill 2008).  

2.1.4 Kuluttamisen konteksti 

Pakonomaista ostokäyttäytymistä on raportoitu esiintyvän paljon niin sanotussa 

perinteisessä markkinaympäristössä, kuten kaupoissa ja ostoskeskuksissa (Dittmar 

ym. 2007). Tämä häiriintynyt kuluttajakäyttäytyminen on kuitenkin yleistymässä 

myös toisessa kuluttajakontekstissa, internetissä (Dittmar ym. 2007, LaRose & 

Eastin 2002). 

Suomessa vuonna 2013 kuluttajat ostivat verkosta hyödykkeitä jo 10,5 miljardin 

euron edestä (TNS Gallup Oy 2014a) ja verkosta ostaneiden 15–79-vuotiaiden 

kuluttajien määrä on noussut vuoden 1999 349 000: sta vuoden 2014 3,2 miljoonaan 

(TNS Gallup Oy 2014b). Dittmarin ym. (2007) kuvailevat verkossa tapahtuvaa 

ostotransaktiota sekä helpoksi että kaukaiseksi tapahtumaksi, joka luottokorttitietojen 

täyttämisen jälkeen vaatii vain yhden klikkauksen transaktion loppuunsaattamiseksi. 

Iso-Britanniassa toteutetussa tutkimuksessa nuoret aikuiset olivat huolissaan 

verkkokaupan yhteydessä mahdollisesta ylikuluttamisesta, sillä transaktion tuoma 

etäisyys ja käteisen rahan poissaolo hämärtää rahan kuluttamisen tunnetta (Dittmar 

ym. 2004). Verkkokaupoissa tapahtuva kuluttaminen voi osaltaan pahentaa sekä 

lyhyen että pitkän aikavälin seurauksia, sillä nettishoppailussa kulutussykli on 

lyhyempi, jolloin kuluttamisesta saatava euforia ja hyvän olon tunne saavutetaan 

nopeammin, mutta myös ostamisen jälkeinen katumus esiintyy nopeammin (Roberts 

& Roberts 2012).  
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Internetiä on usein pidetty rationaalisen kuluttajan ympäristönä, joka mahdollistaa 

entistä kattavamman tiedonhaun, hinta- ja tuotevertailun ja vähentää aikapainetta 

internetin ollessa käytössä 24 tuntia vuorokaudessa (Burke 1997). Dittmar ym. 

(2007) ovat kuitenkin todistaneet, että aivan kuten tavallisissa liikkeissä, myös 

internetissä kuluttajat pyrkivät ostamisella täyttämään emotionaalisia ja identiteettiin 

liittyviä psykologisia tarpeitaan. Tämä toteutuu erityisesti diginatiiveilla, teknologian 

kanssa kasvaneilla ikäryhmillä, joilla pelkkä internetin käytön lisääntyminen ei enää 

kasvata pakonomaisen kuluttamisen todennäköisyyttä verkossa vaan populaatiossa, 

jossa internetin käyttöaste on korkea, sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden 

ymmärtäminen korostuu entisestään tärkeää (Dittmar ym. 2007). 

2.2 Yksilön elämänkulku 

Vaikka kulutuskäyttäytymisen tutkijat ovat jo aikaa sitten tiedostaneet aikaisempien 

elämänkokemuksien merkityksen myöhemmän kulutuskäyttäytymisen 

muodostumisessa, on heiltä puuttunut teoreettinen ja menetelmällinen pohja, jolla 

kulutuskäyttäytymisen muotoutumista elämän varrella olisi voitu tutkia (Moschis 

2007). Aina viime vuosiin saakka kuluttajakäyttäytymistä on tutkittu pääasiallisesti 

poikkileikkaustutkimusten avulla, keskittyen eri ikäryhmiin ja näiden 

kuluttajaryhmien välisiin eroihin, jättäen kokonaan vaille huomiota yksilön 

elämänkaarena aikana tapahtuvat muutokset (Noble & Schewe 2003, Wilkes 1995). 

Ikäryhmiin nojaava tutkimus ei kuitenkaan selitä, miten aiemmat elämänkokemukset 

muokkaavat yksilön kulutuskäyttäytymistä, sillä tällöin ei ole saatavissa 

vertailukelpoista dataa yksilöiden tai tutkittujen yksiköiden aiemmista kokemuksista 

tai elämäntilanteista (Baltes, O'Guinn & Krych 1980). Tämän ongelman 

ratkaisemiseksi on kehitetty elämänkulkuteoria (life course approach), jonka on 

tarkoitus toimia sosiaali- ja käyttäytymistieteitä yhdistävänä teoreettisena 

viitekehyksenä (Elder ym. 2003: 4). 

Tämän lähestymistavan avulla voidaan täydentää aikaisempia pyrkimyksiä 

kulutustottumusten tutkimuksessa (Benmoyal-Bouzaglo & Moschis 2010), jotka ovat 

olleet ajallisesti ja kontekstuaalisesti sidottuja (Moschis 2007). Toisin kuin muut 

kuluttamista tutkivat näkökulmat, elämänkulkuteoria keskittyy tutkimaan asteittaisia 

tai äkillisiä tutkittavan yksikön (yksilö, perhe, organisaatio) kulutuskäyttäytymisessä 
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tapahtuvia muutoksia, jotka ilmenevät ajan kuluessa (Baker ym. 2013, Moschis 

2007). Nämä muutokset katsotaan olevan yhteydessä aiempiin elämänkokemuksiin ja 

niitä tutkitaan ajallisesti ja kontekstuaalisesti riippuvina tapahtumina, muutoksina tai 

siirtyminä historiallisessa ja sosio-kulttuurisessa ympäristössä (Benmoyal-Bouzaglo 

& Moschis 2010), joihin vaikuttaa niiden ajoitus, järjestys ja kesto (Moschis 2007). 

Näin ollen elämänkulkuteoria toimii luonnollisena sillanrakentajana sosiologian ja 

psykologian näkökulmille ja sosiaalisten rakenteiden ja yksilöllisen kehityksen 

välille (McLeod & Almazan 2003: 405–406). 

Ennen teorian kehittämistä yksilön elämänkulun tutkimuksessa on hyödynnetty 

kolmea eri lähestymistapaa: kasvu-, elämänkaari- ja elämänkulkumalleja (Pulkkinen 

& Caspi 2002: 1). Lähestymistavat eivät ole toisiaan poissulkevia vaan pikemminkin 

toisiaan tukevia (Pulkkinen & Caspi 2002: 4). Kasvumallit peilaavat yksilöä 

kehitysvaiheiden kontekstissa, joita ihmisellä on syntymästä kuolemaan saakka. 

Jokaiseen kehitysvaiheeseen liittyy uusien kykyjen oppimista (Piagetin teoria), ikään 

liittyviä haasteita, joista on kyettävä selviämään (Eriksonin teoria) ja näin yksilön 

elämän kannalta tärkeät näkökannat muuttuvat siirtymävaiheiden myötä (Levinsonin 

teoria). Elämänkaarimallit taas puolestaan olettavat yksilön elämään vaikuttavan 

ikään liittyvät tekijät, kuten koulutus, historialliset tapahtumat, kuten sota ja ei-

normatiiviset tapahtumat, kuten odottamattomat sairaudet tai onnettomuudet 

(Moschis 2007). Elämänkaarimallien näkökulmasta ihmiset kykenevät vaikuttamaan 

omaan kehitykseensä muodostamalla selviytymisstrategioita, asettamalla tavoitteita 

ja tekemällä itsenäisiä päätöksiä (Pulkkinen & Caspi 2002: 3). 

Elämänkulkuteoria on monitieteellinen viitekehys, joka yhdistää useita eri 

tieteenaloilla käytettyjä lähestymistapoja ja näkökulmia, joita hyödynnetään 

tutkittaessa yksilöä koko hänen elämänsä ajan (Moschis 2007).  Se yhdistää 

kognitiivisen ja persoonallisuuden kasvu- ja vaihemallit, sekä elämänkaarimallit 

(Elder & Johnson 2002 via Moschis 2007). Kun kasvu- ja elämänkaarimallit 

painottavat elämänvaiheiden ajallista järjestystä, elämänkulkuteoria korostaa yksilön 

erilaisia ikään pohjautuvia sosiaalisia rooleja ja niihin liittyviä vaatimuksia sekä 

aikaisten elämässä tapahtuvien siirtymien ja kokemusten merkitystä myöhemmän 

elämässä ilmenevän käyttäytymisen ymmärtämisessä (Moschis 2007). 
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Elämänkulun tutkimuksessa on usein keskitytty tutkimaan vakautta (stability) ja 

muutosta (change) (Moschis 2007). Biologiset ja psykologiset muutokset yksilön 

elämänkaaressa sekä sosiaaliset odotukset elämänkulussa määrittävät tyypillisiä 

elämäntilanteita ja sosiaalisia rooleja, jotka toimivat samalla yksilön elämän suunnan 

muuttajina ja näin määrittävät yksilön kehityskaarta (Pulkkinen & Caspi 2002: 4). 

Kehityskaariin vaikuttaa tapahtumien ajallinen ilmeneminen, yksilön omat valinnat 

sekä sosio-kulttuurillinen ja historiallinen konteksti, missä ihmiset toimivat (Elder 

1998). 

Elämänkulkuteoria esittää, että elämäntilanteissa tapahtumat muutokset ja niistä 

saadut kokemukset aiheuttavat fyysisiä, sosiaalisia ja emotionaalisia tarpeita ja 

olosuhteita, joihin yksilön on sopeuduttava (Benmoyal-Bouzaglo & Moschis 2010, 

Elder 1998, Nguyen ym. 2009). Yksilön ajattelussa ja toiminnassa tapahtuvat 

muutokset voidaan nähdä olevan sopeutumisen tuloksia, jotka pitävät sisällään 

sosiaalistumisen, stressin ja selviytymisen sekä kasvun ja kehityksen prosesseja 

(Benmoyal-Bouzaglo & Moschis 2010, Moschis 2007, Nguyen ym. 2009). Nämä 

prosessit, joiden laukaisijana ovat olleet aiemmissa elämänvaiheissa vallinneet 

olosuhteet ja joita osin säätelee kontekstiin sidotut muuttujat, ovat pohjimmaiset 

muutosmekanismit kolmen laajalti hyväksytyn elämänkulun näkökulman takana 

(Moschis 2007). Nämä näkökulmat ovat normatiivinen, stressi ja henkinen pääoma 

(Abeles ym. 1980: 317–320, 331–334), joita käsitellään lähemmin kolmessa 

seuraavassa alaluvussa.  

2.2.1 Normatiiviset tekijät 

Normatiivinen näkökulma näkee suuret elämänmuutokset kuten avioliiton 

solmimisen, lapsen saannin ja eläköitymisen merkkipaaluina uusiin sosiaalisiin 

rooleihin siirryttäessä (Benmoyal-Bouzaglo & Moschis 2010, Nguyen ym. 2009). 

Nämä suuret elämänmuutokset on sidottuina yhteiskunnassa vallitseviin normeihin 

(Abeles ym. 1980: 319), jotka säätelevät ikävaiheita, jonka aikana elämänmuutokset 

yleisimmin tapahtuvat (Moschis 2007). Poikkeamat näistä ennalta määrätyistä, 

vallitsevista normeista voi johtaa sosiaalisiin sanktioihin (Abeles ym. 1980: 319), 

kuten muiden ihmisten osoittamaan paheksuntaan. Normeista ajallisesti poikkeavat 

tapahtumat, kuten lapsen saanti teini-ikäisenä tai vanhemman menetys lapsena, 
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voivat aiheuttaa kokijalleen kroonista stressiä ja johtaa kohonneeseen pakonomaisen 

käyttäytymisen ilmentymisen todennäköisyyteen (Moschis 2007). 

Sosiaalistumisprosessin kautta yksilöt hankkivat taitoja ja asenteita, joita uusi rooli 

tulleessaan vaatii (Benmoyal-Bouzaglo & Moschis 2010, Moschis 2007, Nguyen ym. 

2009). Sosiaalistumisagentteina voivat toimia esimerkiksi perhe ja ystävät 

(Benmoyal-Bouzaglo & Moschis 2010) tai media kuten televisio (Moschis ym. 2013) 

tai internet. Sosiaalistumista tutkittaessa on otettava huomioon aiemmat 

elämänkokemukset, joita elämänkulun teoria juurikin painottaa. Elderin ja Johnsonin 

mukaan (2002: 57) yksilön käyttäytymistä ei voida täysin selittää rajaamalla 

analyysiä tiettyyn elämänvaiheeseen, vaan käyttäytymistä ohjaavat vahvasti aiemmin 

elämässä koetut tapahtumat (Moschis 2007). Yksilön käyttäytyminen on altis 

biologisille, psykologisille, sosio-kulttuurisille, aikaan sidotuille ja ympäristöllisille 

tekijöille, ja yksilön käyttäytymistä tulisi pyrkiä ymmärtämään aina 

vuorovaikutuksellisessa suhteessa yksilön ympäristön ja sosiaalisten instituutioiden 

kanssa (Krishnaswamy & Satyaprasad 2010: 7–8, Thoits 1995).  

Pakonomaista kulutuskäyttäytymistä selitetään sosiaalistumisen keinoin nojaamalla 

sosiologian teorioihin siitä, miten yksilöt sopeutuvat vallitseviin sosiaalisiin 

normeihin (Faber 1992, Moschis 2007). Faberin (1992) mukaan yhteisön hyväksyntä 

ohjaa tietyssä määrin sitä, millaiseen käyttäytymiseen yksilöt ajautuvat. Monissa 

länsimaissa shoppailu ei ole pelkästään helppo ajanviettotapa vaan media jopa 

ihannoi sitä (Faber 1992). Tämä voi Bakerin ym. (2013) mukaan johtaa siihen, että 

ylikuluttamisesta muodostuu sosiaalisesti hyväksyttävä toimintamalli. Normatiivisten 

siirtymien näkökulmasta, Lönnqvist ja Räsänen (2013: 478) ovat todenneet 

pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä seuraavien vaikeuksien alkavan usein 

nuoruudessa omien varojen käytön myötä ja usein ajoittuvat luottokortin saantiin ja 

sen holtittomaan käyttöön. 

2.2.2 Stressitekijät 

Stressin näkökulma suhtautuu yksilön käyttäytymisessä ilmeneviin lyhyen ja pitkän 

ajan muutoksiin vastareaktiona yksilöön kokemaan stressiin (Nguyen ym. 2009). 

Termi stressi viittaa tässä yhteydessä niihin ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja yksilön 
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omiin sisäisiin tarpeisiin, jotka rikkovat aikaisempaa melko lailla tasapainoista tilaa 

ja näin ollen pakottaa yksilöä muuttamaan omia käyttäytymismallejaan (Thoits 

1995). Elämänkulkuteorian keskeinen ajatus on, että elämäntapahtumat, olivat ne 

sitten negatiivisia, positiivisia tai neutraaleja, aikaansaavat epätasapainon 

(Benmoyal-Bouzaglo & Moschis 2010, Moschis 2007). Näin ollen niihin 

suhtaudutaan stressitekijöinä, jotka muodostavat tarpeen muutosten tekemiselle 

uuden tasapainotilan löytämiseksi (Moschis 2007).  Stressitekijöinä voi olla 

äkillinen, tiettyyn ajanjaksoon sidonnainen tapahtuma tai krooninen, pitkään kestävä 

muutokseen pakottava tilanne, kuten uuden sosiaalisen roolin omaksuminen 

(Moschis 2007). 

Tasapainotilan löytämiseksi jokainen yksilö kehittää omanlaisia 

selviytymisstrategioita selviytyäkseen normatiivisten, kuten eläköitymisen, tai 

äkillisten tapahtumien, kuten avioeron, tuottamasta vaikeasti hyväksyttävistä ja 

tuskallisista tunteista (Vaillant 1995: 383–386). Ajatukset ja käyttäytyminen, joilla 

yksilö pyrkii vastaamaan stressaaviin tilanteisiin eri elämänvaiheissa, ovat alun perin 

hyödyllisiä ja kielivät selviytymisstrategioista, joilla yksilö pyrkii selviämään 

stressitekijöistä (Moschis 2007). Ajan kuluessa reagointi voi kuitenkin ehdollistua, 

jolloin siitä muodostuu tapa (Nguyen ym. 2009), joka voi johtaa häiriintyneiden 

käyttäytymismallien oppimiseen (Hirschman 1992). Se, mikä erottaa 

selviytymiskäyttäytymisen ja pakonomaisen käyttäytymisen on kontrollin aste 

(Moschis 2007). Selviytymisstrategiaksi lasketaan äkillinen kontrollin menetys, kun 

taas pakonomaiselle käyttäytymiselle on luonteenomaista krooninen kontrollin puute 

(O'Guinn & Faber 1989). 

Pakonomainen käyttäytyminen, joka ilmenee usein riippuvuutena valmisteisiin 

(esim. alkoholi, huumeet), toimintoihin (pelaaminen, ylikuluttaminen) tai 

negatiivisiin tunteisiin (huono itsetunto, masennus) voidaan nähdä olevan 

selviytymisstrategioita, joilla yksilöt pyrkivät selviämään stressistä (Hirschman 1992, 

O'Guinn & Faber 1989). Pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivät yksilöt 

yrittävät harhauttaa itsensä ongelmiensa perimmäisistä syistä. Huomion 

suuntaaminen muihin aktiviteetteihin voidaan katsoa olevan hyvä 

selviytymisstrategia stressaavissa tai negatiivisissa tilanteissa niin kauan kunhan 

henkilö jossain vaiheessa kääntyy todellisten ongelmien puoleen. Siinä vaiheessa, 
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kun kuluttamisesta tulee ensisijainen, pinttynyt tapa suhtautua arkielämän tuomiin 

stressaaviin tilanteisiin, sen voidaan katsoa muodostaneen riippuvuuden. (Roberts & 

Roberts 2012.) 

Sillä, miten yksilö kokee selviytyvänsä elämässä kokemistaan stressitekijöitä, on 

suuri vaikutus hänen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa. Eräänlaisena 

stressitekijöistä selviytymisen keinona pakonomaisen ostokäyttäytymisen on katsottu 

alkavan jo varhaisessa teini-iässä ja stressaaviin tapahtumiin suhtautumisen on 

katsottu pysyvän melko vakiona myös myöhemmällä iällä. (Roberts & Roberts 

2012.)  

2.2.3 Henkiseen pääomaan liittyvät tekijät 

Henkinen pääoma viittaa niihin resursseihin, pätevyyteen, kykyihin ja tietoon, joita 

yksilö hankkii ja jotka puolestaan vaikuttavat yksilön tulevaan tulotasoon ja 

kuluttamiseen (Frytak ym. 2003: 627). Henkinen pääoman on yleisesti katsottu 

edustavan kehityksellistä prosessia, joka alkaa sukupolvien välisellä sivistyksellä ja 

joka loppujen lopuksi johtaa tulotasoon, koulutukseen ja ammatilliseen statukseen, 

jotka ilmaisevat yksilön sosio-ekonomista asemaa (Waid & Frazier 2003). Henkisen 

pääoman kehityksen kannalta elämänkulkuteoria näkee yksilön elämässä tapahtuvat 

tilanteet ja roolit mahdollisuuksina älylliselle kehitykselle, jotka muuttavat yksilön 

ajatus- ja toimintamalleja ja pakottavat hänet toimimaan uudella tavalla (Abeles ym. 

1980: 317–318, Frytak ym. 2003: 628). 

Henkisen pääoman kehitykseen vaikuttavat lukuiset ympäristölliset tekijät, jotka 

voidaan luokitella niiden vaikuttavuuden perusteella mikro- ja makrotasoille 

(Nguyen ym. 2009). Nämä tekijät ovat yhteydessä toisiinsa, sillä laajemmat 

sosiaaliset järjestelmät vaikuttavat pienempiin yksiköihin (Benmoyal-Bouzaglo & 

Moschis 2010). Makrotason (esim. kulttuurin) määrittäessä mikrotason (esim. perhe, 

ystäväpiiri) luonteen, rakenteen ja toiminnan, mikrotaso, jonka kanssa yksilö voi 

suoraa olla vuorovaikutuksessa, toimii käyttäytymisen muutoksen ja yksilöllisen 

kehityksen välikappaleena (Bolger, Caspi, Downey & Moorehouse 1988: 2). 
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Kulttuurisilla tekijöillä voi olla vaikutusta siihen, millaisia pakonomaisia 

käyttäytymistapoja yksilö omaksuu (Faber 1992). Heikentynyt tai myöhästynyt 

henkisen pääoman kehitys kasvattaa todennäköisyyttä, että yksilö reagoi 

impulsiivisesti elämässä koettuihin stressaaviin tilanteisiin ja joka pahimmassa 

tapauksessa voi johtaa pakonomaisten käyttäytymismallien omaksumiseen 

(Pechmann, Levine, Loughlin & Leslie 2005). Tämä lähestymistapa yhdistää kaikki 

elämänkulun näkökulmat: voi olla, että pakonomainen kulutuskäyttäytyminen on 

seurausta heikentyneestä henkisesti pääomasta, joka puolestaan johtuu perhepiirin 

riittämättömästä sosiaalistumisesta (Moschis 2007). 

Toisin kuin normatiivinen näkökulma, joka olettaa, että yksilöt muuttavat ajatuksiaan 

ja käyttäytymistään sosiaalisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti (Benmoyal-

Bouzaglo & Moschis 2010), henkisen pääoman teoriat ottavat huomioon, että yksilöt 

saattavat muuttaa käyttäytymistään vastoin sosiaalisesti hyväksyttäviä 

toimintamalleja (Mortimer & Simmons 1978). Esimerkkinä tästä sosiaalisesti 

hyväksyttävien toimintamallien vastaisesta käyttäytymisestä voidaan pitää 

tutkimuksen kohteena olevaa pakonomaista ostokäyttäytymistä. 

Taulukko 1. Yhteenveto elämänkulun näkökulmista ja mallin osa-alueista. Mukaillen Moschis 

2007. 

Teoreettinen näkökulma Mallin osa-alueet   

 Tapahtumat/muutokset Prosessi Lopputulema 

Normatiivinen Ikään liittyvät siirtymät Sosiaalistuminen Uudet roolit ja 

identiteettikäsitys, 

kuten identiteetin 

muodostaminen ja 

muuttaminen, 

roolikäsitykset ja roolin 

toteuttaminen 

Stressi Odotettavissa olevat tai 

ennustamattomat 

tapahtumat 

Stressi Selviytymisreaktiot, 

kuten emotionaaliset ja 

käyttäytymismallien 

muutokset 

Henkinen pääoma Biologiset, 

psykologiset, sosiaaliset 

ja ympäristölliset 

muutokset 

Kehitys/nouseva tai 

laskeva 

Käyttäytymiseen sekä 

henkiseen kasvuun 

liittyvät muutokset, 

kuten uuden tiedon ja 

kykyjen oppiminen 
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Yllä esitettyyn taulukkoon 1 on koottu yhteenveto elämänkulkuteorian eri 

näkökulmista, näkökulmiin liittyvistä tapahtumista ja muutoksista sekä lopputulemaa 

edeltävistä prosesseista. 

2.3 Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa lukijalle on esitelty aikaisempaa tutkimusta jo löydetyistä 

pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävistä tekijöistä, tutkimuksen pohjaksi 

valikoitu elämänkulkuteoria ja sen eri näkökulmat. Näiden pohjalta tutkija on 

koonnut oman synteesinsä ja muodostanut niistä tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen (kuvio 3), joka toimii myös tutkimuksen empiirisen osion perustana. 

 

Kuvio 3. Teoreettinen viitekehys. 

Viitekehys on jaoteltu elämänkulkuteoriassa yleisesti hyväksyttyjen normatiivisen, 

stressin ja henkisen pääoman näkökulmiin (Abeles ym. 1980: 317–320, 331–334). 

Ensimmäisessä alaluvussa käsitellyt pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävät 

yksittäiset tekijät, viitekehyksen suorakulmaiset laatikot, on jaoteltu tutkijan parhaan 

ymmärryksen mukaan näiden näkökulmien alle. Huomionarvoista kuitenkin on, että 
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normatiivisen, stressin ja henkisen pääoman näkökulmat eivät ole mitenkään toisiaan 

poissulkevia (Nguyen ym. 2009) vaan pikemminkin toisiaan tukevia (Benmoyal-

Bouzaglo & Moschis 2010). Näin ollen tutkijan tekemä jaottelu ei ole tyhjentävä ja 

toiset tutkijat voisivat päätyä sijoittamaan yksittäisen tekijän eri näkökulman alle. 

Erilainen jaottelu ei sinällään muuttaisi viitekehyksen sisältöä ja osa yksittäisistä 

tekijöistä voidaan nähdä kuuluvan useammankin näkökulman alle.  

Nämä näkökulmat kokoaa yhteen yksilön elämänkulku, jota symboloi miltei 

täysympyränmuotoinen nuoli viitekehyksen taustalla. Sykliseen muotoon aseteltu 

nuoli pyrkii korostamaan myös sitä, että elämänkulkua tarkastellaan tässä 

tutkimuksessa jatkuvana prosessina, jossa edeltävät elämänkokemukset, 

mahdollisesti koetut haasteet ja altistavat tekijät kumuloituvat ja näin ollen 

vaikuttavat väistämättä yksilön nykyiseen ja tulevaan käyttäytymiseen. 

Elämänkulkuteoreetikot korostavat paljon altistavien tekijöiden kumulatiivista 

vaikutusta (ks. esim. Frytak ym. 2003: 629). Altistavat tekijät voivat ilmentyä 

yksittäisinä tapahtumina tai ne voivat tapahtua samanaikaisesti (Moschis 2007). 

Yhden tekijän ilmentyminen voi edistää tai vähentää toisen tekijän ilmentymisen 

todennäköisyyttä (Moschis 2007).  

Kuluttamisen konteksti on haluttu nostaa yhdeksi viitekehyksen kokonaisuudeksi. 

Tähän mennessä pakonomaista ostokäyttäytymistä on tutkittu pääasiassa perinteisissä 

markkinaympäristöissä, kuten kivijalkamyymälöissä (Dittmar ym. 2007), mutta tämä 

häiriintynyt kuluttajakäyttäytyminen on kuitenkin yleistymässä myös toisessa 

kuluttajakontekstissa, internetissä (Dittmar ym. 2007, LaRose & Eastin 2002). Koska 

tutkimuksen lähtökohtana on löytää, mitkä tekijät yksilön elämänkulussa edistävät 

pakonomaisen ostokäyttäytymisen muotoutumista, on tärkeää ottaa huomioon 

kummatkin kontekstit.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa lukijalle perustellaan tarkemmin jo johdannossa lyhyesti esitellyt 

menetelmälliset valinnat. Ensimmäinen alaluku keskittyy antamaan asianmukaiset 

perustelut valitulle metodologialle ja toinen alaluku pureutuu yksityiskohtaisemmin 

valittuihin metodeihin sekä aineistonkeruun suunnittelu- ja toteuttamistapoihin. 

Viimeisessä alaluvussa lukijalle esitellään kootun empiirisen aineiston 

analyysimenetelmät. 

3.1 Tutkimuksen metodologia 

Suurin osa pakonomaiseen ostokäyttäytymiseen keskittyvästä tutkimuksesta on 

toteutettu tähän mennessä kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen (ks. mm. Baker ym. 

2013, Dittmar 2005, Gwin ym. 2005, Rindfleisch ym. 1997, Roberts 1998). 

Lisäkeinona tuoda uutta kontribuutiota tieteelliseen keskusteluun on tämän 

tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittu kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ja 

tutkimusotteeksi kuvaileva tutkimusote. Kuvailevan tutkimusotteen on viitattu 

olevan yksinkertaisin tutkimusote; sen tavoitteena on faktojen löytäminen keskittyen 

tiettyyn tutkimusongelman näkökulmaan (Krishnaswamy & Satyaprasad 2010: 12). 

Kuvaileva tutkimusote on valittu perustuen tutkimuksen tavoitteiseen; kuvailevan 

tutkimusotteen tavoitteena on tosiasioiden, tässä tutkimuksessa pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen taustalla vaikuttavien tekijöiden, löytäminen ja näiden tekijöiden 

kuvaaminen (Tuomi & Sarajärvi 2009: 27).  

Alasuutarin (2011: 233) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen ansio on se, että se 

tuottaa luokitteluja, käsitteellisiä välineitä ja selityksiä erilaisille ilmiöille. Näin ollen 

laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä ei ole tilastollinen yleistettävyys vaan 

tavoitteena on yleisimmin kuvata jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtää tiettyä 

toimintaa tai antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 85). Laadullisia menetelmiä pidetäänkin erityisen hyödyllisinä 

esitutkimuksen teossa (Alasuutari 2011: 231). Vaikka alustavaa tietoa pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen taustalla vallitsevista tekijöistä on olemassa, vaatii ilmiön 

laajempi ymmärrys suomalaisessa kontekstissa syvällisempää tarkastelua, sillä suurin 

osa aikaisemmista tutkimuksista on tehty yhdysvaltalaiseen ja brittiläiseen aineistoon 
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perustuen (Dittmar 2004b: 419, Dittmar ym. 2007, Roberts 1998, Roberts & Roberts 

2012).  

Pitkittäistutkimusten on katsottu olevan ideaali tutkimusmenetelmä elämänkulkua 

tutkittaessa (Moschis 2007), mutta niiden tekeminen on hyvin kallista ja aikavievää 

(Cherry 2015). Näin ollen tutkijat ovat suosineet retrospektiivisten menetelmien 

käyttöä elämänkulkua tutkittaessa (Henry, Moffitt, Caspi, Langley & Silva 1994) ja 

näiden menetelmien käyttö on osoitettu toimivaksi elämänkulun tutkimuksessa 

(Moschis 2007). Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana elämänkulun 

näkökulmasta on kehkeytynyt yksi johtavista teoreettisista viitekehyksistä 

sosiaalistieteiden saralla (Elder ym. 2003: 3, 14). Markkinointi ei tähän mennessä ole 

hyödyntänyt elämänkulkuteoriaa kovinkaan laajasti, vaikka sitä on suositeltukin 

(Moschis 2007). Yksilön kuluttamista ei tulisi tarkastella aikaan sidottuna 

yksittäisenä käyttäytymisenä, vaan analyysin tulisi ylettyä tutkimaan kausaalisia 

kulutuspolkuja ja niihin vaikuttavia tekijöitä yksilön koko elämänkaarelta ja tähän 

haasteeseen elämänkulkuteoria on kehitetty (Moschis 2007). 

Tutkimuskohteeksi on valittu viisi pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivää 

kuluttajaa. Tutkija ei tehnyt ennalta päätöksiä haastateltaviksi kelpuutettavien 

tarkasta ikähaitarista, sillä oli vakuuttunut, että sopien haastateltavien löytäminen 

tulisi olemaan tutkimuksen suurin haaste. Vaikka nuorten aikuisten on todettu olevan 

paras kohderyhmä retrospektiivin menetelmien käyttöön, sillä he ovat tarpeeksi 

nuoria muistellakseen lapsuuttaan ja nuoruuttaan retrospektiivisesti, mutta tarpeeksi 

vanhoja ollakseen tietoisia vastauksiensa sisällöistä ja merkityksistä (Wooten 2006), 

on varttuneemmilla henkilöillä enemmän elämänkaarta takanaan, jota reflektoida. 

Moschis ym. (2013) nostavat esille tärkeän huomion: vaikka yksilöiden koetaan 

olevan kykeneviä oman elämän muisteluun ja reflektointiin, ei vastausten 

täsmällisyydestä ole kuitenkaan mahdollista saada täyttä varmuutta. Tämä tulisi 

huomioida tutkimustuloksia arvioitaessa. 

Tuomen ja Sarajärven (2009: 68) mukaan laadullisen tutkimuksen perustavan 

laatuisena ongelmana on minän tietoisuus itsestään. Heidän mukaansa tietoisuus 

itsestä väistämättä jakaa maailman kahteen osaa, minään ja ei-minään, eli subjektiin 

ja objektiin, joka asettaa kysymyksen, miten kuinka subjektiivinen minä voi olla 
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ymmärtää objektiivista minää. Tämä asettelu on tuottanut haasteita niin 

teemahaastattelun suunnittelussa kuin aineistoanalyysin vaiheessa. Vaikka 

objektiivisuuteen on pyritty, ei tutkijan omaa arvopohjaa ja ennakko-olettamuksia ole 

voitu täysin irrottaa tutkimusasetelmasta. 

3.2 Empiirisen aineiston hankinta 

3.2.1 Teemahaastattelu 

Aineistonkeruu toteutetaan kuvailevalle tutkimusotteelle sopivalla tavalla 

(Krishnaswamy & Satyaprasad 2010: 12), puolistrukturoituna teemahaastatteluna 

viidelle pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivälle kuluttajalle.  Tämän 

tutkimuksen kohdalla haastattelujen teko aineistokeruutapana perustuu Tuomen ja 

Sarajärven (2009: 73) väitteelle, jonka mukaan ”- - kun haluamme tietää, mitä 

ihminen ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii, on järkevää kysyä asiaa 

häneltä”. Näkökantaa puolustavat myös Hirsjärvi ja Hurme (2008: 48) sekä Robson 

(1995: 227), jotka painottavat, että on luontevaa kysyä suoraan ihmiseltä häntä 

itseään koskevia asioita. Haastattelun on katsottu sopivan monenlaisiin eri 

tarkoituksiin, sen käyttö on mahdollista useissa tilanteissa ja haastatteluilla on 

mahdollista kerätä syvällistä tietoa (Hirsjärvi & Hurme 2008: 11). 

Puolistrukturoidulle menetelmälle on tunnusomaista, että jotkin haastattelun 

näkökohdista on lyöty lukkoon, muttei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme 2008: 47). 

Teemahaastattelun pohjaksi rakennetaan teemoitettu runko ja näihin teemoihin 

liittyviä tarkentavia kysymyksiä, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys 

puuttuvat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009: 208, Tuomi & Sarajärvi 2009: 75). 

Näin ollen yksityiskohtaisten kysymysten sijaan, haastattelu etenee keskeisten 

teemojen varassa (Hirsjärvi & Hurme 2008: 48). Etukäteen valmistellulla 

teemoittelulla voidaan varmistaa, että kaikki ilmiöön liittyvät osa-alueet tulevat 

haastattelussa sivutuiksi (Kananen 2008: 74). Tässä tutkimuksessa kaikille 

haastateltaville on esitetty kaikki suunnitellut kysymykset vaikkakin niiden järjestys 

ja sanamuodot vaihtelivat haastattelusta toiseen.  
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Teemahaastattelun on todettu sopivan tilanteisiin, joissa tutkimuksen aihe on intiimi 

tai arka tai tutkitaan heikosti tiedostettuja asioita (Metsämuuronen 2001: 42). 

Hirsjärvi ja Hurme (1985: 15, 2008: 35) ovat listanneet teoksissaan esimerkkejä 

tilanteista, joihin haastattelu metodina on erityisen sopiva.  Tästä listauksesta tämän 

tutkimuksen kannalta tärkeimmät kriteerit haastattelun valinnalle ovat 1) tutkittavan 

ilmiön intiimisyys ja siihen liittyvät emootiot (Hirsjärvi & Hurme 1985: 15), 2) 

tutkija ennakoi saavansa monisyisiä vastauksia (Hirsjärvi & Hurme 2008: 35, 

Hirsjärvi ym. 2009: 205), 3) tutkimuksen tavoitteena on saada syventävää tietoa 

aiheesta, sekä perusteluja annetuille vastauksille (Hirsjärvi & Hurme 2008: 35). 

Tämän tutkimuksen aiheen arkaluontoisuuden vuoksi myös haastattelu katsotaan 

hyväksi aineistonhankintamenetelmäksi (Hirsjärvi & Hurme 1985: 15), vaikkakin 

haastattelun sopivuudesta arkaluonteisten aiheiden tutkimisessa ollaankin tutkijoiden 

kesken useaa mieltä (Hirsjärvi & Hurme 2008: 35–36, Hirsjärvi ym. 2009: 205). 

Yksilöhaastattelu on tavallisin haastattelun toteuttamistapa (Hirsjärvi & Hurme 2008: 

61, Hirsjärvi ym. 2009: 210). Tässä tutkimuksessa yksilöhaastattelua puoltaa niin 

tutkimusasetelma, jokaisen henkilön yksilöllinen elämänkulku, kuin myös 

tutkimusaiheen arkaluontoisuus. Hirsjärvi ym. (2009: 207) ovat teoksessaan 

listanneet aiheita, joista ihmiset yleensä vaikenevat: sairaudet ja vajavaisuudet, 

rikollisuus ja normien vastainen toiminta sekä taloudellinen tilanne. Näistä kolme on 

edustettuna tässä tutkimuksessa. Näihin perustuen kuvaa tutkimuksessa käytetty 

haastattelumuoto lähimmin Hirsjärven ja Hurmeen (1985: 26) luokittelun 

terapeuttista haastattelua, joka tähtää käyttäytymisen ja asenteiden tutkimiseen. 

Haastattelun suurena etuna on sen joustavuus (Tuomi & Sarajärvi 2009: 73). 

Joustavuutta tähän tiedonhankinnan muotoon tuo se, että haastattelijalla on 

mahdollisuus tiedonhankinnan suuntaamisen ja sääntelyn itse haastattelutilanteessa 

(Hirsjärvi & Hurme 2008: 34, Hirsjärvi ym. 2009: 205). Haastattelijan on 

mahdollista toistaa kysymyksiä, selventää tarvittaessa sanamuotoja, oikaista 

mahdollisia väärinymmärryksiä ja käydä keskustelua tiedonantajan eli haastateltavan 

kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009: 73). 

Toiseksi eduksi voidaan laskea se, että tutkijan on mahdollisuus vaikuttaa 

haastateltavien henkilöiden valintaan (Tuomi & Sarajärvi 2009: 74) ja yleensä 
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tutkimukseen saadaan haastateltaviksi suunnitellut henkilöt (Hirsjärvi ym. 2009: 

206). Tuomen ja Sarajärven (2009: 73) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 

haastattelun tärkein tavoite on saada mahdollisimman paljon halutusta aiheesta ja 

myös Kananen (2008: 76) painottaa, että haastateltaviksi tulisi valita ”- - tapaukset, 

joilta saa ilmiön kannalta parasta tietoa.” Tutkimukseen onkin valittu haastateltaviksi 

henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä. 

Tällä on pyritty varmistamaan se, että haastateltavien valinta on ollut harkittua ja 

tarkoitukseen sopivaa (Tuomi & Sarajärvi 2009: 86). 

Tutkija on valinnut haastateltavat henkilökohtaisesti varmistaen, että he täyttävät 

haastateltaville asetetut kriteerit. Nämä kriteerit kuuluvat seuraavasti: 1) 

haastateltavan on oltava iältään yli 18-vuotias, 2) hänen subjektiivisen näkemyksensä 

mukaan oma ostokäyttäytyminen ei ole täysin kontrolloitua ja 3) hän on 

kulutustottumustensa johdosta kärsinyt tässä tutkimuksessa aiemmin kuvailluista 

sosiaalisista ja taloudellisista ongelmista. Tämän valikoinnin taustalla on ollut halu 

varmistaa, että haastateltaviksi on valikoitunut henkilöitä, joilla on kokemusta ja 

tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Coolican 2014: 309, Tuomi & Sarajärvi 2009: 74, 85). 

Tämän lisäksi haastateltavien asiantuntemus on pyritty tässä tutkimuksessa takamaan 

siten, että teemahaastattelurunko on lähetetty haastateltaville sähköpostilla ennen 

haastattelun toteuttamista. Näin ollen heillä on ollut aikaa tutustua käsiteltäviin 

teemoihin, miettiä omia kokemuksiaan ja vastauksiaan. Samalla on pystytty 

varmentamaan, että tutkimukseen lupautuneet ovat tietoisia siitä, mihin he ovat 

sitoutuneet (Tuomi & Sarajärvi 2009: 73). 

Tutkimusaiheen arkaluontoisuuden vuoksi tutkija ei ole itse voinut ottaa yhteyttä 

potentiaalisiin haastateltaviin vaan tutkimuksesta on tiedotettu muutamissa julkisissa 

virastoissa sekä kolmannen sektorin toimijoiden tiloissa ja postituslistoilla. 

Haastateltavat ovat näin saaneet harkita tutkimukseen osallistumista täysin ilman 

painostusta ja osallistuminen perustuu täyteen vapaaehtoisuuteen. Ilmoitus pyrittiin 

kuitenkin muotoilemaan puhuttelevaksi sellaisille henkilöille, jotka tunnistavat 

pakonomaisen ostokäyttäytymisen piirteitä itsessään. 
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Tuomi ja Sarajärvi (2009: 77) esittävät teoksessaan hyvin tärkeän avoimen 

haastattelun ja teemahaastattelun välisen eron. Teemahaastattelussa oletusarvona on, 

että haastateltavat ymmärtävät ilmiön esitetyllä tavalla ja kykenevät jäsentelemään 

sen suurin piirtein yhdenmukaisesti. Avoimessa haastattelussa haastateltavat 

annetaan kertoa ilmiöstä oman ymmärryksen mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

77.) Raja avoimen ja teemahaastattelun välillä onkin häilyvä. Tämän tutkimuksen 

osalta teemahaastattelun toteuttamista puolsi elämänkulkuteorian käyttö teoriaa 

ohjaajavana viitekehyksenä. Vaikka jokaisella haastateltavalla on takanaan hyvin 

yksilöllinen elämänpolku ja subjektiivinen näkemys oman ostokäyttäytymisen 

vahingollisuudesta, osaavat he kaikki kuvailla elämänkaartaan kronologisena 

matkana ja erotella itselleen tärkeitä elämäntapahtumia ja -kokemuksia. 

Vaikka haastatteluja on kritisoitu vahvasti muun muassa Alasuutarin (2001: 106) 

toimesta, joka varoittaa ihmisiä omaksumasta sellaista käsitystä, ”- - että yksilö on 

inhimillisen todellisuuden keskiössä”, ovat haastattelut vakiinnuttaneet roolinsa 

laadullisessa tutkimuksessa ja näin ollen voidaan pitää suotavana 

aineistonkeräysmuotona ihmistieteissä (Coolican 2014: 175). 

3.2.2 Haastattelujen ja kysymysten suunnittelu 

Haastattelun pohjaksi suunniteltu teemahaastattelun runko on suositusten mukaisesti 

rakennettu pohjautuen tutkijan rakentamaan teoreettiseen viitekehykseen (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 75) eli jo ilmiöstä tiedettyyn tietoon. Teemahaastattelurungon 

suunnittelussa huomioitiin tutkimusaiheen arkaluontoisuus siten, että 

haastattelurungon alun tarkoituksena on saada haastateltava rentoutumaan 

muutamilla lämmittelykysymyksillä, jonka jälkeen siirrytään yleisistä kysymyksistä 

yhä henkilökohtaisempiin kysymyksiin. Koska tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

ovat saaneet kohdata elämässään oman toimintansa aiheuttamia haasteita, on 

haastattelu nimenomaisesti haluttu lopettaa positiiviseen katsaukseen haastateltavien 

näkemyksistä oman tulevaisuuden suhteen. 

Haastattelurunko pysyi melko samanlaisena koko aineistonkeruun ajan. Muutaman 

kysymyksen muotoilua muokattiin ensimmäisen haastattelun jälkeen hieman ja 

tehdyt muutokset on nähtävissä kursivoituna liitteenä 1 löytyvästä 
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teemahaastattelurungosta. Ensimmäisestä haastattelusta saadun kokemuksen 

perusteella tutkija päätti seuraavissa haastatteluissa pyytää haastateltavia piirtämään 

tai kirjoittamaan valmistelemalleen aikajanalle oman elämänkulun kannalta tärkeitä 

etappeja, siirtymiä ja tapahtumia. Tähän ratkaisuun päädyttiin, jotta haastateltavan 

olisi vaivattomampi kertoa kronologisesti oman elämänsä vaiheista ja jotta niin 

haastateltavan kuin haastattelijan olisi helpompi seurata kohdehenkilön 

elämänkulkua, sen merkittävimpiä tapahtumia ja käännekohtia. Koska ensimmäisen 

haastateltavan kohdalla aikajanaa ei ollut käytettävissä, on tutkija koonnut litteroidun 

haastatteluaineiston perusteella itse aikajanalle haastattelussa ilmi tulleita merkittäviä 

käännekohtia, jota on hyödyntänyt sitten analyysissä. Haastateltavien tekemät 

aikajanat esitetään analyysin edetessä, joskin niistä on poistettu joitain yksityiskohtia 

kuten nimiä, jotta haastateltavien anonymiteetti on saatu varmistettua. Kaikilta 

haastateltavilta on saatu lupa piirrosten esittämiseen.  

Hirsjärven ja Hurmeen (2008: 74) mukaan teemahaastattelun onnistumisen 

edellytyksenä on, että haastattelijalla on hyvä kontakti haastateltavaan. Näin ollen 

haastattelun toteuttamispaikaksi tulisi valita rauhallinen ja haastateltavalle turvallinen 

ympäristö, tästä esimerkkinä haastateltavan koti. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

saivat yhteydenoton yhteydessä valita itselleen mieluisan haastattelun 

toteuttamispaikan. Osa haastatteluista tehtiin julkisissa tiloissa, osa puolestaan 

yksityisasunnoissa.  

Haastattelujen tallentamiseen on käytetty nauhuria. Koska aineistonkeräys 

toteutetaan haastatteluilla eikä analyysin kohteena ole haastateltavien nonverbaaliset 

viestit, kuten kehonkieli, eleet tai äänenpaino, voidaan nauhoituksella kerätyn 

aineiston tarkkuuttaa pitää tarkoituksenmukaisena (Alasuutari 2011: 85). 

Haastattelupaikoissa on varmistettu, että nauhurilta saatava äänimateriaalin laatu on 

hyvä ja haastateltavien vastaukset kuuluvat selkeästi.  
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Taulukko 2. Haastateltavien tiedot. 

Sukupuoli Ikä Siviilisääty Haastattelupaikka Haastattelun 

ajankohta 

Haastattelun 

kesto (min) 

Nainen 58 naimisissa Julkinen tila 13.2.2015 48:33 

Nainen 61 eronnut Yksityisasunto 23.2.2015 73:27 

Nainen 35 naimisissa Yksityisasunto 25.2.2015 119:06 

Nainen 23 kihloissa Julkinen tila 26.2.2015 77:28 

Mies 34 avoliitossa Julkinen tila 27.2.2015 79:27 

Taulukkoon 2 on koostettu haastateltavien perustiedot. Taulukosta 2 käy ilmi 

haastateltujen sukupuoli, ikä, siviilisääty sekä haastattelupaikka, sen 

toteuttamisajankohta ja kesto. Haastateltavista neljä oli sukupuoleltaan naisia ja yksi 

mies. Haastateltavien iät vaihtelevat 23:n ja 61 ikävuoden välillä.  Tutkimusaiheen 

arkaluonteisuuden vuoksi ja haastateltavien yksityisyyden suojaamiseksi, ei 

tutkimuksessa mainita haastateltujen nimiä tai tarkempaa haastattelupaikkaa 

ollenkaan.  

3.3 Aineiston analyysimenetelmät 

Tutkimusstrategiaksi on valittu teoriasidonnainen, käytetään myös nimitystä 

teoriaohjaava (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96), eli abduktiivinen tutkimusstrategia 

(Eskola 2010: 182). Tässä aineiston analyysi ei perustu puhtaasti teoriaan, vaikka 

kytkennät siihen on havaittavissa (Eskola 2010: 182) ja teoria toimii ikään kuin 

apuna analyysin etenemisessä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96). Aineistosta tehdyille 

havainnoille etsitään tukea ja selityksiä teoriasta, mutta samalla tehdään huomioita 

empirian vastaamattomuudesta suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Näin ollen analyysi 

on Tuomen ja Sarajärven (2009: 97) sanoin ”- - uusia ajatusuria aukova”. 

Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä keskeistä on, että teoreettiset käsitteet 

tuodaan valmiina, ilmiöstä ”jo tiedettyinä”, eikä niitä luoda aineistosta kuten 

aineistolähtöisessä analyysissä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 117). 

Analyysissä hyödynnettiin analyysiohjelma NVivo 10:ä, jonka käytöllä pyrittiin 

aineiston parempaan hallintaan ja analyysiprosessin selkeyttämiseen (Rantala 2010: 

108). Ohjelman avulla litteroitu aineisto teemoiteltiin. Teemoittelu viittaa aineiston 

pilkkomiseen ja ryhmittelyyn eri aihepiirien mukaan tarkoituksena etsiä tiettyä 
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teemaa kuvaavia näkemyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 93) samalla nostaen 

tutkimusongelmaa valaisevista teemoista esiin mielenkiintoisia sitaatteja tulkittavaksi 

(Eskola 2010: 193). Teemoittelu analyysimenetelmänä tuki myös hyvin valittua 

aineistonkeruumenetelmää, teemahaastattelua (Eskola 2010:189–190, Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 93), ja se onnistui melko vaivattomasti, sillä aineisto noudatteli 

pitkälti rakennettua teoreettista viitekehystä, vaikka alkuperäisen viitekehyksen 

ulkopuolisia teemojakin nousi muutama esille.  

Analyysissä hyödynnetyn tiedon autenttisuuden varmistamiseksi tehnyt haastattelut 

nauhoitettiin (Kananen 2008: 122) ja ne litteroitiin pikimmiten heti haastattelujen 

toteuttamisen jälkeen. Litteroinnin käytön taustalla on halu ymmärtää, kuinka 

tutkittavat organisoivat puheensa (Metsämuuronen 2006: 208–209). 

Aukikirjoittamatta jätettiin vain osiot, jotka selvästi olivat tutkimuksen aihealueen 

ulkopuolella, tosin näitä oli hyvin niukalti. Analyysissä hyödynnetyt, litteroidusta 

aineistosta eritellyt sitaatit on koodattu siten, että haastateltavien anonymiteetti säilyy 

eikä vastauksesta näin ollen käy ilmi kuin haastateltavan sukupuoli ja ikä. 
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4 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYSOINTI 

Tämä luku perustuu toteutetuista teemahaastatteluista saatuun aineistoon. Ennen 

varsinaiseen analyysiin siirtymistä lukijalle esitellään lyhyesti haastateltavien taustat 

ja tutustutaan heidän yleispiirteisiin kuluttajina. Alaluku 4.3. on omistettu 

pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä aiheutuneiden ongelmien ja haasteiden 

kuvaukselle ja luvun pääasiallisena tarkoituksena on antaa vahvistusta sille, että 

haastateltavat todella ovat tutkittavan ilmiön asiantuntijoita. Tämän jälkeen esitellään 

haastatteluaineistosta esille nousseet pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävät 

tekijät elämänkulkuteoriaa mukaillen ja luku päättyy tutkimustulosten yhteenvetoon, 

jota havainnollistetaan muokatulla teoreettisella viitekehyksellä. 

4.1 Katsaus haastateltavien taustoihin 

Ennen varsinaiseen analyysiin syventymistä on tutkimuksen tavoitteen kannalta 

perusteltua esitellä haastateltavien tämän hetkinen elämäntilanne, valottaa hieman 

heidän taustojaan ja tähän mennessä elettyä elämää, sillä jokaisen haastateltavan 

elämänkulkua leimaavat hyvin yksilölliset tapahtumat ja käänteet. Taustojen 

typistetty esitys auttaa toivottavasti myös lukijaa samaistumaan tutkimuksessa 

mukana olleisiin henkilöihin yksilöinä ja auttaa hahmottamaan kuinka erilaisista 

lähtökohdista ja elämänkohtaloista voi löytyä tekijöitä, jotka edistävät pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen muotoutumista. Analyysi itsessään etenee teemoittain 

elämänkulkua mukaillen, mutta haastateltavien tekemät luonnokset omista 

elämänkuluistaan esitellään jo tässä luvussa taustojen yhteydessä. Tähän ratkaisuun 

päädyttiin sillä perustein, että lukijalle hahmottuu heti alkuun käsitykset 

haastateltavista niin tekstin kuin kuvan muodossa ja lukija voi halutessaan palata 

piirroksiin analyysin edetessä. Kuten edellä on jo mainittu, ensimmäisen 

haastateltavan osalta piirros elämänkulusta puuttuu, sillä päätös piirrosten 

toteuttamisesta tehtiin vasta hänen haastattelun jälkeen. 

Ensimmäinen haastateltava on 58-vuotias kahden aikuisen lapsen äiti ja kahden 

pikkupojan mummo. Hän asuu omistusasunnossa pienen kylän lähellä aviomiehensä 

ja kissan kanssa. Hän on elämänsä aikana kouluttautunut useammallekin eri alalle, 

mutta on jäänyt vajaa kaksi vuotta sitten työttömäksi toiminnanjohtajan työstä. 
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Haastateltavan omat vanhemmat ovat kuolleet, eikä hänellä ole sisaruksia. Kyseinen 

henkilö on omien sanojensa mukaan ollut läpi elämänsä tarkka, rationaalinen 

kuluttaja ja tilanteen eskaloituminen kontrollin ulottumattomiin on tapahtunut vasta 

viime vuosina, 50 ikävuoden tietämillä. Haastattelun toteuttamisen aikaan hänen 

epäiltiin sairastavan syöpää. 

Toinen haastateltavista on haastateltavista iäkkäin, 61-vuotias nainen. Hän elää tällä 

hetkellä sinkkuna, mutta on ollut naimisissa ja eronnut kahdesti elämänsä aikana. 

Hänellä on yksi biologinen lapsi ja kaksi lapsipuolta. Koulutukseltaan henkilö on 

yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja hän kirjoittaa paraikaa väitöskirjaa työnteon 

ohella. Tämän henkilön kulutustottumuksia ja rahan käyttöä ohjailee pitkälti 

harkitsemattomuus ja läheisten auttaminen taloudellisesti yli omien varojen. Hänen 

elämänkulkunsa on esitetty alla kuviossa 4. 

 

Kuvio 4. Elämänkulku, 61-vuotias nainen. 

Kolmas haastateltava on 35-vuotias nainen (elämänkulku kuviossa 5), joka 

haastattelun aikaan oli kotona äitiysvapaalla 6-kuukautisen tyttölapsen kanssa. Hän 

opiskelee yliopistossa, mutta on tehnyt osa-aikaisesti töitä koko opiskeluajan. 

Kyseinen henkilö asuu yhdessä tuoreen aviomiehensä, pariskunnan yhteisen lapsen 

ja kahden kissan kanssa vuokra-asunnossa.  Tämä henkilö on kokenut äitiyden lisäksi 

samanaikaisesti toisen hyvin merkittävän elämänmuutoksen, sillä viikko ennen 

laskettua aikaa hänellä todettiin rintasyöpä pahimmalla mahdollisella ennusteella. 

Haastattelun teon aikaan hänen syöpähoitonsa olivat loppusuoralla.  
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Kuvio 5. Elämänkulku, 35-vuotias nainen. 

Neljäs haastateltava on nuorin haastateltavista, yliopistossa opiskeleva 23-vuotias 

nainen. Hän elää tällä hetkellä etäsuhteessa toisella paikkakunnalla opiskelevan 

kihlattunsa kanssa. Tämän henkilön elämänkulku (kuvio 6) on haastatteluhetkeen 

mennessä ollut hyvin koulutuspainotteinen. Hänellä on vanhempien lisäksi kaksi 

vuotta nuorempi pikkusisko. Ongelmallinen ostokäyttäytyminen alkoi tämän 

henkilön kohdalla teini-iän loppupuolella ja eskaloitui pahimmilleen omilleen 

muutettaessa. Edelleen hänen ostokäyttäytyminen on impulsiivista, ostoksia 

rahoitetaan opintolainalla, vaikkakin henkilön omasta mielestä kontrolli oman 

ostokäyttäytymisen hallitsemiseksi on viime aikoina lisääntynyt. 

 

Kuvio 6. Elämänkulku, 23-vuotias nainen. 

Viides ja viimeinen haastateltava on tutkimuksen ainoa mies, 34-vuotias opiskelija. 

Hän on 18-kuukautisen poikalapsen isä ja asuu avopuolisonsa, lapsen äidin kanssa 

avoliitossa. Hänen lapsuudenperheeseen kuuluvat pikkuveli ja äiti ja isä, jotka asuvat 

edelleen miehen synnyin paikkakunnalla. Henkilö on joutunut parikymppisenä 
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hengenvaaralliseen auto-onnettomuuteen, jonka seurauksena hän menetti noin neljä 

vuotta elämästään sairaalakierteessä erilaisista leikkauksista ja infektioista toipuessa. 

Hän on koko elämänsä ajan suhtautunut rahaan hyvin löyhästi ja tämä leimaa hänen 

ostokäyttäytymistään edelleen. Hänen elämänkulkunsa on esitetty alla kuviossa 7. 

 

Kuvio 7. Elämänkulku, 34-vuotias mies. 

4.2 Haastateltavat kuluttajina 

Kysyttäessä haastateltavilta omia näkemyksiään, minkälaisia he kokevat olevan 

kuluttajina, käytetyimmät adjektiivit ovat impulsiivinen, harkitsematon, ailahteleva 

ja holtiton. Samaan hengenvetoon, yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta, 

haastateltavat kuvaavat itseään kuitenkin hyvin hintatietoisiksi, valistuneiksi 

kuluttajiksi.  Vaikka tämä vastakkainasettelu sinänsä kuulostaa ristiriitaiselta, ovat 

haastateltavat järkeilleet toimintansa itselleen. Vaikka yhdellä ostokerralla 

haastateltavat saattavat ostaa suuren määrän tavaraa, yksikköhinnat ovat pieniä ja he 

suhtautuvat melko rationaalisesti omiin taloudellisiin resursseihin ja niiden 

riittävyyteen. Haastateltavat etsivät ostamistaan tuotteista ensisijaisesti hyvää laatua 

huokeaan hintaan. 

”- - mä oon impulsiivinen, mutta tosi hintatietonen. Vaikka siis mää en 

koskaan osta sellasta, minkä mää katon, että se on liian kallista. Siis mä 

aina vertailen hintoja, mutta sitten mää teen ostopäätökset yleensä 

niinku tosi lennossa, että suurinta mitä mää shoppailen, ne on just 

niinku ihan ex tempore ostostelua. Tai siis semmosta tosi nopealla 

tahdilla tapahtuvaa, tapahtuvaa semmosta mielihalujen toteuttamista. 
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Mut en mä sitä koskaan tee silleen, että jos joku on liian kallis niin 

sitten se on niin kallis, sitä ei vaan voi ostaa” Nainen, 35 vuotta 

Suurimmalle osalle tarjoukset ja suuret alennukset laukaisevat halun ja näin ollen 

ostoimpulssin, jolloin ostoksesta saatuja näennäisiä säästöjä pidetään ostotapahtuman 

oikeuttajina. Ajattelutavan voi kiteyttää: mitä enemmän ostan, sitä enemmän säästän. 

Tästä niin kutsutusta säästämisestä on muotoutunut osalle jopa syy jatkaa 

vahingollista toimintaansa, sillä kulutusvalinnoista saatu mielihyvä ylittää rahan 

kulumisesta aiheutuvat haitat. Huomiota herättävää kuitenkin on, että haastateltavat 

ovat hyvin tietoisia tämän ajattelutavan ristiriitaisuudesta ja osuudesta nykyiseen 

taloudellisesti vaikeaan asemaan. 

”- - ku miehen kanssa kierretään, me ollaan molemmat semmosia, että 

hei kato ku on -40% niin kokeillaanpa ja vau tää sopii, tää on niinku 

saatava. - - Vaikka säästähän siinä ei yhtään mitään, kun ostaan jonnin 

joutavaa turhaa mitä ei koskaa käytä. Kuhan saa halvalla. Että se on 

tätä justiinsa.” Nainen, 58 vuotta 

”Nyt tässä keväällä taas, kun on tullu uudet vaatteet kauppoihin ja 

alennusmyynnit ja kaikki muut niin sitten on taas innostunu ostaan 

enemmän. - - et sitten ku saa just halvemmalla niin sitten hamstraa 

tavallaan. Ku ei sitä koskaan tiedä, jos sitä tarvitsee?” Nainen, 23 

vuotta 

”Mää vaan niinku sokaistun siitä, että ensinnäkin mulle tulee 

semmonen, että voi vitsi miten paljon ja hyvää mää saan näin vähällä. 

Joten kun siinä on joku alennus niin sitten mää aattelen, että jos mää 

ostan lisää, mää säästän enemmän. Justiin tämmönen, että säästää 

enemmän ku ostaa enemmän. Siis se on jotenki, mää tiiän, että mikä 

typeryys siinä ajatuksessa on, mutta kun niin se mun päässä menee.” 

Nainen, 35 vuotta 

Haastateltavat kertovat pakonomaisen ostokäyttäytymisensä suuntautuvan 

pääsääntöisesti fyysisiin tuotteisiin. Palveluihin, kuten parturi-kampaamoihin tai 

kauneushoitoloihin, ei rahaa törsätä ilman harkintaa tai todellista hoitotarvetta. 

Haastatteluissa useimmin esille tulleet fyysiset tuotteet ovat selkeästi vaatteet, 

nimenomaisesti käyttövaatteet; paidat, housut, hameet, takit ja kengät. Alusasuja tai 

urheiluvaatteita eivät haastateltavat mainitse kertaakaan. Vaatteet mainitaan jokaisen 

haastattelun kohdalla, haastateltavan iästä huolimatta. Suuren vaatemäärän lisäksi 

parissakin haastattelussa käy ilmi, että haastateltavat ovat pakonomaisen 
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ostokäyttäytymisen ollessa pahimmillaan hakeneet jotain tiettyä pukeutumistyyliä, 

jolla on myös perusteltu itselle kuluttamista yli omien varojen. 

”Vaatteet on naisilla se tavallisin. -- Mää ostan huonoja vaatteita, jotka 

ei sovi mulle. Ja monesti just silloin, kun mulla on vähiten rahaa. Niin 

silloin mää ostan ne huonoimmat [naurua].” Nainen, 61 vuotta 

” - - tilasin semmosen haalarin, sit tän paidan, sitten uudet bikinit, 

koska mää olin kaivannu tosi pitkään semmosia raidallisia bikineitä, 

sitten kaks takkia, joista toinen oli kyllä ihan hirvee, minkä palautan. 

Sitten tilasin pari neuletakkia ja sitten semmosen kimonotyyppisen 

paidan. ” Nainen, 23 vuotta 

”- - sitten ku mää hurahin tähän goottityyliin ihan, että mulla on 

kauheasti goottivaatteita ja näitä. Viimeksi pari päivää sitte posti toi 

mulle, goottikirpparilta tilasin semmosen hameen niin mää olin, että 

apua!” Nainen, 58 vuotta 

Toinen ulkoiseen olemukseen liittyvä kuluttamisen kohde on kosmetiikka ja kotona 

käytettävät kauneudenhoitotuotteet. Merkittävää oli huomata, että kauneudenhoitotuotteet 

korostuvat selkeimmin kahden nuorimman haastateltavan kertomuksissa.  Tämä 

tuoteryhmä ei tullut esille vain naispuolisten haastateltavien kertomuksissa vaan 

myös tutkimuksen ainut miespuolinen henkilö kertoi aiemmin käyttäneensä suuria 

summia kuukaudessa kauneudenhoitoon.  

” pojan syntymän jälkeen niin, sitä ennen mulle oli ihan hemmetin 

tärkee, mulla oli aina kaikki niinku viimisen päälle Cliniquen 

kasvovoiteet ja kaikki systeemit ja kaikki. Niinku iho ja kaikki oli 

sillee, ihonhuoltoki oli esimerkiksi hirveen tärkee ja siihenki meni 

varmaan sata euroa kuukaudessa. - - Mut nyt huomannu, että seki on 

itseasiassa pojan syntymän jälkeen, et mulle ei oo niin tärkeetä, että 

onko mulla miehenä silmänympärysvoidetta, ku ei sitä suomalaisen 

miehen muutenkaa hirveesti tarvi käyttää.” Mies, 34 vuotta. 

Toinen suuri kuluerä, joskin yllättäväkin kuluerä, on harrastuksiin liittyvät tuotteet.  

”Ne on tosi usein, ne on niinku käsityötarvikkeita. - - mää shoppaan 

tosi paljon nettikaupoista niin kirjoja, neulelankoja ja tota välillä just 

niinku kankaita, jos mun vaatteita pitäis tehä, mutta mää ehkä 

yliarvioin ehkä tätä ajankäyttöä tämän lapsen kanssa. ” Nainen, 35 

vuotta 
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”Ja sitte mulla on paljon nuita Harley Davidson tuotteita, kun mulla on 

nytte semmonen moottoripyörä, voi luoja [vetää henkeä ja nauraa].” 

Nainen, 58 vuotta 

Kolme nuorinta haastateltavaa kertoo kuluttavansa rahaa myös elektroniikkaan. 

Näistä kolmesta kaksi naista mainitsee ostavansa säännöllisesti vähempiarvoista 

pienelektroniikkaa, kun miespuolisen haastateltavan elektroniikkaan kohdistuneet 

ostokset ovat olleet summiltaan huomattavasti suurempia. 

”Sitä tulee kaiken näköstä led-yövaloo, usb-jatkojohtoo, puhelimeen 

vara-akkuja ja kaiken näköstä tommosta muistikorttia, ties mitä tulee 

tilailtua.” Nainen, 35 vuotta 

”No vaatteita ja esimerkiksi puhelimen ja tabletin. Tämmösiä, no kyllä 

niillekki on käyttöä, mutta ei nyt välttämättä siinä rahatilanteessa tai 

tässä rahatilanteessa niitä ois tarvinu ostaa. - - viimesin on se tabletti. 

Se oli viime syksynä. Ja se oli tota, sen ovh oli jotain, mun mielestä se 

oli melkein 800 se ovh, siinä oli joku tarjous, mutta se oli silti ihan 

järkyttävän hintanen, ettei siinä ollu mitään järkee ostaa semmosta näin 

jälkeinpäin ajateltuna. Silti mää vaan ostin sen osamaksulla.” Mies, 34 

vuotta 

Suurimman poikkeuksen kulutustottumuksissa tekee 61-vuotias nainen. Hänen 

suurimmaksi ongelmakseen kuluttamisen osalta on muotoutunut kykenemättömyys 

sanoa ei, kun ystävät tai lähipiiri ovat taloudellisen avun tarpeessa. 

Pienituloisuudesta huolimatta hän ei vain lainaa vaan antaa rahaa tarpeessa oleville 

tuttavilleen, usein jopa pyytämättä, tai ei henno ottaa rahaa vastaan, kun ystävät sitä 

hänelle tehdyistä palveluksista tarjoavat. Suurimmaksi rahalliseksi kulueräksi hän 

mainitsee bensan, jota kuluu, kun hän on ajellut pitkiä matkoja lähipiiriään 

tapaamaan ilman varsinaista syytä. 

”- - mää oon tähän saakka mää oon aina antanu yli varojen muille. 

Harkitsematta. Se on usein ollut tota niin, tosi tarpeen ja ihan oikeen, 

mutta silti on ollu tilanteita, että mää en oo harkinnu ihan loppuun asti 

omalta kannalta, että niin ei voi olla, että minä autan yli varojeni niin, 

että mulla on itelläni sitten velkaa ja hätä. Ja se on leimannu niinku 

mun elämää tähän asti.” Nainen, 61 vuotta 

”No joo, viimeks oli semmonen, että mää lupasin mun tosi hyvälle 

ystävälle niin tota, kun mää olin toisella puolella Suomea niin se sano, 

että ”käy hei kirppareilla ja kato, jos löytyis jotain lakanoita”. Sillä on 
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semmonen B&B, tosi ihana yritys, niin se on tämmönen, että se 

harrastaa kierrätystä. Niin osta kirppareilta niin hän maksaa. Niin mää 

en millään niistä sitä täyttä hintaa, en sitte millään. - - Se on musta hyvä 

esimerkki, että mää en niinku henno. Vaikka toisella olis ja toinen 

tyrkyttäis niin mää en millään henno.- - Tai jos mää vaikka kyyditsen 

jotain, joku ihminen kulkee mulla kyydissä, niin tota mää en millään 

tahdo ottaa siitä mitään tai jos mää otan niin mää en millään ota sitä 

mitä se tarjoaa.” Nainen, 61 vuotta 

”Siis mää ajan semmosia ajoja, mitkä ei oo tarpeen. Mä tykkään, mää 

rakastan ajamista ja se ei oo ollu aina viisasta. ” Nainen, 61 vuotta 

4.3 Pakonomaisen ostokäyttäytymisen seuraukset 

Tämän luvun pääasiallisena tarkoituksena on vahvistaa lukijan käsitystä siitä, että 

pakonomaista ostokäyttäytymistä esiintyy myös suomalaisessa kuluttajakontekstissa, 

valitut haastateltavat todella kuuluvat pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsien 

kuluttajien joukkoon ja näin ollen haastateltavien valinta on onnistunut. Seuraavissa 

alaluvuissa esitellään merkittävimmät pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä jo 

haastateltaville aiheutuneet seuraukset. Kuten tekstistä käy ilmi, seurauksia on useita 

ja ne levittäytyvät usealle eri elämänalueelle. Koska tutkimukseen valitut 

haastateltavat ovat itse saaneet määritellä kuuluvansa pakonomaisesta 

ostokäyttäytymisestä kärsivien kuluttajien joukkoon, on määritelmät hyvin 

heterogeenisiä ja huomionarvoista on huomioitava, että myös tämän tutkimuksen 

haastateltavien ostokäyttäytymisen osalta on löydettävissä suurta vaihtelua. 

Kontrollin ja holtittomuuden tunne ovat hyvin subjektiivisia, joka on havaittavissa 

myös siitä, miten suuriin vaikeuksiin haastateltavat kokevat joutuneen oman 

käyttäytymisensä seurauksena.  

4.3.1 Taloudelliset ongelmat 

Ehdottomasti ongelmallisimmaksi koetaan pakonomaisen ostokäyttäytymistä ja 

omien mielihalujen täyttämisestä seurannut taloudellinen ahdinko, joka on 

havaittavissa jokaisen haastateltavan vastauksista. Osa haastateltavista pärjää juuri ja 

juuri käytettävissä olevilla tuloillaan, kun taas osa on ajautunut jossain vaiheessa 

elämäänsä merkittävään velkakierteeseen.  
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”- - mä maksoin toisella luottokortilla pois toista luottokorttia ja sitten 

se, että luottorajat oli jatkuvasti tapissa niin mitään muuta mun rahoilla 

ei voinu tehä ku maksaa sitä luottokorttivelkaa pois ja kun rahaa ei ollu 

niin pakkohan sitä oli elää jollain eli sillä luottokortilla.” Nainen, 35 

vuotta 

”Mun ikäpolvi puhuu syömävelasta, että siis joutuu ostaa ruokaakin 

velaksi, koska on esimerkiksi edellisenä kuukautena auttanu ihmistä 

ostamalla sille vaatteita tai antamalla rahaa.” Nainen, 61 vuotta 

”Elikkä mää oon nyttekki täysin PA tai sanotaanko, että mun tilillä on 

220 euroo ja korvaukset tulee vasta loppukuusta niin tää on mulle sillee 

niin vieras tilanne olla näin PA.” Nainen, 58 vuotta 

4.3.2 Oman elämän hallinta 

Toinen huomattava ihan arjessa näkyvä seuraus on tavaran paljoudesta aiheutuva 

ahdistus. Tavaran paljous aiheuttaa kodin epäjärjestyksen, jolloin tuntemus oman 

elämän hallinnasta on koetuksella. Vaikka tavaran paljous voi toimia toki alituisena 

muistuttajana oman ostokäyttäytymisen seurauksista ja näin herättää toiminnan 

älyttömyyteen, aiheuttaa se myös tyytymättömyyttä ja stressiä. Yksi haastateltava 

myöntää toimintansa olevan lähellä hamstraamista, jonka johdosta tavaraa kertyy 

ylettömiä määriä. 

”Mää en oo tyytyväinen, ku mulla joka paikka pursuaa jotaki. Mää ees 

muista mitä ne on. Sitten kun mää kaivelen niitä kaappeja tai kaapin 

edustoja niin ai, että mulla on tämmönenki, että mistäköhän mää tänki 

oon ostanu. Aamullaki, kun kävin suihkussa ja laitoin paidan päälle 

niin ihmettelin, että mistäköhän mää tämmösenki paidan oon saanu.  - - 

se tavaran määrä. Sitten, kun näkee jotain niin ei ees muista, että 

mistäköhän mää oon tänki saanu. Tai ostanu. Tai hankkinu.” Nainen, 

58 vuotta 

”Et kyllä sit tietys vaiheessa, kun alko tavarat pursuta kaapeista, niin 

sitten oli, että pitäisköhän tässä vähän hiljentää tahtia.” Nainen, 23 

vuotta 

”Vaikka siis ku kattoo tätä kämppää niin roinallahan tää on täytetty. Tai 

siis en ole siis onneksi mikään maailman pahin hoardaaja 

[=hamstraaja], että kyllähän mää just inventoin kirpparille vanhoja 

juttuja ja muuta. Mutta siis mä tiedän, että mä olen yhden kamelin 

karvan varassa, että musta vois tulla tosi hyvä hoardaaja 

[=hamstraaja].” Nainen, 35 vuotta 
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4.3.3 Sosiaaliset ongelmat 

Vain kaksi haastateltavista myöntää pakonomaisen ostokäyttäytymisen aiheuttavan 

varsinaista riitaa puolison kanssa. Tosin näitä kinasteluja haastateltavat luonnehtivat 

enemmänkin kovaäänisiksi keskusteluiksi rahan käytöstä kuin varsinaisiksi riidoiksi. 

Muut haastateltavat joko yrittävät salata pakonomaisen ostokäyttäytymisen todellista 

laajuutta, ostetuista tuotteista maksettua hintaa tai piilottelevat ostettuja tuotteita. 

Vaikka varsinaiset riidat ovat harvinaisia, on ostokäyttäytymisellä muunlaisia 

vaikutuksia parisuhteeseen. Vaikka useampi parisuhteessa elävä haastateltava 

puolustelee ostokäyttäytymistään sillä, että osteluun käytetyt rahat ovat pois vain 

omasta pussista, ei parisuhteessa eletä tyhjiössä ja omilla kulutusvalinnoilla on aina 

vaikutusta myös lähipiirin elämään ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. 

”Ja ehkä silleen parisuhteessakin semmosta pientä, tota, seurausta on 

ollu, että, et sitten tuntee jotenki semmosta syyllisyyttä aina kun ostaa.” 

Nainen, 23 vuotta 

”No kyllähän meillä on aviomiehen kanssa aina keskustelua siitä, koska 

sillä miten mää hoidan talouteni tai miten hän hoitaa taloutensa 

vaikuttaa siihen kuinka meillä tämä talous toimii. - - jos mää vielä 

vähistä rahoistani loput hassaan menemään niin tottakai se aviomiestä 

harmittaa, että hänen täytyy kaikki ruokaostokset ja kaikki hoitaa, kun 

mää oon esimerkiksi kuusta kaks viikkoo sillee, että tilillä on 1 euro.” 

Nainen, 35 vuotta 

” - - kyllä mulla se tilin todellinen balanssi jää aika monesti täysin 

omaan tietoon. Sillä tavalla, kun avopuolison suunnalta tai muualta 

tulee niinku semmosta tiedustelua rahasta tai pojan jostain asiasta niin 

aina on sitä jonku verran, vaikka todellisuudessa ei hirveesti välttämättä 

ookkaa.” Mies, 34 vuotta 

4.3.4 Psykologiset ongelmat 

Jokaiselle haastateltavalle pakonomainen ostokäyttäytyminen on aiheuttanut myös 

psykologisia haasteita. Merkittävimmiksi ongelmiksi koetaan alentunut mieliala, joka 

muutaman kohdalla on kehkeytynyt jopa lieväksi masennukseksi. Nämä oireet ovat 

kuitenkin pääosin seurausta pakonomaisen ostokäyttäytymisen aiheuttamasta 

rahahuolista, josta voidaan päätellä, että tämän vahingollisen ostokäyttäytymisen 

aiheuttamat ongelmat ovat kumuloituvia.  



52 

”Monet sanoo, että mää oon hirveän vahva ihminen ja olenkin, mutta 

tota se [rahattomuus] on se asia, mikä mut masentaa. Et tota, sitten kun 

mää nään, että apua, että sanotaanko, että oon sössiny vaikka auton 

kanssa ja tulee iso lasku niin joka kerta se masentaa ja se pelottaa. Ja 

sillä tavalla se, se on niinku, se on tosi kurjaa. Se mieliala ei oo kovin 

häävi.” Nainen, 61 vuotta 

”No kieltämättä välillä ottaa vähän päähän se rahan puute, että se on 

seurausta siitä rahan puutteesta, ehkä jonku näköstä lievää masennusta 

tästä asiasta.” Mies, 34 vuotta 

Erityisesti yksi haastateltavista kertoo oman ostokäyttäytymisen ja menneisyydessä 

tehtyjen valintojen aiheuttavan itseen kohdistuvaa häpeää ja katumusta. 

”Kaduttaa. Joo. Se ei ole ensinnäkään hyvä malli niinkun mun 

lähipiirille, eikä niinku kunniaksi varmasti mun omille lapsillekaan. 

Että tottakai ne fiksuina ihmisinä näkee, että toihan on ihan tyhmä. Niin 

kaduttaa siinä mielessä. - - kun mää nään, että ne on mun omien 

valintojen seurauksia, että suostuu toisten hyväksikäytettäväksi niin 

kyllä siinä on aina sitten fifty/fifty se tilanne. Että en mää tunnista 

semmosta katkeruutta tai tämmöstä. Että enemmänki vaan se omien, 

omaa, hm, oma rooli siinä asiassa niin ottaa enemmänki päähän.” 

Nainen, 61 vuotta 

4.3.5 Ongelmien kumuloituminen 

Pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä aiheutuvat ongelmat ovat hyvin pitkälti 

liitoksissa toisiinsa, jolloin yhden ongelman kohtaaminen voi altistaa yksilön 

muillekin ongelmille. Tämä kumuloituvuus osaltaan vaikeuttaa 

ongelmakäyttäytymisen katkaisemista, sillä kuluttajien menneisyydessä tekemillä 

valinnoilla on kauaskantoisia seurauksia, ei vain tämän hetkisen elämäntilanteeseen 

vaan myös tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä 

aiheutuneet taloudelliset ongelmat ovat pakottaneet yhden haastateltavista tyytymään 

työhön, joka ei vastaa hänen odotuksiaan tai toiveitaan työelämän suhteen.  

”Niin siinä on vielä se, että vaikka mulla on olemassa oleva työpaikka 

ollu niin se ei ole mikään kutsumusammatti vaan se on ihan 

olosuhteiden pakosta ja se on vaan tapa, jolla mä tahkoon rahaa. Sitä 

mää oon aina miettiny, että sitten kun mun velat on maksettu niin sinä 

siunaaman päivänä mää lähden sieltä niinku ovet paukkuen, että ei 

tartte soitella perään. Ihan siis faktahan on se, että mähän en tuossa 
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työssäni olis sinnitelly, jos mulla ei olis sitä velkaa. Se on vaan niinku 

pakko.” Nainen, 35 vuotta 

Erityisesti nuorten haastateltavien vastauksista huokui epävarmuus omasta 

taloudellisesta asemasta ja tulevaisuuden maksukyvystä. Yli varojen elämisestä on 

huolissaan myös muutaman vuoden päästä eläkeiän saavuttava naishenkilö, joka 

harkitsee nyt osin omasta tahdostaan, osin olosuhteiden pakosta jatkavansa 

työelämässä myös eläkeiässä riittävän toimeentulon varmistamiseksi. 

”Vähän niinkun se, kun tulevaisuus on niin epävarma, niin sitä on 

vähän semmonen pelokas olo, että mitä jos ei pystykkää maksaa sitä 

[opinto]lainaa esimerkiksi pois tai jos ei saa töitä, jos jää työttömäks. 

Niin sitten varmaan kaduttaa aika paljon, että miten on käyttäny sitä 

rahaa.” Nainen, 23 vuotta 

”Mutta kuitenkaan nytten tässä pojan syntymän jälkeen, mikä tuntuu 

tässä olevan nyt tää kulminoitumispiste ja niihän se onki, sen jälkeen 

siitä on tullu vähän semmonen huolenaihe, et sitä rahaa on kuitenki 

niinku pakko olla. Että ku se ei oo vaan mun elämä siitä kiinni.” Mies, 

35 vuotta 

”- - mulla on semmonen kuvitelma, että silloin [eläkeiän saavuttaessa] 

maailma on siinä asennossa, et mulla on mahollisuus jotaki työtä tehhä, 

saattaa olla, että haluaisin ihan rahan takia. Koska eläke jää tosi 

matalaksi.” Nainen, 61 vuotta 

Pahimpiin taloudellisiin vaikeuksiin joutunut 35-vuotias nainen kertoo pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen seurauksena tulleiden taloudellisten ongelmien näkyvän 

muutenkin kuin suurena kertyneenä lainan määränä. Taloudellisesti itsensä tiukille 

ajaminen on aiheuttanut haastateltavalle tunteen sosiaalisesta eristäytymisestä, koska 

hänen mielestään monet sosiaaliset kohtaamiset vaativat rahaa. 

”Mua itteeni niinku ahistaa se, että mää tiiän mulle itelleni tulee, mulla 

saattaa olla huono päivä semmonen, että ei oo yhtään rahaa ja kaikki 

tekeminen siis kaikki harrastaminen kaikki niin mitä tulee eteen vaatii 

sitä, että pitäis olla käytettävissä rahaa ja pitäis olla valmis ostamaan, 

joko tuotteita tai palveluita. Siis, että ilman rahaa ei voi lähteä omasta 

kotiovesta ulos.” Nainen, 35 vuotta 

Huolimatta siitä, että kaikki haastateltavat ovat tajunneet oman ostokäyttäytymisen 

älyttömyyden, eivät kaikki ole halukkaita katkaisemaan turmiollista kierrettä 
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kokonaan. Suurimpina syinä nähdään olevan shoppailusta saatava mielihyvä ja 

yksityisen kuluttamisen kuuluminen nyky-yhteiskuntaan. Monet haastateltavat ovat 

kuitenkin asettaneet tavoitteeksi jo syntyneiden ongelmien ratkaisemisen keinoinaan 

realistisen budjetoinnin ja velkaantumisen pysäyttämisen omaa taloutta 

tasapainottamalla. Suurelta osin nämä tavoitteet eivät kuitenkaan ole vielä 

realisoituneet teoiksi.  

”No en mä usko, että mää ihan kokonaan pystyn sitä lopettamaan tai en 

ees välttämättä halua, mutta kyllä sitä vois ehkä esimerkiksi sillä tavalla 

koittaa miettiä, että yrittäis löytää käytettynä vaatteita enemmän. Ja 

kaikkii astioita ja huonekaluja ja näin poispäin. Ja, et silloinhan siihen 

ei menis niin paljon rahaa. Ja tota, jonkin verran vois muutenkin 

vähentää sitä määrää.” Nainen, 23 vuotta 

”Mää en pääse tekemään lisävelkaa. Koska mää olen itse ajanu itseni 

tilanteeseen, että mulla ei ole luottokortteja, mää en oo ottanu uutta 

velkaa. Mää oon niin sanotusti katkassu itse itseltäni siivet 

tarkoituksella.” Nainen, 35 vuotta 

”Aikasemmin mulla oli se, että tuli just se olo, että no kun se vahinko 

on jo tapahtunu niin nythän sillä ei oo enää väliä, että mitä kaikkee mä 

shoppailen, koska se vahinkohan on jo tapahtunu. Mut nykyään mä oon 

oppinu sen, että se pitäis lopettaa heti, kun huomaa, että on menny sen 

yli, sen saldon minkä voi käyttää mihinkään, niin se pitää lopettaa 

niinku heti, koska sitä rahaa ei vaan yksinkertasesti oo eikä sitä tuu 

yhtään enempää. Vaikka se vahinko olis jo tapahtunu niin se vahinko 

olisi pienempi.” Nainen, 35 vuotta 

4.3.6 Avun hakeminen 

Haastateltavat ovat hyvin eri linjoilla avun hakemisen tarpeellisuudesta. Kaksi 

haastateltavista ei ole puhunut pakonomaisen ostokäyttäytymisen taloudellisista tai 

muista seurauksista edes lähipiirilleen, koska eivät sanojensa mukaan ole kokeneet 

tähän tarvetta. Yksi taas ei ole ollut tietoinen mahdollisista auttavista tahoista ja koki, 

että oma taloudellinen tila ei niin pahaksi ole ehtinyt äityä, että julkiselta taholta avun 

hakeminen olisi ollut mahdollista. Nuorin haastateltavista on turvautunut psykologin 

apuun, mutta tämä apu ei ole suoraan kohdistunut pakonomaiseen 

ostokäyttäytymisen syihin ja seurauksiin vaan vallitsevaan elämäntilanteeseen 

yleisesti. 
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”Oon mää [paikan nimi poistettu] käyny psykologilla juttelemassa ja se 

on tullu välillä esille, että niinkun mulla on vähän tämmönen ongelma. 

Mut sitten ei oo siihen [ostokäyttäytymiseen] varsinaisesti silleen 

puututtu, että enemmän semmosta kokonaiskuvaa.” Nainen, 23 vuotta 

Viidestä haastateltavasta vain yksi on hakenut suoraan taloudellista tukea 

sosiaalitoimen kautta. Valitettavasti hän jäi vaikean taloudellisen tilanteensa kanssa 

yksin eikä hänelle tarjottu apua tilanteessa, jossa hän sitä todella olisi tarvinnut. 

Vastauksista on havaittavissa turhautumista ja epäuskoa nykyiseen tukijärjestelmään. 

”Kun mulla vielä ne luottokortit oli niin mää niinkun, onkohan se 

toimeentulotuen kautta vai sossun vai mikä niin niillä on semmonen 

sosiaalinen luototus. Elikkä jos on vähävarainen ja on niinku tällanen 

tilanne, että ei pysty selviämään niin voi jotenki niitten kanssa 

neuvottelemaan niin, että sosiaalitoimi maksaa ne lainat pois ja sitten se 

velka siirtyy sosiaalitoimelle ja niitten kanssa tehdään sitten 

maksusuunnitelma. No mä hain sitä ja tuli kieltävä ilmotus ihan jo 

ilman sitä harkintaa. Ne ilmotti, että ei me lähetä niinku sun kanssa 

neuvotteleen tyylii jostain Kelan opintolainasta ja jostain tämmösestä. 

Että ensinnäkin se mun opintolaina teki sen, että mulla lainojen 

kokonaissumma ylitti niitten maksimimäärän, koska niillä on niinku 

kattoraja siinä. Ja sitten niissä on tulorajat silleen, etttä ne oli silleen, 

että ei me niinku neuvotella sun kanssa tästä. Se oli vähän tyhmä silleen 

niinku, että mitä enemmän sitä apua ois tarvinu niin sitä vähemmän sitä 

sai.” Nainen, 35 vuotta 

”Ja se oli mun mielestä naurettavin, kun sanottiin, että mun tulot ei 

riitä. Mää olin silleen, että enhän mää nyt [kirosana] olis täällä teidän 

rapulla hattu kourassa, jos minun tulot riittäisi. Et se järki oli siinä, että 

ne tarjoo sitä apua semmosille, joilla tulot on tarpeeks riittävät jo niinku 

lähtökohtasesti hoitamaan sen velan. Niin mihinkä semmoset ihmiset 

semmosta apua sitten tarvii?” Nainen, 35 vuotta 

4.4 Elämänkulkuun liittyvät tekijät 

4.4.1 Normatiiviset tekijät 

Kulutuskeskeinen yhteiskunta 

Osa haastateltavista kokee yhteiskunnan ja median luovan paineita tiettyyn 

ulkonäkömuottiin sopimisesta, joka osaltaan edistää heidän ylikulutustaan. Varsinkin 

nuoremmilla haastateltavilla vaatteet ja elektroniikka ovat statussymboleita, joita ei 
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osteta tarpeesta tai niiden teknisten ominaisuuksien vuoksi vaan pyrkimyksenä 

kuulua haluttuun sosiaalisen ryhmään. Vaikutteita saadaan muun muassa sosiaalisen 

median välityksellä, jossa esimerkiksi Youtubessa nousevana trendinä ovat videot, 

joissa videoiden tekijät kuvaavat ja selostavat tekemiään ostoksia. 

” - - ehkä myös tietyt semmoset paineet, et mitä on nykyään, että niinku 

ulkonäön suhteen. Että pitää olla niin iPhone ja kaikkee tämmöstä niin, 

et kyllä semmonen yhteiskunnan luoma paine sitten taas vaikuttaa 

siihen. Ihan selkeesti. Et mää oon kattonu paljon Youtubea viime 

aikoina ja siellä on hirveesti näitä kaikkia, että joku on käyny 

ostamassa jotain tai käyny shoppailemassa ja sitten ne esittelee niitä 

kaikkea mitä ne on ostanu. Ja sitten mää oon silleenn, hm, pitäisköhän 

munki ostaa tollanen.” Nainen, 23 vuotta 

Mielenkiintoinen huomio on, että vaikka haastateltava on hyvin tietoinen median 

luomista epärealistisista mielikuvista, hän tietää niiden silti vaikuttavan omaan 

käyttäytymiseen.  

”Sitähän se niinku on [kulissia]. Kun kattoo vaikka niitä Youtube-

videoita tai jotain blogeja lukee niin siis, kun miettii, niin ihan 

oikeestihan ne on siis semmosta kulissia, kulissia pelkästään. Että ei nyt 

kenenkään elämä oo niin täydellistä tai kaikki oo niin kaunista.” 

Nainen, 23 vuotta 

Haastateltavien suhtautumista kulutuskeskeiseen yhteiskuntaan värittää räikeä 

ristiriita oman toiminnan ja ideologisten ajatusten välillä. Vaikka kaikki haastateltavat 

toiminnallaan ylläpitävät nykyistä järjestelmää, miltei jokainen kertoo halveksivansa vallalla 

olevaa eettisesti hyvin kyseenalaista kertakäyttökulttuuria. Yhteiskunnallisesta 

valveutumisesta viestii haastateltavien oman taloudellisen selviämisen lisäksi myös 

huoli vähäosaisempien kyvystä pärjätä osana tämän hetkistä yhteiskuntaa.  

”Se on aika järkyttävää miten ostellaan paljon kaikkea ja sitten ei 

käytetä ja sitten heitetään roskiin. Sitä mää yritän kyllä välttää, että 

heittäsin roskiin. Mut sit jos mää en vaikka käytä jotaki niin mä yritän 

myydä jossain netissä esim niitä vaatteita pois ja kierrätän sitten jotain 

elektroniikkaa ja näin. Et silleen, ois hyvä jos löytäis semmosia 

tuotteita, mitkä kestäis tosi pitkään.” Nainen, 23 vuotta 
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”No siis se liippaa mun työtäki niin läheltä, kun mä sosiaalityön 

maistereita opetan, jotka joutuu korjaan nää kaikki heitteille jätetyt 

vanhukset ja ihmiset, joilla on omien heikkouksien takia menny raha-

asiat päin seiniä niinku itelläki on. Et tota, tää, jo mää lyhyesti sanon 

niin tää on kauhistuttava tilanne ja tää ei voi jatkua näin kauaa. Et ku 

aattelee, että Suomessa on köyhyysrajan alapuolella ihan hirvee määrä 

ihmisiä ja nykyään jos sairastuu tai jää työttömäks tai tulee vanhuuden 

heikoksi tarkottaa tosi useille taloudellista täydellistä katastrofia. Niin 

näin ei voi olla ja tää on jumalaton tapa hoitaa asioita kerta kaikkiaan, 

kun Suomi on rikkaampi kuin koskaan silti.” Nainen, 61 vuotta 

Miltei kaikki haastateltavat ovat sitä mieltä, että rahalla ja käytössä olevalla 

varallisuudella on liian suuri yksilön ihmisarvoa määrittävä merkitys suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Tämä on karu viesti hyvinvointiyhteiskuntana itseään tituleeraavalle 

Suomelle. Yksi haastateltavista on suunnitellut radikaalimpia toimia 

kulutuskeskeisestä ympäristöstä pois pääsemiselle ja kertoo aikaisemmin 

miettineensä poismuuttoa läntisistä maista päästäkseen irti kulutuskeskeisestä 

kulttuurista. 

”Liian kulutuskeskeinen. Välillä oon miettiny semmosta, että, no tääki 

oli ennen pojan syntymää, mutta mää vakavasti ajattelin, että mää oisin 

täysin onnellinen jossaki Karibianmeren pikkusella saarella 

baarimikkona. Että mää saan siitä duunista tota syötävää ja juotavaa sen 

mitä mää tarviin ja sit mää voin makoilla loppuajan riippumatossa. Et 

semmonen ajatus oli ennen, et haluttais karata tästä niinku. Sen takia 

mää oon oikeesti vakavasti miettiny sitä niinku, että muuttais johonki 

Aasiaan tai Etelä-Amerikkaan, missä sillä [rahalla] ei oo niin suuri 

rooli, kun sillä on niinku Europp- tai siis länsimaisissa kulttuureissa.” 

Mies, 34 vuotta 

Velan helppo saatavuus 

Vaikka vain kahdella haastateltavista oli haastattelun toteutushetkellä luottokortteja 

käytössä, jokainen oli joko jossain vaiheessa elämäänsä turvautunut lainaan tai heillä 

oli lainaa haastattelun toteuttamishetkellä. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta 

kaikki haastateltavat ovat elämänsä aikana turvautuneet opintolainaan. 61-vuotias 

nainen kertoi opintolainan olleen ainoa tukimuoto hänen suorittaessaan opintoja, 

joten lainan ottaminen oli luonnollista, mutta töihin pääsy opiskelujen ohella 

helpompaa kuin nykyisin. Tästä huolimatta hän pystyi maksamaan viimeisen 

opintolainan lainaerän vasta 42-vuotiaana. Erityisesti opintolainan koetaan olevan 
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niin helposti saatavilla, ettei sen nostomahdollisuutta jätetä käyttämättä tai säästetä 

viimeiseksi oljenkorreksi muiden rahoitusvaihtoehtojen puuttuessa. 

” - - kun pystyy ottaan sitä lainaa, ku se on aina vähän käden ulottuvilla 

niin sitten, jos oikeesti haluaa hirveesti jotain niin sitten tulee sitä kyllä 

käytettyä, vaikka sen pitäis olla vähän semmonen varavaihtoehto.” 

Nainen, 23 vuotta 

Korkeakouluaikana opiskelijan on mahdollisuus saada luottokortti hyvin löyhin 

perustein. Kortin saamiseen vaaditaan vain virheettömät luottotiedot ja tietty määrä 

opintopisteitä, eikä kortin hakijalta vaadita vakituisia tuloja. Vaikka käytäntö tarjoaa 

varmasti useille opiskelijoille hyvän vaihtoehdon elämiskustannusten kattamiseen, 

voi se pakonomaiseen ostokäyttäytymiseen taipuvalle henkilölle toimia 

ponnistuslautana tulevaisuuden vakaviin taloudellisiin haasteisiin. Vakuuksien 

kasvaessa esimerkiksi omistusasunnon myötä tarjottavan luoton määrä kasvaa, joka 

edelleen ruokkii ongelmakäyttäytymisen jatkamista. 

” - - opiskelijanahan luottokortteja saa tosi helposti, et siinä ei tarvi olla 

säännöllisiä tuloja ja - - ei tarvinnu kuin, että oli tietyn verran opintoja 

takana korkeakoulusta. Että opintosuoritusote ja sitten tota kunhan ei 

ollu maksuhäiriömerkintöjä niin senhän sai sillä pienimmällä 

mahdollisella luottovaralla. Ja sitten kun Mastercardin sain vähän Visan 

jälkeen niin sitten siinä oli vielä se, että mää olin 25, kun mää ostin 

ensimmäisen oman asuntoni, jonka sittemmin olen myynyt, niin silloin 

se luottovara oli vielä paljon isompi. Tietysti, kun oli asuntolainaa niin 

ne oikein tarjos [luottoa] pankista.” Nainen, 35 vuotta 

Erityisesti luottokorttien siivittämänä velkakierteeseen ajautunut 35-vuotias nainen 

kritisoi pankki- ja rahoitussektorin toimintamalleja ja liiketoiminnan eettisyyttä. 

Omien sanojensa mukaan hänen lapsuuden perheensä oli vähävarainen ja vanhemmat 

joutuivat suuremmissa hankinnoissa turvautumaan usein osamaksuihin. Tämä on 

herättänyt hänet huomaamaan tosiasian, jonka hän kokee epäreiluksi: köyhä maksaa 

todellisuudessa enemmän. Samanlaista vääryyden tunnetta hän koki ensiasunnon 

myynnin aikana tapahtuneesta asuntolainan kilpailuttamistilanteessa. Pankkien 

näkökulmasta hyvä asiakas on henkilö, jolla on ennestään vakuuksia tai 

realisoitavissa olevaa omaisuutta. 
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”Tää on just se, että köyhä itseasiassa maksaa asioista enemmän. Koska 

siis aina ku me [lapsuuden perhe] maksettiin luotolla tai osamaksulla 

niin jokuhan ne korot siitä kerää.” Nainen, 35 vuotta 

” - - pankit toimii oikeasti näin kierosti tai omituisella logiikalla, että 

niin kauan ku on [kirosana] velkaa, mutta sitä velkaa vastaan on mitä 

tahansa ulosmitattavaa omaisuutta niin pystyy neuvottelemaan, aivan 

kuin se 100 000 velkaa ois kultaharkkoina. Sit ku sitä sulla ei enää oo 

niin oot silleen, että ai niin sulla on 8000 velkaa, mutta ei kämppää, sori 

ei sulle. Se oli niinku tosi omituinen tilanne. Asuntovelallisena mua 

kohdeltiin kuin kuningasta, vaikka siis mulla ei ollu mitään muuta ku 

velkaa, ja sit ku sitä asuntoa ei ollu, mut ei ollu sitä asuntovelkaakaan 

juurikaan niin sen jälkeen on ihan pohjasakkaa.” Nainen, 35 vuotta 

Kritiikkiä saa myös opinahjo ja koulutusjärjestelmä laajemminkin, jotka eivät hänen 

mukaansa ota tarpeeksi huomioon opiskelijoiden heikkoa taloudellista asemaa. 

Opiskelijat tai muut heikossa taloudellisessa asemassa olevat henkilöt ovat suuressa 

vaarassa joutua pitkään kestävään taloudelliseen ahdinkoon äkillisten 

elämänmuutosten tai yhtäkkisten pakollisten hankintojen ilmaantuessa. 

” - - ei köyhälle pitäis antaa semmosta niinku, semmosta tilaisuutta, että 

niinku yksikin iso hankinta ajaa niinku semmoseen kierteeseen. Koska 

tuossa oli just silleen, että jos tietokone hajoaa ja pääaine on [pääaineen 

nimi poistettu], niin ei ole olemassa vaihtoehtoa, että minä säästän 10kk 

opintorahastani ja ostan sitten. Ei, tietokone on uusittava heti ja sit jos 

sitä rahasummaa ei tule vanhemmilta tai jostakin niin sit se on vaan 

ostettava sillä luottokortilla tai lainalla tai jollaki millä sen saa ja sitten 

maksettava myöhemmin takasin, koska nykyään opinnot on semmoset, 

että niitä hankintoja tulee, eikä siellä yliopistolla kysytä, että hei onko 

sulla varaa ostaa tätä tietokonetta tai jotain muuta. Että sitä vaan 

oletetaan, että sitä vaan jotenki järjestyy.” Nainen, 35 vuotta 

Löyhä asennoituminen velkaan 

Yleisimmät maksuvälineet haastateltavien keskuudessa ovat pankkikortti, Visa 

Electron ja käteinen raha. Vain kolme haastateltavista omistaa tai on omistanut 

luottokortin. Kahdelle näistä kolmesta luottokorttien käyttö on aiheuttanut laajempia 

taloudellisia vaikeuksia, kun luotollisen rahan käyttö on eskaloitunut osin omien 

valintojen seurauksena, osin olosuhteiden pakosta. 
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”Kyllä esimerkiksi nyt, kun mää olin tutkimusvapaalla niin jouduin 

tässä loppuajalla käyttään luottokorttia tosi paljon ihan ruoankin 

ostamiseen.” Nainen, 61 vuotta 

Suurimpiin vaikeuksiin luottokorttien kanssa on joutunut 35-vuotias nainen. Hän 

hankki yliopiston alkuvaiheessa itselleen luottokortit opintopisteiden kerryttyä 

vaaditulle tasolle. Velkakierre eskaloitui lopulta niin pahaksi, että hän katkaisi kortit 

saksilla, jotta luoton maksaminen luotolla saataisiin pysäytettyä. Ennen tätä 

radikaalia katkaisupäätöstä haastateltava kuitenkin pyrki maksimoimaan 

luottokorteista saatavan hyödyn sanktioidenkin uhalla. 

”Luottokortteja mulla ei enää ole. Monesta syystä, koska nehän ei pysy 

mulla hanskassa. - - mulla oli tosiaan molemmat luottokortit oli ns. 

maxed out, että ne oli molemmat luottorajat tapissa. Toisessa luottoraja 

ylitetty. Ja se tosiaan, minkä mää huomasin, että se, että luottokortin 

luottoraja tulee täyteen niin se ei niinku lakkaa toimimasta, joka on 

ihan käsittämätöntä. Siitä tulee jonku näkönen sanktiomaksu, se on 

vähän niinku tilinylitysmaksu tai joku, että sieltä tulee joku 

sanktiomaksu, kun sen ylittää. - - Mutta sitten mää huomasin, että kun 

tulee joku tuommonen sanktiomaksu, esimerkiksi vaikka luottorajan 

ylitysmaksu tai joku muu vastaava, niin kun sen on kerran vetäny 

jollain pienellä summalla yli, niin sitä aattelee niinku, et okei, jos mää 

maksan sen ylityssumman kuitenki, joka on kiintee summa, jos mää 

maksan sen ylityssumman jostain pienestä niin samahan se on, vaikka 

mää otan jotain enemmän, koska se sanktiomaksuhan ei siitä enää 

kasva. Elikkä tavallaan, että haluaa niinkun, kun se haitta on jo 

tapahtunut, niin haluaa saada siitä niinku koko hyödyn irti. No mää 

shoppailin aina niin kauan, kunnes se kortti lakkas oikeasti 

toimimasta.” Nainen, 35 vuotta 

Kukaan haastateltavista ei ole ajanut itseään taloudellisesti niin vaikeaan 

tilanteeseen, että olisi joutunut ottamaan pikavippejä tai Internetistä saatavia 

kulutusluottoja oman ostokäyttäytymisen rahoittamiseksi. Osamaksua sitä vastoin on 

käyttänyt kaksi haastateltavista suurempien kodinkoneiden tai 

elektroniikkahankintojen yhteydessä. Toinen suhtautuu osamaksuihin kuten luottoon, 

toisella osamaksun käyttö ja velaksi ostaminen on ristiriidassa omien arvojen kanssa. 

Tästä huolimatta hän kokee osamaksut järkevimmäksi kuluttamisen 

rahoitusvaihtoehdoksi. 

”Mää en oo vuosiinkaan osamaksulla ostanu, koska se tuntuu jotenki 

niinku vielä masentavalta tai siis se, että osamaksulla tekee vähän 
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samaa kuin luotolla. Sitä tavallaan syö semmosta palkkaa tai rahaa, 

mitä ei oo vielä niinku saanu.” Nainen, 35 vuotta 

”Ja mulla on aina jotenki ollu vähän semmonen, että velaksi ei mitään 

hirveesti ostella, niin siltiki se Galaxy Note oli silloin ihan uus, se oli 

759 euroa ja se piti saaha heti jostain syystä. Ei mitään järkeä.” Mies, 

34 vuotta 

”Mää ymmärrän semmosen ostokäyttäytymisen, että perhe haluaa 

vaikka turvallisen auton ja siihen autoon ei oo varaa niin se otetaan 

velaksi. Mää ymmärrän sen käyttäytymisen, mutta toisaalta mä ite 

niinku tavallaan halveksin sitä kuitenki. Sitä niinku tavallaan velaksi 

ostamista. Se ei oo sun omaa. Mutta silti mää oon tehny näin.” Mies, 34 

vuotta 

Haastateltavien suhtautumista rahan leimaa välinpitämättömyys. Tämä ajatusmalli on 

saanut alkunsa jo kaukaa lapsuudesta ja suhtautuminen ei ole muuttunut elämän 

varrella. Poikkeuksen tekee 58-vuotias nainen, jonka tarinaa käsitellään seuraavassa 

kappaleessa. Liki kaikki haastateltavista ovat säästäneet rahaa lapsina 

säästöpossuihin, mutta säästöpossut on nähty enemmänkin rahan lähteenä omien 

mielihalujen toteuttamiselle kuin keinona tienata pesämunaa tulevaisuutta varten. 

Rahaa ei osata arvostaa, siihen suhtaudutaan epärealistisesti tai rahaa itsessään ei 

pidetä arvokkaana vaan raha saa arvon vasta vaihdonvälineenä. Näiden näkemyksien 

johdosta säästäminen ja sijoittaminen tuntuvat haastateltavista joko mahdottomalta 

ajatukselta tai turhalta toiminnalta, joka leimaa haastateltavien elämää vielä 

nykyisinkin; säästettyä rahaa on niukalti jos ollenkaan. Omaa taloudellista turvaa ei 

kyetä näkemään pitkällä aikavälillä ja elämään eletään hetkessä, taloudellinen 

toiminta on hyvin lyhytnäköistä. 

”Mulla ei koskaan ole ollut semmosta, en mää pienenäkään niinkun, no 

osasin mää säästää, koska pienenä se oli sitä, että kerättiin johonki 

säästöpossuun kolikoita ja sitten ne vietiin pankkiin tai jotain. Mutta jo 

silloin mää niinkun, mulla ei oo koskaan rahalla ollu minkäänlaista 

arvoo, sillä tavalla, että rahalla itessään on arvoo, koska sillähän on 

arvo vaan vaihdon välineenä. Niin mulle raha on saanu arvon vasta 

siinä vaiheessa, kun mää visualisoin sen tai konkretisoin sen eli mää 

ostan sillä jotakin. Niin silloin se muuttuu arvokkaaksi.” Nainen, 35 

vuotta 

”Mää muistan, että siihen aikaan oli hirveesti muotia, että lapsilla 

jokaisella oli säästöpossu sit siihen aikaa oli semmoset pahviset 
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säästöpankit, niin mää halusin niin hirveesti käyä kyläkaupassa 

ostamassa karkkia, että, et tota mää kehitin loistosysteemin, et mää sain 

sieltä säästöpossusta veitsellä rahaa. Sitten mää menin ostaan karkkia 

kaupasta. Mää muistan hyvin kuinka siitä oppi semmosen systeemin, 

että ne rahat, mitkä mää olin säästäny niin ne tuli sitä veistä pitkin 

silleen valu. Kerran mää taisin pistää kiikkustuolin jalaksen allekki, että 

mää sain sen rikki [naurua]. Että silloin en mä voinu vastustaa, mää 

halusin kiiltokuvia ja kaikkea.” Nainen, 61 vuotta 

”Jo silloin lapsuudessa mulla oli vähän semmonen käsitys, että kun 

käytiin vaikka pankkiautomaatilla, et sieltä saa vaan niinku rahaa 

silleen ilmaseksi (naurua). Et sit jos mää halusin jotain niin mää sanoin 

vaan äidille, että voidaanko me käydä hakemassa sieltä seinästä rahaa. - 

- Et sitten ku kummiski on semmonen paperilappu niin sitten niitä 

kuitenki ajattelee, että ei se haittaa jos mää, menee kaikki nää.” Nainen, 

23 vuotta 

”Joo siis kyllä mää oon aina sen niinku tiedostanu, että sen [rahan] 

eteen pitää tehdä töitä, mutta se tuntuu, että jotenki se. Että vaikka 

luulis, että työllä ansaittua rahaa arvostais enemmän, mutta sitä mää en 

oo oikein koskaan oppinu.” Mies, 34 vuotta 

Vain 58-vuotias nainen kertoo suhtautumisensa rahaan ja kuluttamiseen muuttuneen 

iän myötä. Lapsuudessa ja nuoruudessa hän oli se henkilö, kuka lainasi kavereilleen 

rahaa pienistä taskurahoistaan ja kauhisteli ystävänsä höllää suhtautumista rahan 

arvoon. Hän kertoo säästäneensä jopa ajoittaisilla työttömyysjaksoilla pienistä 

tuloistaan. Tämä säästeliäs elämäntapa on jatkunut pitkälle aikuisuuteen ja 

kulutuskäyttäytyminen on muuttunut vasta viime vuosina suuren elämänmuutoksen 

seurauksena, kun lapset ovat muuttaneet pois kotoa.  

”mää olin hirveen tiukka [lapsena]. Sainko mää viiskymppiä, kuule 

viiskymmentä markkaa kuule kuukaudessa sitä rahaa. Ja ajattele, että 

mun tyttökaveri oli hirveen hyvissä hankkeissa silloin niin mää olin se 

joka vippas sille. - - eikö se nyt jumankekka ymmärrä tätä rahan arvoa, 

kun se pistää vaan kaikki menemään ja tää tulee ja pyytää sitten vielä 

vippiä toiselta. - - Ei siis mää en vaan voinu käsittää, että miten joku 

käyttäytyy tuollein ku mää nyt käyttäydyn!” Nainen, 58 vuotta 

”Siinäki meille tuli sitten, tuli sitten pieni vauva ku mää olin 

kakskymmentä ja tota elettiin hirveen nuukasti, että kaikki oli sen -

30%, -50% mitä ostettiin ja tää jatkuu mulla edelleen, mutta ku mää 

ostan niitä liikaa! Että siinä ei oo mitään tolkkua enää! - - Sanotaanko, 

että lähempänä viittäkymmentä se alko.. Tuntu, että antaa mennä vaan, 

kerranko täällä ollaan.” Nainen, 58 vuotta 
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4.4.2 Stressitekijät 

Haastateltavien elämänkulut ja – tarinat poikkeavat toisistaan hyvin paljon osin jo 

senkin takia, että haastateltavien iät vaihtelevat 23:n ja 61:n välillä, jolloin 

elämänkokemuksia ja erilaisia siirtymiä on joidenkin elämässä ehtinyt kertyä 

enemmän kuin toisilla. Jopa neljällä haastateltavista ostokäyttäytymistä ja 

suhtautumista rahaan ovat leimanneet holtittomuus ja epäarvostus koko iän, 

useimmilla tämä on alkanut jo ennen kouluikää, kun säästöpossuihin talletettuja 

kolikoita on varasteltu esimerkiksi makeisten osteluun. Tilanteen eskaloituminen 

pisteeseen, jota voidaan luonnehtia pakonomaiseksi ostokäyttäytymiseksi, on 

tapahtunut kuitenkin paljon myöhemmin ja väistämättä jokaisella tähän 

kulminoitumispisteeseen liittyy äkillinen elämänmuutos tai luonnollinen siirtymä 

sosiaalisesta roolista toiseen. Seuraavissa kappaleissa esitellään millaiset muutokset 

ja siirtymät haastatteluaineistosta on johdettavissa. 

Lasten muutto pois lapsuudenkodista 

Lasten saanti on yksi merkittävimmistä tapahtumista, mitä yksilö koko 

elämänkulkunsa aikana kohtaa. Lapsen syntymä ei johda vain aikuisen sosiaalisen 

roolin muuttumista vanhemmaksi, isäksi tai äidiksi, vaan se tuo mukanaan vastuun 

toisesta ihmisestä, jollaista yksilö ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin joutunut 

kantamaan. Lasten kasvatukseen käytetty aika ja energia kulminoituvat siihen 

hetkeen, kun lapset muuttavat pois kotoa omilleen ja alkavat rakentaa omaa itsenäistä 

elämäänsä ja sosiaalista ympäristöään. Jälkikasvun lähtö kotoa ei ole suuri muutos 

vain kodin jättäville nuorille vaan myös heidän vanhemmilleen, jotka joutuvat usein 

pohtimaan elämän järjestystä ja parisuhdettaan uudella tavalla. 

Yhden haastateltavan kohdalla ennen niin maltillinen ja tarkka taloudenpito koki 

kovan muutoksen lasten lähdettyä pois kotoa ja niin sanotun jälkikasvun 

elatusvelvollisuuden loputtua. Vaikka hän oli muutoksen tapahtumahetkellä 

hyväpalkkaisissa työtehtävissä, alkoi pakonomaisen ostokäyttäytymisen seurauksena 

ostetut tavarat syödä kaikki käytettävissä olevat tulot. Tilanne pahentui entisestään 

pari vuotta ennen haastattelun toteuttamisajankohtaa, jolloin henkilö jäi työttömäksi. 
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Tämän seurauksena käytettävissä olevat tulot romahtivat, mutta ostokäyttäytyminen 

pysyi entisellään.  

” - - meille tuli sitten, tuli sitten pieni vauva ku mää olin kakskymmentä 

ja tota elettiin hirveen nuukasti, että kaikki oli sen -30%, -50% mitä 

ostettiin ja tää jatkuu mulla edelleen, mutta ku mää ostan niitä liikaa! 

Että siinä ei oo mitään tolkkua enää! Se alko joskus jotain vuosia sitten 

tää ihan.. Sanotaanko, että lähempänä viittäkymmentä se alko.. Tuntu, 

että antaa mennä vaan, kerranko täällä ollaan. Semmonen.” Nainen, 58 

vuotta 

Ajankäytön muuttuminen 

Kahdella haastateltavista viimeaikaiset elämänmuutokset ovat radikaalisti muuttaneet 

heidän arkirytmiään. 58-vuotiaan naisen kokeman työttömyyden myötä hänen vapaa-

ajan määrä on lisääntynyt ja nainen kertookin viettävänsä suuren osan päivästä, jopa 

kolmesta neljään tuntia vuorokaudessa, verkkokauppoja ja netissä toimivia 

kirpputoreja seuraillen. Vasta äitiysvapaalle jäänyt 35-vuotias nainen taas kertoo 

lisääntyneen vapaa-ajan ja tekemisen puutteen olevan syitä, jotka hänen vahingollista 

ostokäyttäytymistään ruokkivat. Kummassakin tapauksessa arkirytmin muutoksen 

yhteydessä haastateltavien käytössä olevat tulot ovat pienentyneet, joka ei osaltaan 

ole ainakaan tilannetta auttanut. 

”Varsinki nytten, kun mää oon jumissa tän lapsen kanssa täällä kotona 

niin määhän en voi lähtee mihinkää, mutta minä voin selata 

nettikauppoja.” Nainen, 35 vuotta 

Itsenäistyminen varhaisaikuisuudessa 

Omasta lapsuudenkodista pois muuttaminen ja siihen liittyvä itsenäistyminen niin 

taloudellisesti kuin sosiaalisesti on monelle nuorelle yksi siihen asti eletyn elämän 

suurimmista muutoksista. Nuoret ovat useimmiten jo kotona asuessaan olleet 

kesätöissä tai muissa lyhytaikaisissa työsuhteissa, joista on tienattu omaa rahaa. 

Tästä pienestä varallisuuden kertymisestä huolimatta harva nuori osallistuu perheen 

arkisiin menoihin kuten asumis-, ruoka- ja vakuutuskuluihin. Näin ollen itse tienattu 

raha jää nuoren omaan käyttöön, jolla pyritään rahoittamaan esimerkiksi ajokortin 

hankintaa, ulkomaanlomamatkoja tai sitä laitetaan säästöön tulevaisuutta varten. 
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Koska pakollisiin menoihin ei osallistuta tai osallistuminen on rahamääräisesti hyvin 

pientä, on kaikki käytössä olevat tulot niin sanotusti ylimääräistä. 

Tämä ajattelutapa on kostautunut usean haastateltavan kohdalla. Omille muutettaessa 

rahan riittävyys tai riittämättömyys on tullut shokkina, sillä pakollisten menojen 

budjetointia ja elämisen todellisia kustannuksia ei ole aikaisemmin tarvinnut miettiä. 

Myös saavutettu vapaus vanhempien holhouksesta ja itsemääräämisoikeus ovat 

ajaneet haastateltavat kuluttamaan yli varojen, jolloin edellytykset tilanteen 

eskaloitumiselle ja vahingollisen ostokäyttäytymisen syventymiselle ovat otolliset.  

”No varmaan just se, että oli päässy omilleen ja tuli omaa rahaa niin se 

oli silleen, että nyt mä voin ostaa mitä mä haluan. Että ei mun tarvi 

välttämättä miettii, että mitä mun vanhemmat ajattelee. Et sitten 

helpommin just antautu niille omille haluille.” Nainen, 23 vuotta 

Äkilliset elämänmuutokset 

Äkilliset elämänmuutokset kuten vakava sairaus tai läheisen äkillinen kuolema ovat 

ihmismieltä järkyttäviä tapahtumia, joihin ei voi valmistautua. Toisin kuin 

normatiiviset, sosiaalisesta roolista toiseen tapahtumat siirtymät, jotka ovat 

sidoksissa ikään ja näin ollen ennustettavia, äkillisiä elämänmuutoksia voi tapahtua 

elämän eri vaiheissa täysin yllättäen. Se miten näihin mieltä järkyttäviin tapahtumiin 

suhtautuu ja miten niistä pääsee yli, on suuri vaikutus yksilön psyykkiselle 

terveydelle. 

Yhden haastateltavan osalta pakonomaisen ostokäyttäytymisen yksi paheneva sykli 

ajoittuu ensimmäisen avioeron jälkeiseen aikaan. Sen lisäksi, että hän ei avioliitossa 

ole osannut pitää omia puoliaan taloudellisesti, avioeron tullessa voimaan hän jäi 

puille paljaille. Varattomuudesta huolimatta hän matkusti jatkuvasti synnyin 

paikkakunnalleen vanhempien ja ystävien luokse tuen saamiseksi. Toinen 

haastateltava on kokenut varhaisaikuisuudessaan elämää mullistaneen tragedian, kun 

hän 18-vuotiaana joutui vakavaan auto-onnettomuuteen, joka johti moninaisten 

korjausleikkausten ja infektioiden vuoksi usean vuoden sairaalakierteeseen. Koska 

onnettomuus oli sattunut haastateltavasta johtumattomista syistä, sai hän 

korvaukseksi miltei 20 000 euroa. Yhtäkkinen tilille lävähtänyt suuri rahasumma sai 



66 

nuoren miehen ostokäyttäytymisen eskaloitumaan ja holtiton rahankäyttö ja lyhyen 

aikavälin orientaatio varjostavat edelleen hänen kulutustottumuksia. 

”Sitten tapahtu nää onnettomuudet ja muut ja sitten tuli ne korvaukset 

siitä onnettomuudesta, mulle yhtäkkiä läsähtää melkein 20 000 euroa 

rahaa, ihan tyhjästä vaan. Mää luulen, että se siinä hävis se semmonen 

ymmärrys sille minkä arvosta raha on. Että mää olin suht nuori tai että 

mää olin tässä jo 22, mutta mää olin 17-vuotiaasta asti ollu tavallaan, 

eiku olinhan mää 18 ku olinhan mää saanu ajokortin, kuitenki tuossa 

niin tota. - - [mää] menetin nuoruuden tavallaan. Ja sitten yhtäkkiä, kun 

se on menetetty se nuoruus ja mulle läpsähtää 20 000 euroa rahaa, joka 

on kaikki omaa ja sillai että, tuntuu, että se on koko omaisuus, että 

määhän elän tällä koko elämän, vaikka oikeestihan se on vaan 

vuositulon verran suurinpiirtein.” Mies, 34 vuotta 

Oman tilanteen realiteettien tajuamiseen liittyy jokaisen haastateltavan kohdalla 

ennen kaikkea syvä huoli omasta taloudellisesta asemasta ja maksukyvystä. 

Suurimmalle osalle haastateltavista kaiken rahan meneminen oman 

ostokäyttäytymisen rahoittamiseen on toiminut omaan vahingolliseen toimintaan 

herättävänä tekijänä, kun toisten osalta tilanteen tosiasiallisen laajuuden tajuaminen 

on tapahtunut vasta osin avustetusti pankkien toimesta, kun luottorajat on saavutettu 

tai jopa ylitetty. Vaikka äkilliset elämänmuutokset voivat olla pakonomaista 

ostokäyttäytymistä edistäviä tekijöitä, osalla nämä mullistavat elämäntilanteet tai 

siirtymät ovat toimineet herättäjinä. Yhden haastatellun osalta oman lapsen syntymä 

sai silmät avautumaan oman ostokäyttäytymisen älyttömyyteen. 

”No siitä ei nyt kyllä oo hirveen kauaa. Se on tässä jossain vaiheessa, 

taloudenhallinnan vaikeudet tajusin tässä pojan syntymän jälkeen, kun 

piti muuhunkin olla sitä rahaa ku omaan elämään. Niin se on jossain 

ehkä, oiskohan se ollu puoli vuotta viiva vuosi pojan syntymän jälkeen, 

sillä tavalla, että alko huomaamaan, että tässä pitäis sitä rahaa käyttää 

muuhunki ku omaan itteensä niin alko huomaamaan, että ei se ookkaan 

pohjaton kaivo tuo lompakko. Vaikka ei se nyt sitä oo ollu ennenkään.” 

Mies, 34 vuotta 

4.4.3 Henkiseen pääomaan liittyvät tekijät 

Vanhempien esimerkki 
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Kaikki haastateltavat ovat omien sanojensa mukaan lähtöisin joko perustuloisista tai 

vähävaraisista perheistä ja vain yhden vanhemmat ovat eronneet. Jokaisessa 

haastattelussa käy ilmi, että vanhemmat ovat kuin ovatkin pyrkineet opettamaan 

haastateltaville säästämistä ja rahan arvoa jo lapsesta saakka, mutta oppi ei ole syystä 

tai toisesta mennyt perille. Yhdessä tapauksessa opetusten uskottavuus on vesittynyt, 

kun vanhempien oma toiminta on ollut ristiriidassa opetusten kanssa ja 

mallioppimisen kautta perheen lapset ovat omaksuneet perheessä vallalla olevan 

toimintatavan. 

Kysyttäessä vanhempien antamista esimerkistä rahan suhteen, on mielenkiintoista 

huomata, että haastateltavasta riippumatta muistot painottuvat isien oppeihin ja 

esimerkkeihin. Isät koettiin nuukiksi ja tarkoiksi rahankäyttäjiksi, jotka opettivat, että 

raha ei kasva puissa vaan rahan eteen on tehtävä töitä. Vahvat kuvailut isän 

merkityksestä eivät ole ikäpolviin sidottuja, sillä samantapaisia kuvailuja löytyy niin 

60- kuin 30-kymppisten haastateltavien tarinoista. Yhdessä ääriesimerkissä isän 

nuukuus oli niin silmiinpistävää, että haastateltava kyseenalaisti isän halun auttaa 

perhettä arjessa selviytymisestä. Tämä äärimmilleen johtanut tarkkuus rahankäytössä 

on johtanut tilanteisiin, joissa nuori on ikään kuin taistellut esikuvaansa kohtaan, 

päättäen, että hänestä ei ainakaan samanlaista tule.  

”Isä on semmonen, isä on aina ollu semmonen ehdoton [rahan suhteen]. 

Se on aina ollu tosi tarkka, semmonen niinku oikeen super 

umpirehellinen suomalainen mies. No mun mielestä se on oikein 

semmonen stereotypia, se kattoo, ettei se ikinä tee mitään niinku väärin 

eikä millään harmaalla alueella, se on aina hemmetin tarkka ja 

semmonen jämpti. Siitä on jääny semmonen jotenki, tavallaan pelkoki 

siitä, että kuinka tarkka se on siitä, minkälainen se on.” Mies, 34 vuotta 

”No isä oli sairaalloisen nuuka. Sillä tavalla sairaalloisen, ettei se 

käsittäny sitä, että mitä ruoka maksaa, kun tota aina kun äiti oli töissä 

niin äiti makso kaikki ne semmoset ruokamenot ja ne oli hirveen isot. 

Isä oli vielä tupakkamies ja sit loppuvaiheessa kaljotteliki ja äiti makso 

aina kaikki ne. Se oli siinä mielessä pihi, että se ei ajatellu antavansa 

perheelle vaan se niinkun, kaikki mitä se suinkin niin se pisti itelleen 

säästöön ja sitten se osti perstas, kun se osti uuden mossen tai ladan. Et 

tota äiti eli kokoajan velaks samalla tavalla kun minäki. Ja silloin, kun 

se osti mulle jotain, niin sen piti ostaa salaa, kun isä heti moitti. Isä ei 

antanu mitään koskaan paitsi kerran, kun mää olin jo aikuinen, niin 

mun äiti motkotti sille, että kun sää et ikinä tytölles mitään lahjoja anna 
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niin se otti äitin rannekorun ja pani sen pakettiin ja anto mulle. ”Siinä 

on!”” Nainen, 61 vuotta 

Materialistiset arvot 

Kuten jo aiemmin käsitellyn kulutuskeskeisen yhteiskunnan yhteydessä tuli esille, 

myös haastateltavien suhtautuminen materiaan on hyvin ristiriitainen. Kun osa 

haastateltavista myöntää kiertelemättä pitävän materiaa ja ulkoista imagoa arvossaan, 

osalla oma käyttäytyminen ja sen takana piilevät syyt ovat vielä osin mysteeri. Oman 

käyttäytymisen järjettömyys ymmärretään, mutta syystä tai toisesta sitä ei koeta 

pystyvän omin avuin lopettamaan. 

”Mää haluan kaunista, öö, kauniin kodin ja kauniita vaatteita ja tällasta. 

- -  niin se kyllä sitten vaikuttaa siihen rahankäyttöönkin. Että jos mulla 

ei sitä [estetiikkaa] ois semmosena arvona niin sitten ehkä en, en 

kuluttais niin paljon..” Nainen, 23 vuotta 

”No näyttää olevan, näyttää olevan [imago tärkeä]. Kumminki mää 

tajuan sen, että mitään mää en vie mennessäni täältä. Että järki sanoo 

sen, että haloo [haastateltavan nimi], että sää et vie mitään mennessäsi 

täältä, mutta kumminki sää hamstraat hullunkiilto silmissäs jotain 

halavalla. Siinä ei oo niinku mitään järkeä, mää tiedän sen.” Nainen, 58 

vuotta 

Mielenkiintoinen huomio kuitenkin on, kuinka osin rajujakin päinvastaisia 

mielipiteitä haastateltavat materialististen arvojen tärkeydestä esittävät. Useampikin 

haastattelu antaa viitteitä siitä, että materialististen arvojen merkitys on nuoruudessa 

tärkeämpi ja liittyy mahdollisesti oman identiteetin rakentamiseen, mutta iän myötä 

näiden arvojen merkitys vähenee. 

”Ei, mää en osaa sanoa oisko nuorempana ollu joskus tollasta [materia 

tärkeää], mutta ei, en tunnista tuota, että päinvastoin. Mä kartan 

ihmisiä, jotka, joille on tärkeetä olla jotaki ja näyttää joltaki. Ja tota, 

että kaikki sellanen [kirosana] tärkeys ja tota, oman munan palvonta 

niin, niin mulla on hirveen vaikee semmosista ihmisistä tykätä. Mut, 

että sen sijaan mä tunnen, tunnen ihmisiä, joilla on valtava omaisuus, 

joka on antanu sen kaiken pois ja sellasta mä todella ihailen.” Nainen, 

61 vuotta 

Kokemukset omasta kyvyttömyydestä 
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Merkittävää on huomata, kuinka suoraan haastateltavat väheksyvät omia 

arkielämässä selviytymiseen tarvittavia taitojaan ja kykyjä kontrolloida omaa 

käyttäytymistään. Kyvyttömyyden tunne yhdellä elämän osa-alueella voi kumuloitua 

näkemyksiin kokonaisvaltaisesta hallitsemattomuudesta useilla eri elämänhallinnan 

osa-alueilla. Esimerkiksi oman osaamisen vähättely taloudenhallinnan osalta voidaan 

nähdä kyvyttömyytenä huolehtia itsestään muutenkin ja aiemmat kokemukset 

epäonnistuneesta taloudenhallinnasta annetaan vaikuttaa näkemyksiin, miten 

tulevaisuudessa oma taloudenhallinta voi onnistua. 

”Joku sanois, että se [oman talouden laiminlyönti] on suurta 

välinpitämättömyyttä ja se varmaan on sitä ja sit toinen juttu, et joku 

sanois, että se on vastuuttomuutta, sitä se varmasti on. Ettei ota niinku 

vastuuta omista asioistaan. Sitä se on. Mut sit siinä on kolmanneks tää, 

tää yhtälö, että mulla on tosi vaikee hahmottaa. Et paljon, paljon 

johonki menee rahaa. - - Mulla ei oo liiketaitoa. Se kyky minulta 

puuttuu. Jos mulla ois liikeyritys niin mie antasin ihmisille ilmaseksi 

kaikkee.” Nainen, 61 vuotta 

”En mää nyt rehellisesti sanottuna, en mää hirveesti itestäni osaa 

huolehtia oikeen vieläkään.” Mies, 34 vuotta 

”- - mää oon aina tienny, että ei mulla se kontrolli pelaa niin mää oon 

aina yrittäny järjestää raha-asiani silleen, että siellä on joku 

keinotekonen muun kontrolli. Pienempänä se tarkotti, että vanhemmilla 

on kontrolli, koska se raha tulee vanhemmilta. Vanhemmat huolehtii 

siitä, että se raha, mikä mulle tulee, se on semmosta, että mun ei ite 

tarvi budjetoida siihen välttämättä, niinku ruokaa tai mitään. Että kaikki 

raha minkä mää saan, mää voin hupuloida menemään, sillä ei oo mitään 

väliä, koska se kaikki on ”ekstraa”. Ja sitten aikuisena se on ihan 

järkyttävä tunne, kun tajus tai tiesi jollaki tavalla, että se raha, minkä 

mää hupuloin menemään niin sen pitäis oikeasti olla myös 

perustarpeisiin. Mutta se ei vaan niinku säästy, se ei vaan säästy.” 

Nainen, 35 vuotta 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat niin sanotusti jo paranemisvaiheessa, 

sillä oman kulutuskäyttäytymisen järjettömyys on tiedostettu ja oman tilanteen 

realiteetit on ymmärretty. Näin ollen ensimmäinen askel kohti parempaa 

tulevaisuutta on otettu. Tästä huolimatta koko totuutta ei välttämättä olla haluttu tai 

kyetty kohtaamaan, koska ongelmien edessä koetaan voimattomuutta, henkisten 

resurssien puutetta tai kumuloitunut ongelmienvyyhti koetaan niin suureksi, että sen 
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selvittämiseen tarvittavaa aikaa ei kyetä hahmottamaan. Kuten jo ongelmien 

kumuloitumista käsittelevässä luvussa käy ilmi, aiemmin elämässä tehdyt valinnat 

vaikuttavat nykyisiin ja tuleviin mahdollisuuksiin, joka osaltaan voi hidastaa 

pakonomaisen ostokäyttäytymisen hillitsemistä ja vahingollisen kierteen 

katkaisemista. 

”Mää en vaan niinku ajattele, koska se [velkasumma] on ihan niinku 

joku mielikuvistussumma jossaki, koska se on niin iso, että mää en 

pysty sitä käsittelemään semmosenaan. Se ei oo mikää yhen kuukauden 

palkka tai kaden kuukauden palkka vaan se on kymmenien kuukausien 

palkka, joka on semmonen aikakäsitys, että en mää pysty sitä silleen 

realistisesti ajattelemaan minkälainen rahasumma se on. Se on joku 

numero Kelan paperissa, että tämän verran sulla täällä lainaa on.” 

Nainen, 35 vuotta 

4.4.4 Elämänkulun ulkopuoliset tekijät 

Lähipiiri 

Yksi mielenkiintoisimmista havainnoista on se, että jopa kolme haastateltavista on 

parisuhteessa henkilön kanssa, jonka ostokäyttäytymisessä on havaittavissa 

samantapaisia taipumuksia. Lähipiirin vaikutus pakonomaisen ostokäyttäytymisen 

muotoutumisessa ja käyttäytymisen ylläpidossa on tämän tutkimusaineiston pohjalta 

huomattava. Läheisen, jonka oma ostokäyttäytyminen on vähintään holtitonta, on 

moraalisesti vaikea puuttua ja kommentoida puolison ylenpalttista ostamista. 

Hälyttävin huomio on, että samoja tapoja omaavat kuluttajat ruokkivat toistensa 

ostokäyttäytymistä tai ovat jopa esimerkkinä yli omien varojen elämisessä. 

”Se [aviomies] on ihan samanlainen. Me ollaan kaks semmosta, kuhan 

saa vaan halavalla. Me ollaan semmosia Sulo Vilenejä, että ku 

halavalla saa.” Nainen, 58 vuotta 

”Meillä on vähän semmonen sopimus, että se [aviomies] ei huomauta 

mun neulelangoista tai kuinka paljon niitä on, koska minä en huomauta 

hänen pienoislennokkiharrastuksestaan enkä taskulampuista. Eli kyl me 

niinku saatetaan ihan hyvässä hengessä keskustella, jos [aviomies] 

ostaa 27:ttä lamppua ja tilaa 15:sta ledipakettia eBaystä niin saatan 

kysyä, että ok sä ihan varma, että sää tiiät mihin kaikkeen sää aiot nää 

ledit käyttää seuraavien kahen viikon aikana.” Nainen, 35 vuotta 
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”On se [kihlattu] kyllä vähän saman tyyppinen, että, et sillä on sitten 

tämä tietokoneharrastus, et siihen pitää aina olla ostamassa osia ja sitten 

välillä vähän uutta telkkaria ja semmosia kaiuttimia ja kaikkee tällasta, 

että. - - sitten seki on ollu siinä näyttämässä vähän esimerkkiä, että 

katopas, kun mulla on tätä lainaa niin mää voin ostella mitä mää 

haluan. Niin sitten, ehkä mää oon ottanu siitä mallia.” Nainen, 23 

vuotta 

Tunteet 

Haastateltavat yhdistävät ostamiseen ja kuluttamiseen hyvin vahvoja 

tunnekokemuksia. Miltei jokainen haastateltavista kertoo kokevansa jännitystä ja 

intoa ennen itse ostotapahtumaa, yksi jopa vitsailee tuotteiden puhuttelevan häntä 

nimeltä. Vaikka on huomattava, että tunteiden voimakkuus vaihtelee haastateltavasta 

toiseen, eikä tunteiden voimakkuutta tässä tutkimuksessa ole edes 

tarkoituksenmukaista vertailla keskenään, jotain tunteiden voimakkuudesta kertoo se, 

että yksi haastateltavista kertoo saavansa ostelusta suuremman adrenaliiniryöpyn 

kuin extreme-urheilusta. 

”Se [tunne] on semmonen, että ikään kuin kutsuu, että osta mut, osta 

mut, vie mut kotiin.” Nainen, 58 vuotta 

”Siinä tulee semmonen adrenaliiniryöppy tai semmonen, että se on 

niinku… Mää oon monesti sanonu, että mää saan shoppailusta 

paremmat kiksit joskus ku jostain extreme-urheilusta. Sen oikeen tuntee 

semmosen oikein kihinän. Että sitä on niin innoissaan, että voi ku joku 

juttu on ihana ja voi vitsi se on halpa, että mulla on siihen varaa.” 

Nainen, 35 vuotta 

Erityisesti vaatteet, nimenomaisesti laadukkaat vaatteet, saavat aikaan suurimman 

positiivisen tunnekokemuksen suhteessa muihin tuoteryhmiin. Tämä havainto on 

riippumaton haastateltavan sukupuolesta.  

” - - aikasemmin, että se oli oikeesti, mä saatoin viettää puoli päivää 

vaatekaupoissa ja kerran sanoinki, että mun haaveeni on se, että mää 

unohtuisin Sokoksen tavarataloon niin, että ne panis ovet kiinni eikä ne 

huomais, että mää oon jääny sisään ja mä saisin sovittaa koko yön 

vaatteita. - - Siinä oli jotenki, et tota, se tuntuu kivalta sit ku löytää 

vaatteita, joissa näyttää nätiltä niin se tuntuu hyvältä.” Nainen, 61 

vuotta 
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”Nyt ku mää mietin, että siitä elektroniikasta ei niin paljoa tuu, - - 

mutta vaatteista tulee semmonen [hyvä fiilis]. Mutta ehkä mää oon sen 

verran narsisti [naurua] tai ulkonäkökeskeinen. Vaikken mää nyt 

omasta mielestäni niin paljoa okkaa. - - Semmosen hienoon vaatteen 

saaminen, se on kyllä, se on siistiä.” Mies, 34 vuotta 

Jokseenkin surullinen tarina liittyy 35-vuotiaan naisen kertomuksiin shoppailun ja 

onnellisuuden tunteen yhteydestä. Lapsuuden perheen ollessa vähävarainen, arkena 

perhe tottui tyytymään vähempään, mutta palkkapäivän saapuessa tienattu raha 

pistettiin haisemaan, eikä kuluissa säästetty. Mallioppimisen kautta hän on tottunut 

yhdistämään ostelun ja siihen tarvittavan rahan mielihyvään, jolloin vastakkainen 

rahaton tilanne muistuttaa häntä lapsuuden ankeista kokemuksista. Näin ollen hänelle 

on muotoutunut mielikuva, jossa kaikki mukavat kokemukset nivoutuvat rahan ja 

ostamisen ympärille. Tämä vääristynyt ajattelumalli on omiaan pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen ruokkimiselle. 

”No mä muistan jo lapsuudesta sen jotenki, että siinä oli se, että tuntu 

niin [kirosana] köyhältä ja ankeelta, että ku oli tosi paljon semmosia 

jaksoja, että meillä ei ollu rahaa niinku mitään ylimäärästä tehä, niin se 

jotenki nivoutuu siihen, että kun ei oo rahaa, niin ei oo mitään kivaa. Ei 

voi tehä mitään kivaa eikä voi ostaa mitään kivaa. Tulee semmonen tosi 

ankee ja köyhä olo. Sitten edelleenki semmonen justiin, että jos tilillä ei 

oo rahaa eikä voi shoppailla eikä voi käyä missään niin on justiinsa 

semmonen olo, että [kirosana] ku on niin ankeeta ja köyhä ja ankeeta.” 

Nainen, 35 vuotta 

” - - äiti on ollu vähän semmonen pikkusen tarkempi, mutta äitillä oli 

kans se, että sitten kun tuli palkkapäivä niin se oli aina semmonen, jee 

palkkapäivä, nyt me voidaan ostaa hyvää ruokaa kaupasta. Sitä silleen 

palkittiin semmosta, kun on niin köyhää ja ankeeta ja syyään 

makaronia, kaurapuuroo ja kaikkee semmosta, että on oikein 

superankeeta ja näin nii sitten, kun on palkkapäivä tai sitä rahaa tulee, 

niin sit ollaan niinku yhtäkkiä, että töttöröö, että nyt tehdään kaikki 

kiva. Ja siitä tuli mullekki semmonen ajatus, että kun sitä rahaa on ja 

ettei elämä olisi niin harmaata ja kurjaa, niin sitten sitä shoppaillaan 

kaikkee kivaa, koska siitä tulee hyvä mieli.” Nainen, 35 vuotta 

Ostelusta saatavat positiiviset tunnekokemukset voivat toimia jopa käyttäytymisen 

lopettamisen esteenä, kuten seuraavasta sitaatista käy ilmi. 
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”Kun se on niin kivaa, niin sitten jotenki mulla on se, että miks mä 

lopettaisin shoppailun kokonaan?” Nainen, 35 vuotta 

4.4.5 Kuluttamisen konteksti 

Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta haastateltavien välillä vallitsee laaja 

yksimielisyys siitä, että internetissä toimivissa erilaisissa nettikaupoissa 

ostokäyttäytymisen kontrollointi on haastavaa ja suurin osa pakonomaisesta 

kuluttamisesta tapahtuu nettikaupoissa. Ehdottomasti suosituin nettikauppa 

haastateltavien keskuudessa oli eBay, jonka lisäksi haastateltavat mainitsivat useita 

kotimaisia ja ulkomaisia vaateketjujen nettikauppoja. Muutama haastateltava kertoo 

lisäksi aktiivisesti seuraavansa erilaisia netissä ylläpidettyjä kirpputoreja ja niitä 

hyödynnetään tavaran hankinnan lisäksi hankitun tavaran eroon pääsemisessä. 

”- - mää nettikirppareita käytän nimenomaan, että laitan sinne kuvan ja 

selostan tuotteen ja hintapyynti sitte. Mun mies käyttää tori.fi:tä, mutta 

mää käytän ihan näitä Facebookissa olevia.” Nainen, 58 vuotta 

Ainoa verkko-ostamista kokonaan karttava henkilö perustelee valintaansa omalla 

kykenemättömyydellä ostosten, erityisesti vaatteiden hahmottamisessa. 

Samantapaisia havaintoja on tehnyt myös toinen haastateltava, joka on kyllästynyt 

nettikaupoista tilattujen vaatteiden sopimattomuuteen. 

”Mää oon niin huono hahmottamaan, että tota, kun ei mulla onnistu 

vaatteet oikeen sovittamallakaan niin saati, että mää kattoisin vaan 

netistä.” Nainen, 61 vuotta 

”No vaatteitaki oon justiinsa tilannu muutaman kerran verkkokaupasta, 

mutta sitten mää hoksasin, ku ei niissä ikinä osu koko kohalleen, että se 

on yhtä turhan kanssa.” Mies, 34 vuotta 

Nettikauppoja pidetään haastateltavien keskuudessa hyvinä ostokanavina suuren 

valikoiman vuoksi. Kivijalkakaupoissa turhautumista aiheuttavat tilanteet, joissa 

haastateltavat eivät löydä tuotteita, joita sieltä ovat lähteneet etsimään.  Koska 

jokainen haastateltava pitää itseään impulsiivisesta ostokäyttäytymisestään 

huolimatta hyvin hintatietoisina kuluttajina, internetiä pidetään järkevänä 
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vaihtoehtona, sillä siellä hintavertailu on mahdollista ja suhteellisen helppo toteuttaa. 

Nettikaupoista haetaan niin sanottua parasta tarjousta ja halvinta hintaa. 

”Kirjoja mää shoppailen silleen, että mää aika paljon ostan Adlibris ja 

Bookdepository, mikä on brittiläinen firma, et jos on jotain 

englanninkielistä kirjallisuutta niin sieltä yleensä katon ja sitten tää 

booky.fi. Niin ne on yleensä semmosia, että mää vertailen mistä saa 

halvimmalla.” Nainen, 35 vuotta 

Hintatietoudesta ja yksittäisten tuotteiden kohdalla tehdyistä säästöistä huolimatta 

haastateltavien vastauksista paistaa läpi, että nettiostosten helppous kannustaa 

ylimääräisten mielitekojen täyttämiseen. Kuvailujensa mukaan haastateltavat 

saattavat aloittaa shoppailun tarpeesta, mutta nettikauppojen laajan valikoiman 

vuoksi ostoskoriin valitaan tuotteita ihan vain huvin vuoksi sovitettavaksi. Nämä 

”kokeilut” jäävät kuitenkin usein palautusoikeudesta huolimatta tilaajalle, jolloin 

alkuperäisen ostotarpeen lisäksi haastateltavat lopulta pulittavat tarpeettomista 

tavaroista huomattavia summia. 

” siis tulee tämmösiä tiettyjä aikoja milloin mää rupeen kattoon kaikkia 

tämmösiä erilaisia kauppoja ja sit mää oon silleen, et mää haluaisin tota 

ja tota ja tota ja miksen mää tilaa niitä, ei mun oo pakko ostaa niitä 

vaan mä voin vaan tilata. Mut sitten kuitenki en mä niistä suurimpaa 

osaa kummiskaa palauta, et kyllä ne pitää maksaa kuitenki sitte jossain 

vaiheessa.” Nainen, 23 vuotta 

”Yleensä lähtee jostain ihan tarpeesta, mutta sit mun päässä se, että 

mikä se oikee tarve on. Se oikee tarve voi olla ihan kohtuullinen, mutta 

se miten mää täytän sen tarpeen, niin siinä se lähtee se mopo käsistä. 

Mää ostin sieltä vajaalla 700 eurolla vaatteita sitten kerralla ihan vaan 

silleen, että mää ”tarviin”.” Nainen, 35 vuotta 

Internetissä tehtävät ostokset ovat ennen muuta ajanvietettä. Työttömänä haastattelun 

toteutushetkellä ollut 58-vuotias nainen myöntää lisääntyneen vapaa-ajan johtaneen 

kasvaneeseen tietokoneella ja internetissä vietettyyn aikaan. Myös erityisesti 

äitiysvapaalla/sairaslomalla oleva 35-vuotias nainen kertoo nauttivansa pelkästään jo 

nettikauppojen selaamisesta ja niiden visuaalisesta näyttävyydestä ja kertoo 

kahdestaan lapsen kanssa vietetyn arjen olevan ajoittain tylsää, jolloin 

verkkokauppojen selailu on tapa viettää aikaa. 
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”Se on ajanvietettä kyllä. Siis mää voin viettää tuntikausia ostamatta 

mitään pelkästään sillä, että mää selailen jotain nettikauppaa, jossa on 

jotain tosi kauniita kuvia. - - varsinki nytten, kun mää oon jumissa tän 

lapsen kanssa täällä kotona niin määhän en voi lähtee mihinkään, mutta 

minä voin selata nettikauppoja.” Nainen, 35 vuotta 

Kysyttäessä syytä miksi haastateltavat eivät ole lopettaneet vahingolliseksi 

tajuamaansa ostokäyttäytymistä yhtenä syynä nähtiin verkkokauppojen helppo 

saatavuus. 

”Se [lopettaminen] on aika vaikeeta, koska niinkun nettikaupat on niin, 

sinne on niin helppo mennä” Nainen, 23 vuotta 

Yksi haastateltavista kuvailee havainnollistaen, mikä hintatietoisia kuluttajia 

verkkokaupoissa kiehtoo. 

”EBayssa on se hyvä puoli, että jos siellä lähtee mopo käsistä niin siinä 

on se, että tulee tavallaan ihan oma eBay-hintasokeus. Sieltä kun tilaa 

esim. bambuisia neulepuikkoja tai jotain askartelujuttuja tai jotain 

pienelektroniikkaa jostaki kiinamyyjiltä, niin summat on muutamia 

dollareita niin per ostos. - - eBay-hintasokeus tulee silleen, että mää 

saatan katella jotain nappeja tai vaikka jotain led-lamppuja tai jotain, 

mitä nyt jokainen tarvii ihan hirveesti joka päivä, niin tulee, että no 

0,8dollaria per kappale, et oh miten halpaa tai mitä ikinä nyt semmosta 

pikkutilpehööriä mitä tulee just kuplamuovikuoressa kotiin. Tulee 

semmonen, että aattelee, että se on niin halpaa, että se ei maksa juuri 

mitään.” Nainen, 35 vuotta 

Kysyttäessä katumuksesta netistä tehtyihin ostoksiin kaikki neljä verkkokauppoja 

käyttävää haastateltavaa kertoo suurimman mielipahan aiheutuvan ostoksista, joissa 

mielikuva ei vastaa todellista tuotetta. Suurimmat pettymyksen aiheet ovat 

huonolaatuiset tuotteet tai tuotteet, joiden hinta-laatu suhde koetaan 

epätasapainoiseksi. Verkko-ostosten jälkeen katumus tulee haastateltavien 

kertomusten mukaan myöhemmin kuin kivijalkaliikkeistä ostettaessa, sillä 

verkkokaupoista tilatessa tuotteen laadun pääsee toteamaan vasta, kun tuote 

toimitetaan kotiin. 

”Et ne netissä kuvataan silleen, et on tosi paljon valaistusta ja kaikki on 

niin valkosta ja kirkasta ja sit, kun ne tulee oikeesti niin sitten kattoo 

sitä kangasta, et no tää on ihan tämmönen luonnonvalkonen oikeesti 
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eikä mikään valkonen. Et niin. Et jotenki ne luo semmosia tiettyjä 

mielikuvia niissä nettikaupoissa.” Nainen, 23 vuotta 

”Tulee katumus silloin, jos se niinku ei yhtään vastaa mun mielikuvia. 

Eli tulee tunne, että mää oon maksanu jostain liikaa tai on laadullisesti 

ala-arvonen niin, että jos olisin tiennyt, olisin jättänyt ostamatta. Et 

silloin tulee katumus. Tai sitten just se, että se laatu on, että olisin 

voinut ostaa, mutta en olisi nuin paljoa maksanut. Että justiinsa se, että 

jos se mielikuva ja todellisuus ei kohtaa sen ostoksen hyvyydestä niin 

silloin iskee katumus.” Nainen, 35 vuotta 

Verkkomaksamisessa yksi haastateltavista kritisoi todellisen rahankulutuksen 

hämärtymistä. Verkkomaksut, joissa maksusuoritus tapahtuu ilman konkreettisia 

maksuvälineitä saa hänet tuntemaan, että maksut suoritetaan niin sanotusti 

mielikuvitusrahalla. Rahan kulumisen kontrollia puntaroi myös toinen haastateltava, 

joka viime vuosiin saakka on nostanut palkkapäivänä tilin tyhjäksi ja käyttänyt 

käteistä kaikkiin maksusuorituksiin. Hänen mielestään rahan menoa on helpompi 

kontrolloida, kun sen fyysisesti näkee ja maksutapahtuman aikana kolikoita ja 

seteleitä on ynnättävä. 

” - - netistä ostaminen niin se hämärtää sen rahan kulumisen. Kun 

mulla on se PayPal niin mää oon monesti miettiny, että jos mää vaan 

jotenki kytkisin sen pois. Mutta kun mää tiiän, että se ois taas vaan 

muutamalla kirjauksella päällä. Ja sit se, että ei tarvi niinku käyttää 

rahaa, ei tarvi näyttää korttia eikä tarvi näyttää käteistä eikä mitään, että 

iskee salasanan kenttään, niin siinä hämärtyy täysin se, että paljonko 

rahaa on oikeesti kuluttanu. Vasta sitten jälkikäteen, kun kattelee niitä 

kirjauksia tilillä, niin sit sitä tajuaa, kuinka paljon sitä rahaa on oikeesti 

menny.” Nainen, 35 vuotta 

”Vielä pari vuotta sitten mää tein aina silleen, että se helpompi 

kontrolloida, että aina ku tuli joku tili tai rahaa tai jotain niin mää 

menin automaatille ja mää nostin kaikki taskuun. Sillä tavalla, että 

vaikka kolikot ja nuo painaa nykyään paljon, mutta kun sää näät sen 

konkreettisen rahan niin sitä on paljon vaikeempi tuhlata ku kortilla. 

Ainaki mulla henkkohtasesti. - - Ja se on jotenki niin paljon helpompi 

sillä tavalla kortilla, sää saat aina tasasumman ja se fyysisesti se itse 

maksaminen, niin se on vaikeampaa ku niitä laskee ja tasottelee niitä 

rahoja, sitä ei mee niin herkästi.” Mies, 34 vuotta 

Nettikaupoissa keskimäärin vietetty aika vaihteli haastateltavien kesken ja 

useampikin haastateltava myönsi ostokäyttäytymisen olevan syklistä, jolloin 

nettikauppojen selailuun käytetty aika vaihtelee päivästä ja kuukaudesta toiseen. 
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Eniten aikaa nettikaupoissa ja erilaisilla nettikirpputoreilla viettää 58-vuotias nainen, 

kuka kertoo käyttävänsä päivästä jopa 3-4 tuntia erilaisten nettisivujen selaamiseen. 

Muilla nettikaupoissa vietetty aika vaihtelee tunnista kahteen per päivä. 

”Keskimäärin yhteensä varmaan tunti päivässä on minimi. Joskus voi 

olla päivä, etten mää kattele mitään netistä, mutta välillä on taas silleen, 

että menee tuntikausia. Kyllä mää arvioisin, että se on minimissään 

tunti per vuorokausi keskimäärin.” Nainen, 35 vuotta 

Kaikki haastateltavat tekevät ostoksia mielellään yksin riippumatta kuluttamisen 

kontekstista. Ostosten tekeminen ystävän tai perheenjäsenen seurassa koetaan jopa 

ahdistavaksi. Se johtuuko tämä yksin tehtävä shoppailu sosiaalista 

”Ihan ylhäisessä yksinäisyydessä mää sieltä bongaan jotain aivan 

ihanaa, jota ilman mää en tuu toimeen.” Nainen, 58 vuotta 

”En mää tykkää olla toisten [ostoksilla] kanssa, musta se on 

hermostuttavaa, kun joku toinen oottaa. Tyttären kanssa varsinkin 

mulla menee hermot.” Nainen, 61 vuotta 

Kivijalkamyymälät saavat haastateltavat muuttumaan kriittisimmiksi kuluttajiksi, 

jolloin he punnitsevat ostopäätöksiään huolellisemmin. Haastateltavien kriittisyyttä 

ja harkintaa ostoksiaan kohtaan lisäävät mahdollisuus todentaa tuotteiden todellinen 

laatu sekä oston yhteydessä tapahtuva fyysinen maksaminen. 

”Jos on ihan kaupassa käyny sovittamassa ja miettimässä, et onks tää 

oikeesti hyvä niin silloin harvemmin ostaa niitä huonompia vaatteita.” 

Nainen, 23 vuotta 

”Kivijalkaliikkeissä mää jotenki harkitsen paljon tarkemmin, koska 

siinä esimerkiksi pääsee hipelöimään sitä ostettavaa, oli se sitten 

kangas tai lankakerä tai vaate tai ihan mikä tahansa. Mää jotenki 

muutun kriittisemmäksi tai on helpompi olla kriittisempi, kun näkee 

sen asian siinä niinku käytännössä. Sitten se, että sen joutuu maksaan 

oikeella rahalla, koska tulee semmonen olo, että nettikaupoissa ostaa 

jollain mielikuvistusrahalla.” Nainen, 35 vuotta 
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4.5 Empiirisen aineiston yhteenveto ja muutokset teoreettiseen viitekehykseen 

Empiirisen aineiston ja sen analysoinnin myötä alkuperäiseen teoreettiseen 

viitekehykseen, joka lukijalle esiteltiin aiemmin luvussa 2.3, tehtiin paljon 

muutoksia. Tutkimuksen lopullinen viitekehys, josta käy ilmi tekijät, jotka tähän 

tutkimusaineistoon perustuen edistävät pakonomaista ostokäyttäytymistä on esitetty 

alla kuviossa 8.  

 

Kuvio 8. Pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävät tekijät yksilön elämänkulussa. 

Empirian perusteella viitekehykseen tehtyjä muutoksia lähdetään purkamaan siten, 

että edistäviä tekijöitä käsitellään elämänkulkuteorian mukaisesti näkökulma 

(normatiivinen, stressi ja henkinen pääoma) kerrallaan. Jokaiseen näkökulmaan 

liittyen ensin käsitellään tekijät, jotka poistettiin kokonaan viitekehyksestä. Tämän 

jälkeen annetaan perustelut niille tekijöille, jotka jo aiemmin teorian perusteella 

saivat tässä tutkimuksessa lisänäyttöä ja tämän lisäksi esitellään kuhunkin 

näkökulmaan liittyen empiriasta nousseet, aikaisempien tutkimuksien valossa vielä 

tuntemattomat pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävät tekijät. Tekstissä tekijät on 
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nimetty samalla tavalla kuin teoreettisessa viitekehyksessä, jonka lisäksi ne on 

kursivoitu hahmottamisen helpottamiseksi. 

Tämän tutkimusaineiston perusteella voidaan sanoa, että normatiivisista tekijöistä 

yksilön löyhä suhteutuminen velkaan sekä kulutusta ihannoiva yhteiskunta edistävät 

pakonomaista ostokäyttäytymistä, kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet. 

Näiden lisäksi normatiivisiin tekijöihin voidaan lisätä velan helppo saatavuus. 

Erityisesti opiskelijoille myönnettävä valtion takaama opintolaina ja suoritettuja 

opintopisteitä vastaan saadut luottokortit, joiden myöntämiseen ei hakijalta vaadita 

säännöllisiä tuloja, koetaan tämän tutkimuksen perusteella ruokkivan pakonomaista 

ostokäyttäytymistä, sillä ne mahdollistavat yli omien varojen elämisen ja niillä on 

mahdollista rahoittaa omaa häiriintynyttä ostokäyttäytymistä. 

Henkisen pääoman osalta alkuperäisestä viitekehyksestä poistettiin vanhempien 

avioero. Vain yksi haastateltavissa on avioeroperheen lapsi, eikä hänkään ole 

kokenut vanhempien avioeron olleen todellinen syy oman pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen muotoutumiselle. Tärkeämpänä tekijänä haastateltavat pitävät 

vanhempien antamaa esimerkkiä, sillä muiden haastateltavien lisäksi myös 

vanhempien avioeron kokenut haastateltava näki, että vanhemmilta opitut 

kulutusmallit ohjailevat pitkälti omaa kuluttamista aikuisuudessa. Tärkeä huomio on, 

että vanhempien antaman esimerkin osalta niin liian tarkka taloudenpito kuin liian 

löyhä rahankäyttö edistävät pakonomaista ostokäyttäytymistä. Tämän tutkimuksen 

aineiston pohjalta voidaan todeta, että osa pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä 

kärsivistä henkilöistä on oppinut yli omien taloudellisten resurssien elämisen 

vanhemmiltaan tai ostelevat täyttäen mielitekojaan vastaiskuna omassa lapsuuden 

perheessä vallinneelle turhan tarkalle taloudenpidolle. 

Henkiseen pääomaan liittyvät materialistiset arvot saivat tämän tutkimuksen valossa 

lisäkannatusta. Tämä lisänäyttö ei kuitenkaan ollut täysin yksiselitteistä, sillä 

aineistosta oli löydettävissä myös hyvin kärkkäitä, vastakkaisia viitteitä. 

Viitekehykseen on empirian pohjalta lisätty tekijäksi kokemukset omasta 

kyvyttömyydestä. Yksilön omat tuntemukset siitä, kuinka hyvin tai huonosti hän 

omaa talouttaan ja ostokäyttäytymistään pystyy hallitsemaan heijastuvat laajemmin 

myös hallinnan kokemuksiin muilla elämänalueilla. 
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Teorian pohjalta muodostetussa viitekehyksessä stressitekijöihin oli luokiteltu vain 

äkilliset elämänmuutokset. Tämä tekijä sai empiriasta lisänäyttöä, joten se säilyi 

muuttumattomana, mutta muutoin stressitekijöihin tehtiin paljon lisäyksiä. Uusia 

pakonomaista ostokäyttäytymistä edistäviä tekijöitä ovat empiriaan perustuen 

itsenäistymisen tuoma autonomia, arkirytmin muutokset ja omien lasten poismuutto. 

Kaikki edeltävät ovat tosin tutkijan näkökulmasta tietyllä tavalla alisteisia äkillisille 

elämänmuutoksille. Vaikka muutto pois lapsuudenkodista tarjoaa nuorelle aikuiselle 

kauan odotetun mahdollisuuden alkaa rakentaa omaa elämää, voi vapauden huuma ja 

taloudellisten resurssien rajallisuus yllättää nuoren. Arkirytmin muutoksia voi 

tapahtua esimerkiksi lapsen saannin tai työttömyyden yhteydessä. Tällöin 

aikaisemmat arkirutiinit murtuvat ja sosiaalinen verkosto ja siitä saatava tuki voivat 

horjua. Omien lasten poismuuttoon voi osittain varautua, sehän useimmissa perheissä 

kohdataan väistämättä, mutta lasten jättämä ajankäytöllinen tyhjiö ja 

elatusvelvollisuuden pienentyminen saattavat silti yllättää vanhemman.  

Aiemmissa tutkimuksissa ilmi tullut elämänkulun ulkopuolinen tekijä, naissukupuoli, 

on poistettu lopullisesta teoreettisesta viitekehyksestä perustuen kahteen 

näkökulmaan. Ensinnäkin tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin, jolloin 

tutkittu näyte on suppea. Tämän lisäksi naisten on osoitettu osallistuvan 

vapaaehtoisuuteen perustuviin tutkimuksiin miehiä tunnollisemmin (Cowles & Davis 

1987), jolloin useamman naispuolisen haastateltavan yhteydenotto vapaaehtoisuuteen 

perustuvassa tutkimuksessa ei voida pitää yllättävänä. 

Elämänkulun ulkopuolisiksi tekijöiksi on kuitenkin lisätty lähipiiri sekä ostamisen 

aiheuttama positiivinen tunnekokemus. Erityisesti yksilön lähipiirin kaikista 

läheisimmät henkilöt, toisin sanoen puolisot, ovat osoittautuneet tämän 

tutkimusaineiston valossa yhdeksi merkittäväksi pakonomaista ostokäyttäytymistä 

edistäväksi tekijäksi. Puolisoilla on usein samantyylisiä kulutustottumuksia, jolloin 

pakonomaisesta ostokäyttäytymistä kärsivän puolison tekoja on toisen vaikea 

moralisoida tai tällaisesta ostokäyttäytymisestä voi parisuhteessa muotoutua jopa 

normi. Ääritapauksissa puoliso saattaa olla henkilö, joka näyttää toiselle esimerkkiä 

yli omien varojen elämisessä. Ostamisen aiheuttamilla positiivisilla tunteilla on suuri 

merkitys, ei ainoastaan pakonomaiseen ostokäyttäytymiseen kannustava tekijänä, 

vaan nimenomaisesti ostokäyttäytymisen ylläpitämisessä. Kuluttamisesta saatava 
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tyydytyksen ja euforian tunne ovat niin vahvoja, että osa haastateltavista 

kyseenalaistaa oman vahingollisen toiminnan lopettamisen tarpeellisuuden vedoten 

ostamisen tuomaan mielihyvään. 

Pakonomaista ostokäyttäytymistä on tämän tutkimuksen valossa havaittavissa niin 

sanotussa perinteisessä kulutuskontekstissa eli kivijalkamyymälöissä kuin myös 

internetissä. Internet ja siellä olevat verkkokaupat koetaan osittain jopa helpommaksi 

väyläksi pakonomaisten mielitekojen täyttämiseen sen vaivattomuuden ja 

ympärivuorokautisen toimintasyklin ansiosta. Kivijalkamyymälöissä pakonomaisesta 

ostokäyttäytymisestä kärsivät henkilöt kokevat tekevänsä rationaalisempia valintoja, 

joskin tämä ei poissulje mahdollisuutta pakonomaisten tendenssien seuraamiselle. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa lukijalle esitellään tutkimuksen johtopäätökset. Johtopäätöksissä 

pyritään abstrahointiin eli järjestämään tutkimusaineisto, sillä tavalla, että siitä tehdyt 

johtopäätökset eivät ole sidoksissa tutkittaviin henkilöihin tai lausumiin vaan ne on 

siirretty käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle (Metsämuuronen 2001: 51). 

Ensimmäisessä alaluvussa esitellään teoreettisen ja empiirisen analyysin avulla 

saavutetut tutkimustulokset ja annetaan vastaukset ensimmäisessä luvussa 

määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan, mitä 

teoreettisia, yhteiskunnallisia ja liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä tutkimuksen 

perusteella voidaan tehdä. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

5.1 Tutkimuksen tulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimusongelmaa lähdettiin tarkastelemaan seuraavan päätutkimuskysymyksen 

kautta: Mitkä tekijät yksilön elämänkulussa edistävät pakonomaista 

ostokäyttäytymistä? Tähän kysymykseen on mahdollista vastata, kun vastaukset 

päätutkimuskysymystä tarkentamaan asetettuihin alatutkimuskysymyksiin on saatu. 

Päätutkimuskysymystä tarkennettiin kolmen alatutkimuskysymyksen avulla. 

Alatutkimuskysymykset perustuvat yleisesti hyväksyttyihin elämänkulkuteorian 

näkökulmiin, jotka ovat normatiivinen, stressi ja henkinen pääoma. Ensimmäinen 

alatutkimuskysymys kuului: Mitkä normatiiviset tekijät edistävät yksilön 

pakonomaista ostokäyttäytymistä? Pakonomaista ostokäyttäytymistä edistäviksi 

normatiivisiksi tekijöiksi voidaan laskea yksilöiden löyhä suhtautuminen velkaan, 

kulutusta ihannoiva yhteiskunta sekä velan helppo saatavuus. Jos lainaa on 

mahdollista saada ilman henkilökohtaisia takauksia tai säännöllisiä tuloja, yksilöt 

joiden kulutustottumuksissa on pakonomaisia tendenssejä, eivät jätä näitä 

rahoitusmahdollisuuksia käyttämättä. Teollistuneissa länsimaissa, joissa kulutukseen 

kannustetaan yhteiskunnan toimesta usein poliittisten päätösten keinoin, 

normatiivinen kulutuskulttuuri ruokkii pakonomaista ostokäyttäytymistä yksilöillä, 

joilla siihen on taipumuksia. Myös vallalla oleva kertakäyttökulttuuri on osaltaan 

omiaan pakonomaisen ostokäyttäytymisen ruokkimisessa, sillä paljoustarjoukset, 
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niistä saatava niin sanottu säästö ja ”säästämisen” tunteesta saatava mielihyvä 

motivoivat pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivää henkilöä jatkamaan 

toimintaansa.  

Toinen alatutkimuskysymys oli: Mitkä stressitekijät edistävät yksilön pakonomaista 

ostokäyttäytymistä? Stressitekijöiksi lasketaan äkilliset elämänmuutokset, 

itsenäistymisen tuoma autonomia, omien lasten poismuutto ja arkirytmissä 

tapahtuvat muutokset. Äkilliset elämänmuutokset, kuten vakava sairastuminen, 

läheisen kuolema tai odottamaton työttömyys voidaan kokea niin stressaavina 

elämäntapahtumina, että yksilön psyyke ja mielenterveys joutuvat todelliseen 

koetukseen. Näihin äkillisiin elämänmuutoksiin ei pystytä varautumaan, jolloin jo 

käytössä olevat, aiemmin opitut selviytymiskeinot eivät välttämättä riitä ja omat 

toimintamallit, ostokäyttäytyminen mukaan lukien, voivat kokea suuria muutoksia. 

Muut stressitekijät eivät ole niin odottamattomia, mutta niiden kohtaaminen ja sitä 

seuraavat muutokset voivat tuntua yllättäviltä. Jos nuori ei ole joutunut kantamaan 

taloudellista huolta itsestään lapsuudenkodissaan, omilleen muuton yhteydessä 

kohdattava vapaus voi kääntyä nuorta vastaan, kun omien taloudellisten resurssien 

rajallisuus iskee vastoin kasvoja. Lapsuudenkodista poismuuttavilla nuorilla ei 

välttämättä ole käsitystä elämisen todellisista kustannuksista, sillä aikaisemmin 

käytössä olleista varoista ei ole tarvinnut maksaa asumista, vakuutuksia tai ruoka- ja 

muita käyttömenoja. Vastakkainen reaktio voi taas tapahtua vanhemmille, kun 

jälkikasvun muuttaessa omilleen kuukausittainen elatusvelvollisuuteen käytettävä 

rahamäärä pienenee ja muihin tarpeisiin käytössä olevien varojen määrä kasvaa. 

Tämä johtaa usein myös arkirytmin muutoksiin, jolloin lisääntyneellä vapaa-ajalla 

voidaan alkaa löytämään ennen kokemattomia kulutustarpeita ja näin ollen 

pakonomainen ostokäyttäytyminen saa uusia muotoja. 

Kolmanneksi ja viimeiseksi alatutkimuskysymykseksi asetettiin: Millainen rooli 

yksilön henkisellä pääomalla on pakonomaisen ostokäyttäytymisen 

muodostumisessa? Yksilön henkisellä pääomalla, eli yksilön omilla kyvyillä, 

tiedoilla ja taidoilla on merkittävä rooli pakonomaisen ostokäyttäytymisen 

muotoutumisessa. Yksilöt kasvavat ja kehittyvät osaksi yhteiskuntaa pitkän aikavälin 

saatossa ja tässä kehityksessä, elämään vaadittavien tietojen ja taitojen opetuksessa 
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kriittisessä roolissa ovat kasvavan yksilön läheisimmät henkilöt, omat vanhemmat. 

Vanhempien antamalla esimerkillä talouden hallinnasta, rahan käytöstä ja rahan 

arvosta on kauaskantoisia vaikutuksia siihen, miten jälkikasvu näihin edellä 

mainittuihin asioihin omassa aikuisuudessaan suhtautuu. Pakonomaista 

ostokäyttäytymistä edistää niin vanhempien liian tiukka talouden hallinta kuin liian 

löyhä suhtautuminen rahan käyttöön.  

Myös yksilön henkilökohtaisesti arvostamat materialistiset arvot edistävät 

pakonomaista ostokäyttäytymistä. Esteettisesti miellyttävien ja ulkoisen imagon 

rakentamiseen tarkoitettujen kulutushyödykkeiden hankinta koetaan tärkeäksi 

erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Materialististen arvojen kehittyminen 

osaksi yksilön arvojärjestelmää on monimutkainen vuorovaikutuksellinen prosessi 

yksilön mikro- ja makrotason toimijoiden välillä, jolloin sen kehitykseen vaikuttaa 

yksilön itsensä lisäksi muun muassa hänen sosiaalinen verkostonsa ja kulttuuri, missä 

yksilö kasvaa. Henkiseen pääomaan liittyvä viimeinen tekijä käsittelee yksilöiden 

kokemuksia omasta kyvyttömyydestä. Omien kyvykkyyksien aliarvioiminen 

taloudenpidossa ja rahankäytössä voivat heijastua muillekin elämänalueille, jolloin 

pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä paraneminen ja oman vahingollisen 

ostokäyttäytymisen muuttaminen vaikeutuvat. 

Alatutkimuskysymysten lisäksi tutkimuksessa paljastui elämänkulkuteorian 

ulkopuolisia pakonomaista ostokäyttäytymistä edistäviä tekijöitä. Yksilön lähipiirillä, 

erityisesti pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivän puolisolla, on suuri rooli 

tämän vahingollisen ostokäyttäytymisen muotoutumisessa ja ylläpitämisessä. 

Puolisoiden toisilleen antama esimerkki kulutustottumuksissa ja rahankäytössä on 

omiaan edistämään pakonomaista ostokäyttäytymistä. Tämän lisäksi yksilöiden 

ostamisesta saama euforian ja jännityksen tunne koetaan niin vahvoina, että vaikka 

oman käyttäytymisen vahingollisuus ja sen seuraukset ymmärretään, ei ostamista olla 

valmiita lopettamaan ostamisesta saadun mielihyvän vuoksi.  

Näiden pohjalta voidaan vastata päätutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät yksilön 

elämänkulussa edistävät pakonomaista ostokäyttäytymistä? Voidaan todeta, että 

yksilöt ovat alttiita pakonomaista ostokäyttäytymistä edistäville tekijöille useissa eri 

elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Pakonomaisen ostokäyttäytymisen muotoutumiseen 
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vaikuttaa yksilön omien valintojen lisäksi monella tapaa yksilön kasvuympäristö niin 

mikro- kuin makrotasoilla. Pakonomaista ostokäyttäytymistä, kuten yksilön 

muutakin käyttäytymistä, tutkittaessa aikaisempien kokemusten merkitystä ei voida 

jättää huomiotta vaan ostokäyttäytymistä tulisi tarkastella jatkuvana prosessina ja 

kokonaisvaltaisena ilmiönä, joka kehittyy ja joka voi saada erilaisia 

ilmentymismuotoja yksilön elämänkulun aikana.  

5.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin pakonomaista ostokäyttäytymistä ja sitä edistäviä 

tekijöitä yksilön elämänkulussa nimenomaisesti suomalaisessa kuluttajakontekstissa. 

Tehdystä tutkimuksesta on löydettävissä selkeitä yhtymäkohtia aiempiin 

tutkimustuloksiin, mutta tehty tutkimus tuo esille myös uusia näkökulmia ilmiön 

tutkimukseen. Tässä luvussa vertaillaan löytyneitä yhtäläisyyksiä ja eroja aiempiin 

tutkimuksiin nähden. 

Tämän tutkimuksen perusteella lapsena koettu vanhempien avioero ei edistä 

pakonomaisen ostokäyttäytymisen kehittymistä. Tämä on ristiriidassa useisiin 

aiempiin tutkimuksiin (Baker ym. 2013, Rindfleisch ym. 1997, Uhlenberg & Mueller 

2003: 128–129), joiden mukaan ydinperheistä tulevat lapset, joiden biologiset 

vanhemmat ovat yhdessä, osoittavat pienemmällä todennäköisyydellä 

ongelmakäyttäytymistä nuorena aikuisena. Tätä vastoin vanhempien antamalla 

esimerkillä rahan arvosta ja perheen talouden hallinnasta näyttäisi tämän tutkimuksen 

valossa olevan merkitystä pakonomaisen ostokäyttäytymisen muotoutumisessa. 

Erityisesti isän rooli on merkittävä, jonka esimerkkiä nuori oman elämän 

alkutaipaleella jatkaa tai jota vastaan hän kapinoi, jos raha-asioihin on lapsuuden 

perheessä suhtauduttu nuoren mielestä liian tiukalla otteella. Tutkimus puoltaa 

aiempia löydöksiä siitä, että pakonomainen ostokäyttäytyminen ja sen myötä 

kehittyvät ongelmat ilmenevät yleensä nuoressa aikuisuudessa itsenäistymisen ja 

omien varojen myötä (Lönnqvist & Räsänen 2013: 478), ja tämä toimintamalli pysyy 

melko muuttumattomana läpi elämän (Roberts & Roberts 2012). Toisaalta 

pakonomaiset ostokäyttäytymistendenssit voivat ilmentyä myös myöhemmissä 

elämänvaiheissa suurten elämänmuutosten myötä, kuten tässä tutkimuksessa omien 

lasten poismuuton yhteydessä. 
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Tutkimus antaa vahvaa lisänäyttöä aiemmille tutkimuksille (Dittmar ym. 2007, 

Woodruffe 1997), että pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivät henkilöt 

pyrkivät kuluttamisellaan hetkelliseen mielialan nostattamiseen ja sisällä vallitsevan 

tyhjiön täyttämiseen. Myös Johnsonin ja Attmanin (2009) aikaisemmat löydökset 

siitä, että pakonomaisestä ostokäyttäytymisestä kärsivät henkilöt kohdistavat 

kuluttamisen ensisijaisesti imagoon liittyviin tuotteisiin saa tässä tutkimuksessa 

lisänäyttöä. Aikaisemmista tutkimustuloksista poiketen harrastusvälineisiin 

käytettävä suuri rahamäärä nousi tässä tutkimuksessa vahvasti esille. Myöskään 

hintatietoisuuden korostamista ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole tullut esille, joka 

saattaa olla ominaista tutkimuksen suomalaiselle kontekstille, sillä aikaisemmat 

tutkimukset ovat pääasiassa tehty brittiläisellä ja yhdysvaltalaisella aineistolla (ks. 

mm. Dittmar 2004b, Dittmar ym. 2007, Roberts 1998, Roberts & Roberts 2012).  

Pakonomaisen ostokäyttäytymisen on aiemmissa tutkimuksissa osoitettu olevan 

erityisesti naisia piinaava käytös- ja hillitsemishäiriö (ks. mm. Dittmar 2005, 

O'Guinn & Faber 1989, Roberts 1998). Tämän tutkimuksen perusteella sukupuolten 

välisistä ilmaantumiseroista ei voida tehdä suuria johtopäätöksiä pienen näytteen ja 

vapaaehtoisuuteen perustuvan tutkimusmenetelmän vuoksi, sillä muun muassa 

Cowles ja Davis (1987) ovat osoittaneet naisten osallistuvan miehiä tunnollisemmin 

vapaaehtoisuuteen perustuviin tutkimuksiin. 

Internetiä on yleisesti pidetty rationaalisen kuluttajan toimintaympäristönä, jossa 

kuluttajan on mahdollista tehdä kattavaa tiedonhakua sekä hinta- ja tuotevertailuja 

(Burke 1997). Tämä tutkimus ei puolla edellistä väitettä, päinvastoin. Internetissä 

toimivat nettikaupat kannustavat ylikuluttamiseen usein ilmaisilla toimituksilla ja 

postiennakoilla, jolloin maksutransaktiota ei ole pakko suorittaa oston yhteydessä. 

Verkkomaksamisessa rahan todellinen kulutus hämärtyy, käytettyä valuuttaa 

luonnehditaan jopa mielikuvitusrahaksi, joka on linjassa Dittmarin ym. (2004) 

aiempien löydösten kanssa. Myös Penmanin ja McNeillin (2008) huolestuttavat 

havainnot kuluttajien rennosta asenteista velkaan ja kuluttamiseen saavat tässä 

tutkimuksessa lisätukea. Erityisesti vakuudetta saatavien luottokorttien ja Suomessa 

korkeaopiskelijoille myönnettävän ja valtion takaaman opintolainan voidaan tämän 

tutkimuksen nojalla katsoa, jos ei edistävän, niin ainakin mahdollistavan 

pakonomaisen ostokäyttäytymisen rahoittamisen ja yli omien varojen elämisen.  
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Tekijä, jota aiemmissa tutkimuksissa ei ole tullut esille, on lähipiirin vaikutus 

pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävänä tekijänä. Pakonomaisesta 

ostokäyttäytymisestä kärsivät henkilöt ovat usein parisuhteessa henkilön kanssa, jolla 

on samansuuntaisia kulutustottumuksia. Tilanteen vakavuus ja koetut ongelmat eivät 

välttämättä parisuhteen osapuolilla ole identtiset, mutta puolison samantapainen 

ostokäyttäytyminen vaikeuttaa tilanteeseen puuttumista, sillä huolestuneen osapuolen 

uskottavuus voi kärsiä siitä, ettei omakaan ostokäyttäytyminen ole täysin hallinnassa. 

Markkinoinnin on aiemmissa tutkimuksissa katsottu lisäävän materialistisia arvoja ja 

kuluttamiseen johtavia mielitekoja (Roberts & Manolis 2000). Tämä väite saa 

osittaista tukea tässä tutkimuksessa, sillä erityisesti nuoret kokevat median luovan 

paineita tietynlaiseen ulkonäkömuottiin kuulumisesta ja sosiaalisen statuksen 

näyttämisestä. Todelliset syyt pakonomaiseen ostokäyttäytymisen löytyvät kuitenkin 

paljon syvemmältä yksilöiden elämästä. Näin voidaan todeta, että markkinointi on 

nimenomaan pakonomaista ostokäyttäytymistä fasilitoiva tekijä, ei sen perimmäinen 

syy, kuten Gwin ym. (2005) ovat jo aiemmassa tutkimuksessaan osoittaneet.  

Tämä tutkimus antaa lisätodisteita sille, että elämänkulkuteoria on toimiva 

teoreettinen viitekehys, jota myös markkinoinnin tulisi esimerkiksi 

kulutustottumusten tutkimuksessa vastaisuudessa hyödyntää enemmän. 

Elämänkulkuteoria korostaa yksilön erilaisia ikään pohjautuvia sosiaalisia rooleja ja 

niihin liittyviä vaatimuksia sekä aikaisten elämässä tapahtuvien siirtymien ja 

kokemusten merkitystä myöhemmin elämässä ilmenevän käyttäytymisen 

ymmärtämisessä (Moschis 2007). Pakonomainen ostokäyttäytyminen ja sen kehitys 

on monen tekijän summa. Tarkastelemalla yksilön koko elämänkaarta, siihen liittyviä 

rooleja, siirtymiä ja tapahtumia, voidaan yksilöiden käyttäytymistä ymmärtää 

kokonaisvaltaisemmin, jolloin ongelmiin puuttuminen ja yksilöiden auttaminen 

helpottuvat. 

5.3 Yhteiskunnalliset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tutkimustuloksilla on useita 

sovellusmahdollisuuksia. Erityisesti nuorilla median luoma paine tiettyyn 

sosiaaliseen ryhmään kuulumisesta on kova ja tavoiteltua sosiaaliseen ryhmään 
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kuulumista pyritään viestittämään kulutushyödykkeillä, jotka usein liittyvät 

ulkoiseen imagoon. Tähän hyödykeryhmään kuuluviin vaatteisiin ja kalliisiin 

elektronisiin välineisiin satsataan huomattavia summia rahaa, joka pakonomaisesta 

ostokäyttäytymisestä kärsivillä henkilöillä voi kumuloitua mittaviin velkataakkoihin, 

luottotietojen menetyksiin ja ääritapauksissa henkilökohtaisiin konkursseihin. 

Vakuudettomien luottomahdollisuuksien olemassaolo ja löyhä suhtautuminen 

velkaan, joka johtaa yli omien varojen elämiseen ovat yhdistelmä, jolla on 

kauaskantoisia psykologisten ongelmien lisäksi myös taloudellisia seurauksia 

tulevaisuudessa, ei vain yksilölle itselleen vaan myös laajemmin yhteiskuntaan 

erityisesti Suomessa, jossa vähäosaisista ja syrjäytymisvaarassa olevien elämää 

rahoitetaan julkisin varoin. Näin ollen julkisella vallalla on oikeus ja velvollisuus 

puuttua tähän ongelmakäyttäytymiseen. 

Yritysten yhteiskuntavastuun (corporate social responsibility, CSR) näkökulmasta on 

kestämätöntä ja vastuutonta tarjota kuluttajille mahdollisuuksia kuluttaa yli omien 

käytössä olevien varojen. Pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivät henkilöt 

saavat useimmiten ostoimpulssin yritysten tarjoamista alennuksista ja 

erikoistarjouksista. Pienillä yksikköhinnoilla ostetut tuotteet koetaan säästöksi, 

vaikka niin sanottu säästön määrä on täysin kuvitteellinen, sillä ostetut hyödykkeet 

ovat usein täysin tarpeettomia tai ostosten yhteissumma ylittää henkilön taloudelliset 

resurssit. Niin sanottujen säästöjen määrä myös ruokkii vahingollisen 

ostokäyttäytymisen jatkamista ja yli omien taloudellisten resurssien kuluttamista, 

sillä näistä näennäisistä säästöistä kuluttajat kokevat saavansa onnistumisen tunteita. 

Suomalaisessa kontekstissa kuluttajien ympäristötietoisuus on suurta myös 

pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä kärsivien kuluttajien joukossa ja yritysten 

vastuullisempi toiminta, nykyistä kestävämpien ja pitkäikäisempien 

kulutushyödykkeiden valmistaminen voisi osaltaan vähentää suurten tuotemäärien ja 

hamstraamisen tarvetta.  

Pakonomaisen ostokäyttäytymiseen ehkäisemiseen tai parantamiseen ei ole olemassa 

yhtä keinoa vaan aikaisella havainnoinnilla, puuttumisella ja koulutuksella yksilöille 

voidaan opettaa selviytymiskeinoja, joilla yksilöt voivat varautua herkissä 

elämäntilanteissa kohdattaviin kriiseihin ja siirtymiin. Tutkimuksessa on käynyt ilmi, 

että julkinen sektori on osittain epäonnistunut taloudellisiin ongelmiin joutuneiden 
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auttamisessa ja avustavien palveluiden tarjoamisessa. Pakonomaisesta 

ostokäyttäytymisestä aiheutuneisiin taloudellisiin haasteisiin ei ole saatu tarjottavaa 

apua ja ratkaisuja, kun niiden tarve on ollut suurin. Toinen mahdollinen kehityskohta 

liittyy ennaltaehkäisevien palveluiden tarjoamiseen ja näistä palveluista 

tiedottamiseen. Esimerkiksi talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen ja maksuton, 

usein kuntien järjestämä palvelu (Takuu-Säätiö 2015), jonka tarjoamat 

mahdollisuudet ja toimintamuodot ovat hyvin heikosti tunnettuja. Alentamalla 

kynnystä palvelujen käyttämiselle, voitaisiin ennaltaehkäistä tilanteita, joissa 

ongelmat ovat eskaloituneet niin vaikeiksi, että erinäisten velkajärjestelyjen 

mahdollisuudet ovat olemattomat. Aikainen puuttuminen myös mahdollistaa 

monipuolisempien avustuskeinojen käytön, jolloin yksilölle ei ehdi kasautua niin 

suurta ongelmien vyyhtiä, jonka hän kokisi uhkaavan henkistä ja psyykkistä 

hyvinvointiaan. 

Kuten tässäkin tutkimuksessa on käynyt ilmi, pakonomainen ostokäyttäytyminen 

alkaa muotoutumaan useimmiten varhaisaikuisuudessa, omien varojen käytön myötä. 

Nuoret aikuiset ovat itsenäistymisen myötä haavoittuvaisessa elämänvaiheessa niin 

henkisesti kuin taloudellisesti. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että vanhempien 

antamalla esimerkillä oman taloudenhallinnassa on merkittävä vaikutus lasten 

toteuttamaan taloudenhallintaan. Tämän vuoksi olisi syytä harkita, onko julkisella 

vallalla mahdollisuutta edistää nuorten aikuisten talouden parempaa ymmärrystä ja 

järkevien kulutusvalintojen tekoa esimerkiksi koulutuksen avulla, jota muun muassa 

Lönnqvist ja Räsänen (2013: 478) ovat suosittaneet pakonomaisen 

ostokäyttäytymisen hoitokeinoksi. Koska julkisen vallan vaikutusmahdollisuudet 

perheiden sisäisiin toimiin ovat rajalliset, tulisi intervention kohdistua instituutioihin, 

joita julkinen valta hallinnoi. Suomessa jokaisella lapsella on oppivelvollisuus, joka 

päättyy sen lukuvuoden loppuun, kun nuori täyttää 17 vuotta (Opetushallitus 2015). 

Näin ollen peruskoulu olisi yksi hyvä väylä, jolla tavoitettaisiin liki koko väestö 

ikäryhmittäin ja koko ikäryhmälle olisi standardoitavissa samankaltainen 

opetussisältö. 

Liikkeenjohdollisesta näkökulmasta voidaan tämän tutkimuksen tulosten valossa 

nostaa esiin luotto- ja rahoitusyhtiöiden toimintaperiaatteiden eettisyys. Yhtiöiden 

tulisi ottaa suurempi vastuu asiakkaiden takaisinmaksukyvyn varmistamiseksi, eikä 
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luottokortteja, kulutus- tai muita luottomuotoja tulisi myöntää henkilöille, joiden 

takaisinmaksukyky on missään määrin kyseenalainen. Maksuhäiriömerkinnöillä ja 

luottotietojen menetyksillä on monenlaisia vaikutuksia nuorten tulevaisuuteen. Ne 

voivat vaikeuttaa vuokra-asunnon tai vastaisuudessa haettavien asuntolainojen ja 

muiden luottojen saantia. Huomionarvoista toki on, että pankkien myöntämä 

luottoraja opiskelijoille on maltillinen, pankista ja luottolaitoksesta riippuen noin 

1000 euroa (LuottokorttiFakta.fi 2015), vastaa se silti usean kuukauden opintotuen 

määrää, jos opiskelijalla muita säännöllisiä tuloja ei ole ja niitähän ei tällä hetkellä 

luottokortin myöntämiseen tarvita. 

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja tutkimuksen rajoitukset 

Laadullista tutkimusta käsittelevässä metodikirjallisuudessa on runsaasti arvosteltu 

perinteisiä luotettavuuden arviointikriteerejä, jota arvioidaan validiteetin ja 

reliabiliteetin käsittein (ks. mm. Mäkelä 1990, Miles & Huberman 1994). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä suurin kritiikki kohdistuu siihen, että nämä 

käsitteet on kehitetty kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä ja näin ollen ne vastaavat 

lähinnä määrällisen tutkimuksen tarpeisiin (Tuomi & Sarajärvi 2009: 136). Toinen 

kritiikin kohde on se, että jokaisella kvalitatiivisia menetelmiä käyttävällä tutkijalla 

on oma, ainutlaatuinen kokemuspiiri ja näkemys ilmiöstä, joka väistämättä vaikuttaa 

tutkimustuloksiin (Kananen 2008: 124). Mäkelä (1990: 48) onkin ehdottanut 

arviointiperusteiksi seuraavissa kappaleissa käsiteltäviä kokonaisuuksia.  

Aineiston riittävyys viittaa kyllääntymiseen eli saturaatioon, joka saavutetaan, kun ” - 

- uudet tapaukset eivät tuote enää tutkimusongelman kannalta uutta tietoa” (Eskola & 

Suoranta 1998: 62). Analyysin kattavuus tarkoittaa sitä, että tutkija ei perusta 

tulkintojaan satunnaisiin poimintoihin aineistosta tai vain tiettyihin aineiston osiin 

(Eskola & Suoranta 1998: 216, Kananen 2008: 125). Analyysin arvioitavuudella 

viitataan tutkimusmateriaalin, tutkimuksen eri vaiheiden ja tulkintojen tarkkaan 

dokumentointiin (Kananen 2008: 125), jolloin lukija pystyy seuraamaan tutkijan 

päättelyä (Eskola & Suoranta 1998: 217). Analyysin toistettavuus on analyysissä 

käytettyjen luokittelu- ja tulkintasääntöjen yksiselitteistä esittämistä (Eskola & 

Suoranta 1998: 217) ja näin ollen liittyy arvioitavuuteen, sillä jos tutkimusasetelmaa 
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ja prosesseja ei ole riittävästi dokumentoitu, toistettavuus on mahdotonta (Kananen 

2008: 125). 

Vaikka tutkimuksen otoskoko on suhteellisen pieni, 5 haastateltavaa, ja jokaisella 

yksilöllä on erilainen elämänkulku, jolloin täyttä saturaatiota ei koskaan voida 

saavuttaa, oli tälläkin otoskoolla löydettävissä yhteneväisiä havaintoja 

haastateltavien vastauksista. Toisaalta, koska kvalitatiivisen tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole yleistäminen suurempaan populaatioon, on otoksesta puhuminen 

hieman harhaanjohtavaa (Coolican 2014: 308) vaan kyse on enemminkin näytteen 

koosta. Myös Eskola ja Suoranta (1996: 39) ovat todenneet, että ”ratkaisevaa ei ole 

aineiston koko vaan tulkintojen kestävyys ja syvyys”.  

Analyysin kattavuutta pyrittiin parantamaan hyödyntämällä analyysiohjelmisto 

NVivoa, jolloin tutkijan oli litteroidusta tekstistä mahdollisuus visuaalisesta 

hahmottaa kuinka suuri osa haastatteluaineistosta saatiin analyysissä hyödynnettyä ja 

varmistua siitä, että analyysi kattaa kaikkien haastattelujen osat halutussa 

laajuudessa. Analyysissä kiinnitettiin myös huomiota siihen, että tutkimusraportissa 

esitetyt sitaatit olisivat mahdollisimman tasapuolisesti valikoitu eri haastatteluista, 

jotteivat yhdenkään haastateltavan vastaukset saisi liian suurta painoarvoa. 

Analyysin arvioitavuuteen ja toistettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota koko 

tutkimusprosessin ajan ja lukijalle on pyritty selittämään mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti tutkimuksen kulku ja tutkimuksen eri vaiheet. Tämän lisäksi 

tutkija on pyrkinyt antamaan mahdollisimman kattavat perustelut tehdyille 

menetelmävalinnoille (Tuomi & Sarajärvi 2009: 21). Koska vapaamuotoisen 

haastatteluaineiston analysointi, tulkinta ja raportointi on aina haasteellista, sillä 

valmiita malleja näihin toimenpiteisiin ei ole tarjolla (Hirsjärvi & Hurme 2008: 35), 

on aineistonanalyysissä käytetty suoria sitaatteja sen vuoksi, että lukijan olisi 

mahdollista varmistua tehtyjen tulkintojen alkuperästä ja arvioida itse tehtyjen 

tulkintojen oikeellisuutta.   

Haastatteluun tiedonkeruunmenetelmänä liittyy useita virhelähteitä. Onnistuneen 

haastattelun toteutus vaatii taitoa ja kokemusta (Kananen 2008: 74), jota tutkija on 

kerryttänyt aiemmissa tutkimustöissään nimenomaisesti käytetyn teemahaastattelun 
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osalta. Vaarana usein on, että haastateltava voi sortua antamaan sosiaalisesti suotavia 

vastauksia (Hirsjärvi & Hurme 2008: 35, Hirsjärvi ym. 2009: 205). Vaikka 

sosiaalisesti suotavien vastausten mahdollisuutta ei voida täysin poissulkea, on 

kerätty haastatteluaineisto osittain niin arkaluontoista ja henkilökohtaisiin haasteisiin 

pureutuvaa, että tutkija on hyvin vakuuttunut haastateltavien avoimuudesta ja 

rehellisyydestä. Haastatteluja voidaan pitää sinälläänkin onnistuneina, että useampi 

haastateltava kommentoi keskustelujen olleen terapeuttisia ja tervetulleita 

mahdollisuuksia oman ostokäyttäytymisen reflektointiin. Yksi haastateltavista kertoi 

oppineensa itsestään uusia puolia ja havainnoineensa omassa ostokäyttäytymisessä ja 

sen eskaloitumisessa piirteitä, joita ei aiemmin ollut tullut ajatelleeksi. 

Vaikka retrospektiiviset menetelmät ovat laajalti käytettyjä ja hyviä substituutteja 

pitkäaikaistutkimuksille, menetelmä ei ole aukoton, sillä kaukaisessa 

menneisyydessä tapahtuneita tilanteita voi olla vaikea muistaa, joka taas voi johtaa 

virheellisiin tutkimustuloksiin (Henry ym. 1994). Retrospektiivejä menetelmiä 

puolsivat tässä tutkimuksessa kuitenkin taloudellisten resurssien ja ajan rajallisuus. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulokset ovat riippuvaisia käytetyistä 

havaintomenetelmistä ja tutkijasta. Näin ollen kaikki tieto on aina jossain määrin 

subjektiivista, sillä tutkija on oman ymmärryksensä varassa ilmiöstä 

tutkimusasetelmaa laatiessaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 20.)  Tutkija ei näin 

koskaan voi irtisanoutua omista arvolähtökohdistaan, joka johtaa siihen, ettei 

objektiivisuus ole täysin mahdollista (Kananen 2008: 121). Kananen (2008: 121) 

kiteyttääkin oivallisesti laadullisen tutkimuksen objektiivisuuden todellisen luonteen: 

”Objektiivisuus syntyy subjektiivisuuden tiedostamisesta”. Näin ollen tutkimuksen 

luotettavuuden arviointi kohdistuu niin tutkijaan itseensä kuin koko 

tutkimusprosessiin (Eskola & Suoranta 1998: 211).  

Tutkimuksen laatua on pyritty parantamaan useilla eri toimenpiteillä tutkimuksen eri 

vaiheissa. Aineistonlaadukkuutta on pyritty parantamaan haastattelurungon 

huolellisella suunnittelulla ja haastatteluun syvällisellä valmistautumisella (Hirsjärvi 

& Hurme 2008: 184). Ennen haastattelujen toteuttamista haastattelurungon 

rakenteeseen kiinnitettiinkin erityistä huomiota. Siitä pyrittiin tekemään selkeä, 

johdonmukainen ja kattava, mutta kysymykset pyrittiin asettelemaan tavalla, joka ei 
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johdattelisi haastateltavaa liikaa vaan antaisi hänelle mahdollisuuden kertoa vapaasti 

ostokäyttäytymisestään ja elämänkulustaan. Tutkija koki erityisen tärkeäksi 

haastattelun toteuttamisen tavalla, joka olisi luottamusta hiljalleen rakentava, jotta 

haastateltavat tuntisivat olonsa mahdollisimman rennoiksi, sillä osa 

haastattelukysymyksistä oli hyvinkin henkilökohtaisia. Tässä onnistuttiin 

erinomaisesti, sillä saadut vastaukset ovat hyvin monipuolisia, haastateltavien 

toimesta onnistuneesti artikuloituja ja mikä tärkeintä, useampikin haastateltava totesi 

joko haastattelun yhteydessä tai sen jälkeen haastattelutilanteen olleen terapeuttinen, 

mukava ja yksi askel eteenpäin oman käyttäytymisen muutosprosessissa. 

Aineistonkeruun laatua pyrittiin parantamaan myös siten, että teknisen välineistön 

kunnosta huolehdittiin varautumalla nauhurin varapattereilla ja tutkija varmisti 

haastattelujen aikana tietyin väliajoin, että tallennus todella toimii ja nauhuri on 

tarpeeksi lähellä haastateltavaa hyvän äänenlaadun takaamiseksi (Hirsjärvi & Hurme 

2008: 184). Haastattelut litteroitiin heti haastattelujen toteuttamisen jälkeen ja 

litteroinnin teki sama henkilö, joka toteutti myös haastattelut. Näiden toimenpiteiden 

on katsottu myös lisäävän haastattelun laatua aineiston käsittelyn osalta (Hirsjärvi & 

Hurme 2008: 185). 

Haastateltavien löytäminen oli tutkimuksen toteuttamisen kannalta sen suurin haaste. 

Koska haastateltavien valinta perustuu heidän omiin subjektiivisiin näkemyksiin 

oman ostokäyttäytymisen holtittomuudesta, eikä tutkijalla ole ollut käytössä kliinisiä 

mittareita pakonomaisen ostokäyttäytymisen diagnosointiin, on haastateltavien 

erilaisuus suhteissa toisiinsa otettava huomioon. Hirsjärvi ym. (2009: 207) 

muistuttavatkin, että haastatteluaineisto on aina konteksti- ja tilannesidonnaista, eikä 

saatuja tutkimustuloksia tulisi pyrkiä yleistämään koskemaan koko pakonomaisesta 

ostokäyttäytymisestä kärsivää kuluttajajoukkoa. Tämä ei tosin tutkimuksen tavoite 

ollutkaan.  

Eskola ja Suoranta (1998: 223) mukaan kvalitatiivinen analyysi johtaa usein uusien 

ongelmien jäljille, jota voidaan tietyin varauksin osoituksena tehdyn analyysin 

onnistuneisuudesta. Tämä kävi toteen tämän tutkimuksen osalta, sillä empiirisen 

aineiston analyysin yhteydessä löytyi useita yhteiskunnallisesti ja 

liikkeenjohdollisesti merkittäviä kehitysnäkökulmia. Kuitenkin on huomioitava se, 
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että tutkimuksen sisältäessä useita rajoitteita, joita tässä luvussa on esitelty, tulisi 

tutkimustuloksia tarkastella nämä rajoitteet huomioiden. 

5.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää monipuolisesti erinäisiä tekijöitä, jotka 

edistävät pakonomaista ostokäyttäytymistä ja sen kehittymistä yksilön 

elämänkulussa. Empiirisestä aineistosta nousi esille useita aiempien tutkimusten 

valossa vielä tuntemattomia tekijöitä, joiden merkittävyyttä pakonomaiseen 

ostokäyttäytymiseen olisi mielenkiintoista arvioida tulevaisuudessa kvantitatiivisin 

menetelmin erityisesti suomalaisessa kuluttajakontekstissa. 

Kuten O’Guinn ja Faber (1989) urauurtavassa tutkimuksessaan toteavat, 

pakonomaisen ostokäyttäytymisen tutkiminen voi tuoda merkittäviä löydöksiä niin 

perinteiseen kuluttajakäyttäytymisen tutkimukseen kuin itse ilmiötä tutkivaan 

kenttään. Koska vahingollisen ostokäyttäytymisen kerrannaisvaikutukset ulottuvat 

yksityistalouksien kautta laajemmin myös yhteiskuntaan, voidaan lisätutkimuksen 

tekemistä pitää tarpeellisena jo pelkästään sen yhteiskunnallisen merkittävyyden 

vuoksi. Tulevaisuudessa tutkimusta tulisi kohdentaa yksittäisten tekijöiden lisäksi 

niihin prosesseihin, jotka pakonomaista ostokäyttäytymistä edistävät. Mielenkiintoa 

tätä vahingollista kulutuskäyttäytymismuotoa ja itse ilmiötä kohtaan tulisi osoittaa ja 

tutkimusta tulisi tehdä psykologian ja psykiatrian lisäksi myös markkinoinnin ja 

kuluttajatutkimuksen aloilla. 

Verkkokaupan jatkuvan kasvun myötä kuluttaminen ei ole enää sidottuna aikaan tai 

paikkaan. Tämä tutkimus on antanut viitteitä siitä, että internetissä verkkokauppojen 

helppo saavutettavuus, laaja palautusoikeus sekä verkkomaksamisen yhteydessä 

tapahtuva rahan kulumisen hämärtyminen omat omiaan ruokkimaan yli omien 

varojen elämistä. Vastaisuudessa tutkimusta voitaisiinkin suunnata tarkastelemaan 

eri kulutuskontekstien roolia pakonomaista ostokäyttäytymisenä, jos ei edistävänä 

niin ainakin mahdollistavana tekijänä. 

Yksi mielenkiintoisimmista havainnoista tässä tutkimuksessa oli vanhempien 

antaman esimerkin merkitys tulevaisuudessa harjoitettuun taloudenhallintaan ja 
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lähipiirin vaikutukset kokemuksiin kuluttamisen ongelmallisuudesta. Useat 

pakonomaiseksi ostajaksi itsensä identifioineet yksilöt olivat parisuhteessa henkilön 

kanssa, jolla oli samansuuntaisia kulutustottumuksia. Tällaisessa parisuhteessa 

olevien osapuolten välistä dynamiikkaa ja kommunikointia tutkimalla voitaisiin 

saada selville hakeutuvatko samanlaisia kulutustottumuksia omaavat henkilöt 

toistensa seuraan vai ovatko pakonomaista ostokäyttäytymistä jäljittelevät 

kulutusmallit opittavissa. 

Elämänkulkuteorian hyödyntäminen markkinoinnin tutkimuksessa on vasta hyvin 

alkutekijöissään. Ymmärtämällä paremmin yksilön elämänkulkua markkinoinnin 

ammattilaiset voivat kohdentaa toimintaansa kriittisiin siirtymiin ja 

elämäntapahtumiin, jolloin yksilö kohtaa kulutustarpeita, joita aikaisemmin ei ole 

kokenut. Elämänkulkuteoria voi auttaa markkinoijia ymmärtämään paremmin 

kuluttajien aikaisempien kokemusten ja tulevaisuuden odotusten merkitystä 

suhteessa heidän nykykulutukseen ja ostokäyttäytymiseen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

1. Perustiedot 

- Kerro hieman itsestäsi: nimi, ikä, siviilisääty, koulutus- ja perhetausta jne. 

 

2. Nykyinen elämäntilanne 

- Kuvaile nykyistä elämäntilannettasi: opiskelu**-/työtilanne, perhesuhteet. 

 

3. Oma kuluttaminen 

- Miten kuvailisit itseäsi kuluttajana? 

- Millaisia tuotteita/palveluita ostat? 

- Mitä käytät yleisimmin maksuvälineenä? 

- Kuluttaminen läpi elämän.  

o Tehtävä haastateltavalle: Oman elämänkulun ja ostokäyttäytymisen 

reflektointi aikajanalle. Piirroksen läpikäynti.* 

o Millaisia muistoja sinulla on lapsuudessa ostoksilla käynnistä ja 

lapsuuden perheenne vallitsevasta kulutuskulttuurista esim. lahjojen 

annosta? 

o Entä nuoruudessa? 

o Entä aikuisuudessa? Onko kulutustottumuksissasi tapahtunut 

muutoksia? Jos vastasit kyllä, osaatko sanoa milloin ja miksi? 

 

4. Viimeisimmät ostokokemukset 

- Kuvaile kaksi viimeisintä ostokokemusta mahdollisimman yksityiskohtaisesti, 

joissa mielestäsi ostaminen ei ollut omassa hallinnassa. 

- Ovatko kuvailemasi kokemukset tyypillisiä hallitsemattoman ostohuuman 

värittämiä kertoja? Jos eivät, mitä erikoista niissä oli? 

 

5. Kuluttamisen ongelmallisuus 

- Milloin huomasit, että oma ostokäyttäytyminen ei ole enää kontrollissa?  

- Mikä ostamisessa koukuttaa? Osaatko eritellä syitä, miksi kuluttamisesta on 

muodostunut ongelma? 

- Millä tavoin pakonomainen ostokäyttäytyminen näkyy arjessasi? 

- Onko ulkoinen imago sinulle tärkeä?* Mitä mieltä olet materiasta?** 

- Mitä ajattelet nykyisin yhteiskunnassa vallitsevasta kulutuskulttuurista? 

 

6. Pakonomaisen ostokäyttäytymisen aiheuttaneet haasteet 

- Millaisia ongelmia pakonomainen ostokäyttäytyminen on tuonut mukanaan? 

- Mitä konkreettisia seurauksia holtittomalla kuluttamisella on ollut elämääsi?  

- Miten lähipiirisi suhtautuu kuluttamiseesi? 

- Mikä on suhtautumisesi rahaan? Mitä ajatuksia velka sinussa herättää? 

- Oletko hakenut kohtaamiisi ongelmiin apua? Jos vastasit kyllä, niin mistä apua 

olet etsinyt? Jos vastasit ei, mistä tämä johtuu? 
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7. Katsaus tulevaisuuteen 

- Oletko tyytyväinen tämän hetkiseen elämäntilanteeseesi?* 

- Missä näet itsesi 5 vuoden päästä? 

 

8. Mahdollisia muita esille tulleita asioita 

* lisätty 13.2.2015 suoritetun haastattelun jälkeen 

** kysymystä muokattu 13.2.1015 suoritetun haastattelun jälkeen 


