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1 Johdanto 

Ne valtaavat katukuvan aina syksyisin ja keväisin viiden päivän ajaksi. Lukuisilla 

ihmisillä näkee niitä. Keltaisia kasseja, joissa on mustalla piirretyt silmät. 

Stockmannin Hullut päivät on jo käsite, jonka lukuisat ihmiset tietävät ja odottavat 

vesi kielellä. On myös niitä, jotka haluavat pysyä mahdollisimman kaukana 

keskustasta ja Stockmannista. Osa jopa ironisesti kysyy, onko ”Hullut Päivät” saanut 

nimensä hullun halvoista hinnoista, vaiko ihmisistä, jotka käyttäytyvät kuin hullut ja 

ryntäilevät alennettujen tuotteiden ja hintojen perässä.  Kulutusta voikin pitää 

nykykulttuurin leimallisena piirteenä.  

 

Oma kiinnostukseni kulutuksen ja kulutuskulttuurin tutkimiseen lähti liikkeelle jo 

keväällä 2014. Vaihdoin silloisesta pääaineestani informaatiotutkimuksesta 

kulttuuriantropologiaan osittain juuri graduni aiheen vuoksi. Kulutuskulttuurin ja 

kulutuksen tutkiminen kiinnosti minua suuresti, ja kipinän graduni aiheeseen sain 

talous- ja ympäristöantropologian kurssilta. Olen itsekin kuluttaja, joten aihe on 

minulle yleisellä tasolla tuttua, mutta halusin syventää tietämystäni. Omassa 

tutkielmassani omat arvoni vaikuttivat jo aiheen valintaan eli kulutuksen 

tutkimiseen. En varsinaisesti koe olevani vihreä kuluttaja, vaan pikemminkin koen 

toisinaan olevani kyllästynyt kulutukseen ja jatkuvaan kulutuspakkoon, johon oma 

taloutemme ja yhteiskuntamme perustuu. Kaikki eivät kuitenkaan ajattele näin, vaan 

osa suorastaan nauttii kulutuksesta. Silti kulutuskriittisyyden voi katsoa lisääntyneen 

viime vuosina. Oma kiinnostukseni nojaakin ihmisten valintoihin ostotilanteissa ja 

mahdollisiin ristiriitoihin eri tilanteissa. 

 

Itseäni on pitkään mietityttänyt kulutuksen massiivisuus, ja kulutuksesta aiheutuvat 

ympäristöongelmat. Kulutuksen haitat tiedostetaan, mutta silti omia 

kulutustottumuksia ei olla valmiita muuttamaan (ks. esim, Ilmastobarometri 2015). 

Kuitenkin nykyinen länsimainen yhteiskunta pitkälti rakentuu talouden ja kulutuksen 

varaan. Lisäksi olen sekä omasta elämästäni että ympärilläni olevien ihmisten 

elämistä huomannut, että kaapit pursuavat tavaraa. Välillä jopa löytää esineitä, joita 

ei enää muistanut omistavansa. Ja silti me haluamme koko ajan ostaa uutta ja lisää, 
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samalla kun ylimääräisestä tavarasta yritetään päästä eroon, ja muun muassa 

Facebookissa erilaiset kirpputoripalstat ovat saaneet suuren suosion. Tutkielmani 

myötä toivoisin, että jokainen pysähtyisi vaikka vain pieneksi hetkeksi miettimään 

omaa kulutustaan ja omia kulutustapojaan.  

 

1.1 Tutkielman lähtökohdat 

Nykykulutuksen yhtenä huipentumana voi pitää mahtavan isoja kauppakeskuksia, 

joista löytyy ravintoloita, kahviloita ja lastennurkkauksia, ja joissa järjestetään 

erilaisia ostotempauksia. Aloitin graduni tekemisen syksyllä 2014, jolloin Ouluun 

avattiin lokakuun viimeisenä päivänä Ideapark. Erilaiset tarjoukset keräsivät 

avajaispäivän aikana 40 000 ihmisiä paikalle (Mirja Niemitalo 31.10.2014). Ideapark 

mainostaa itseään paikkana, josta saa ”ideoita ja elämyksiä” eli kävijöiden ei tarvitse 

haluta mitään tai tietää edes tarjontaa ennen kuin he astuvat sisälle Ideaparkkiin 

saadakseen ideoita ja elämyksiä ostamiseen.  Lisäksi ”Ideapark on ostoskeskus, joka 

tarjoaa vierailleen ylivoimaisen houkuttelevan vapaa-ajan, sisustuksen, muodin ja 

päivittäistavaran ostospaikan” (ideapark.net). Aikaisemmin saatettiin ostaa sitä, mitä 

tarvittiin ja kauppaan mentäessä tiedettiin, mitä haettiin. Nykyisin kaupoissa 

kierrellään, ja siitä on tullut yksi ajanviettotapa muiden joukossa.  Kuitenkin itseäni 

mietityttää se ristiriitaisuus, jolla puhumme ensin kestävästä kehityksestä sekä 

ympäristöstä ja sitten heti perään uusien tuotteiden ostamisesta. 

 

Kun aloin etsiä tietoa graduani varten kulutuksesta, niin aluksi tietoa kulutuksesta tuntui 

löytyvän sopivasti, välillä jopa liikaakin. Huomasin kuitenkin pian, että monet 

tutkimukset olivat muilta kuin antropologian saralta. Gradussani olen kuitenkin 

hyödyntänyt eri alojen tutkimuksia, koska ne sopivat omaan tutkimuskohteeseeni. 

Lisäksi koin pienenä haasteena sen, että en onnistunut löytämään aikaisempia 

antropologisia graduja nimenomaan kulutuksesta tai edes talousantropologiasta. Aloitin 

siis toisaalta puhtaalta pöydältä tiedon etsinnän.  

 

Tutkimuskohteeni valinta ja rajaus tuntuivat aluksi ongelmalliselta, koska kulutuksessa 

on niin monia erilaisia tutkittavia näkökulmia. Päätin kuitenkin tutkia kulutusta yleisenä 
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ilmiönä, en minkään yksittäisen ilmiön esimerkiksi Hullujen Päivien kautta. Vaikka 

Hullut Päivät ja muut ostotempaukset ovat omalta osaltaan kulutuskulttuurin 

näyttämöinä, halusin silti tutkia jokapäiväistä kulutusta. Tutkimukseni koostuu 

kahdeksasta kulutuspäiväkirjasta ja kahdeksasta haastattelusta. Tutkimuskohteenani ovat 

eri-ikäiset ihmiset, joilla on olemassa vihreät arvot ja ajatukset kestävästä kehityksestä ja 

kestävästä elämäntavasta, ja jotka jollain tasolla noudattavat niitä. Rajasin kohdejoukkoni 

tällaiseksi sen vuoksi, että halusin informanttien tietävän, mitä vihreät arvot ja kestävä 

elämäntapa tarkoittavat, koska he todennäköisesti myös pohtivat kulutusvalintojaan 

tarkemmin. Aikaisemmissa tutkimuksissa (mm Connolly & Prothero 2008) on lisäksi 

osoitettu, että vihreillä ja eettisillä kuluttajillakin on ristiriitaisia kulutustapoja.  

 

Olen tehnyt tämän tutkielman länsimaisesta näkökulmasta ja vauraasta 

yhteiskunnasta käsin, jossa kuluttaminen on osa arkea. Itseäni kiinnostaakin juuri 

kulutuksen ja kestävän elämäntavan välinen ristiriita, ja kuinka ihmiset pyrkivät 

tasapainoiseen kulutukseen omassa elämässään. Monissa tutkimuksissa ristiriita tulee 

esille tuloksissa, mutta yleensä sitä ei sen kummemmin analysoida, koska se ei 

varsinaisesti ole tutkimusten pääkiinnostuksen kohde. Tutkimuksissa siis harvemmin 

selvitetään, kuinka ihmiset kokevat ja selviävät ristiriidoista. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni yleisenä tavoitteena on selvittää kuluttajien kokemuksia kulutuksen 

ristiriitaisuudesta. Lisäksi pyrin selvittämään, miten ristiriitaisuuksiin suhtaudutaan, ja 

miten omaa kulutusta perustellaan. Tutkimuskysymykseni muodostuivat 

seuraavanlaisiksi: 

 

1) Mitkä tekijät ohjaavat kulutusvalintoja?  

2) Mitkä tekijät vaikuttavat ristiriitojen syntymiseen? 

3)  Miten oma kulutus perustellaan?  

 

Tarkoituksenani ei ole tehdä kaikenkattavaa yleistystä kulutuksesta, ja sen 

mahdollisesti herättämistä ristiriitaisista tuntemuksista. Otantani on pieni, mutta se 
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antaa kuitenkin pienen välähdyksen kulutuksen moninaisuuteen. Kulutus ei ole 

yksinkertainen asia, sillä siihen liittyy monia erilaisia puolia ja arvoja, Toisaalla on 

yhteiskunnan ja kulttuurin arvot, toisaalla yksilön omat arvot. Yksittäinen kuluttaja 

joutuu erilaisten odotusten mukaisesti toimimaan, jolloin voi herätä ristiriitaisia 

ajatuksia kulutusta kohtaan.  

 

Aloitan tutkielmani käymällä ensin läpi talouden tutkimista antropologisena 

tutkimuskohteena. Kolmannessa luvussa keskityn kulutuksen tutkimiseen ja 

tutkielmani kannalta keskeisiin käsitteisiin, sillä usein juuri kulutuksen tutkimisessa 

talous ja kulttuuri kohtaavat. Neljännessä luvussa kuvaan lyhyesti aineistoni, ja sen 

käytön. Viidennessä ja kuudennessa luvussa kerron tuloksistani ja seitsemännessä 

luvussa punon narut yhteen tekemällä loppuyhteenvedon.  
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2 Talous antropologisena tutkimuskohteena 

Teoreettiselta osalta työni tausta on talousantropologiassa ja kulutuksen tutkimisessa. 

Talousantropologia on yksi antropologian erityisala. Sen tutkimuskohteena on se, kuinka 

ihmiset tuottavat materiaalisia tuotteita ja palveluita tehdäkseen elämästään mahdollista. 

Materiaalisen varustelun ja kulutuksen kautta ihmiset luovat toisiinsa suhteita, jotka 

ilmentävät voimaa ja merkityksiä. (Narotzky 2001: 4069.) Talousantropologia tutkii 

muun muassa lahjoja ja hyödykkeitä, kulutusta sekä taloudellisen päätöksenteon 

logiikkaa. 

 

2.1 Talousantropologian monet mahdollisuudet 

Talousantropologia alkoi kehittyä jo 1800-luvun loppupuolelta, ja sillä on ollut 

historiassaan kolme isoa kiistaa tutkimuskohteistaan ja metodeistaan. Ensimmäinen kiista 

koski länsimaisten taloustermien universaaliutta. Toinen kiista koski asioiden arvoa, sillä 

arvon voi määritellä eri mittareita käyttäen ja arvo voi myös vaihdella eri konteksteissa. 

Kolmas kiinnostuksen kohteeksi noussut asia oli yhteisöjen historiallisuus, ja niiden 

väliset yhteydet eri aikoina. Varsinkin maailmansysteemiteorioissa tätä tutkimusta 

pidettiin tärkeänä. Viime aikoina on myös tullut tärkeäksi puhua kulttuurin merkityksestä 

ymmärrykselle. (Narotzky 2001: 4069-4070.) Talousantropologiassa alkoi kehittyä 

kriittisiä perspektiivejä 1970-luvulla, jota Hann ja Hart nimittävät neoliberaalin 

globalisaation ajaksi. Tällöin kiinnostus siirtyi kaikkiin inhimillisten talouksien 

muotoihin ja organisaatioihin, joita tutkittiin monista eri näkökulmista käsin. Joka 

puolella maailma joutui kosketuksiin länsimaisen kulttuurin kanssa, ja väestönkasvu, 

sairaudet, varojen loppuminen. poliittinen liikehdintä ja sosiaalinen sekasorto 

kasvoivat. Talousantropologia oli ensimmäinen, joka kohtasi nämä haasteet muuttaen 

ajatteluaan, metodejaan ja tavoitteitaan. (Hann & Hart 2011: 2-4; Wilk & Cligget 

2007: 14-15.) 

 

Talousantropologian historiaan kuuluu myös kiista substantivistien ja formalistien välillä, 

joka ajoittuu 1950 -1960 –luvuille. (Hann ja Hart 2011: 2 – 4). Richard Wilk ja Lisa 

Cligget (2007: 3, 6 – 9. 10 -15) nimittävät tätä kautta talousantropologian kulmakiveksi, 
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vaikka kiista olikin lähinnä teoreettinen. Substantivistit kannattivat niin kutsuttua 

institutionaalista otetta eli heidän mielestään kaikki taloudellinen elämä yhteisöissä on 

sulautunut yhteisön muihin instituutioihin. Formalistit keskittyivät sen sijaan 

universaaliin taloudelliseen käyttäytymiseen. Heidän mielestään yksittäiset tapaukset 

tulisi selittää yleisten lakien mukaan, jolloin myös ei-kapitalistisia yhteisöjä voidaan 

tutkia valtavirta talouden teorioiden mukaisesti.  

 

Vaikka substantivistien ja formalistien kiista jäi pian taakse, voi sen kaikuja edelleen 

nähdä. Perinteisesti valtaosa antropologien tutkimista yhteisöistä kuuluu niihin, joissa 

markkinatalous ei ole vallitseva tapa järjestää tuotanto, kulutus ja jakelu. Taloutta ei 

voida siis tarkastella erillisenä sosiokulttuurisesta järjestyksestä. Yleensä 

talousantropologia päätyykin tutkimaan vaihtoarvon lisäksi, myös kulttuurin 

arvojärjestelmää ja poliittista järjestystä sekä niissä mahdollisesti ilmeneviä jännitteitä tai 

muutoksia. Yleensä talousantropologit keskittyvät tutkimaan erilaisia sosiaalisia suhteita, 

joita kulutuksen eri vaiheissa ilmenee joko kotona tai julkisissa tiloissa. (Pietilä 2009: 25-

26; Narotzky 2001: 4071.) Tätä perinteistä näkökulmaa on kuitenkin kyseenalaistettu 

viime aikoina. Vaikka markkinatalous ei ole kaikkialla vallitseva tapa järjestää talous, on 

kapitalistinen talousjärjestelmä levinnyt useaan maahan.  Eriksenin (2003: 233) mukaan 

vain harva ihminen on täysin vapaa markkinoista ja maailmantaloudesta. Monet tuotteet 

tuotetaan eri maissa, kuin kulutetaan esimerkiksi monien käyttämät kännykät tehdään 

Aasiassa.  

 

Oma kulttuurimme on vahvasti sidoksissa kapitalistiseen talousjärjestelmään, ja 

taloudella on suuri merkitys koko yhteiskunnallemme. Elämme tällä hetkellä 

taantumassa, jolloin jo pelkästään uutisia seuraamalla, voi nähdä talouden 

merkityksen yhteiskunnalle. Kiinnostukseni onkin nimenomaan omassa, länsimaisessa 

kulttuurissamme ja sen kulutustavoissa. Jaksammeko aina vain kuluttaa? Tarvitsemmeko 

me todella kaiken sen tavaran? Ajattelemmeko kulutuksen haittoja? Jos ajattelemme, 

koemmeko ristiriitaisuutta kulutuksessa? Kulutus koskettaa meitä kaikkia, ja myös 

meidän kulutuspäätöksillämme on merkitystä niin talouteen, yhteiskuntaan kuin 

ympäristöönkin.  
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2.2 Talous kulttuurisena ilmiönä 

Idea “taloudellisesta ihmisestä” nojaa länsimaiseen talousteoriaan. Sen johtoajatus 

on, että ihmiset ovat rationaalisia, yksilöllisiä toimijoita, jotka pyrkivät 

maksimoimaan omat voittonsa. Kuitenkin suurin osa taloudellisista päätöksistämme 

nojaa kulttuuriin, jossa elämme. Valintamme heijastelevat arvojamme ja 

moraaliamme toisin sanoen käsityksiämme oikeasta ja väärästä toiminnasta.  (Nanda 

& Warms 2012: 126.) Taloustieteilijöiden luoma kuva omia tarpeitaan rationaalisesti 

toteuttavasta yksilöstä, homo economicus, on kuitenkin kulttuurinen konstruktio. 

(Ruckenstein & Kallinen 2009: 8.) Ajatuksen rationaalisesti toimivasta ihmisestä on 

kyseenalaistanut muun muassa Mary Douglas ja Baron Isherwood jo 1970-luvulla. 

Heidän mukaansa kulutus täytyisi nähdä osana samaa sosiaalista systeemiä, johon 

kuuluvat muun muassa työ ja sosiaaliset tarpeet. (Douglas & Isherwood 1980: 5-6.) 

Vaihtoehtoisia lähestymistapoja etsitään niin taloustieteessä, sosiologiassa, 

kulutustutkimuksessa kuin antropologiassakin, ja viime aikoina eri lähestymistavat 

ovat myös yhdentyneet.  

 

Talouden tarkastelu osana laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia kokonaisuuksia on 

osoittanut, kuinka myös oma talousjärjestelmämme on vain symbolinen järjestelmä, 

johon biologiset tarpeet, ekologiset pakot tai yksilöiden geneettiset perimät 

vaikuttavat vain välillisesti. Taloutta ei kuitenkaan tule väheksyä ”vain kulttuurisena 

ilmiönä”, koska talous on joka tapauksessa hyvin keskeinen osa sitä tapaa, jolla 

hahmotamme oman paikkamme maailmassa.  (Ruckenstein & Kallinen 2009: 8-10.) 

Olemme syntyneet markkinoiden aikakaudella, johon ostaminen ja vaihtaminen 

kuuluvat kiinteästi. Nandan ja Warmsin (2012: 137) mukaan kapitalismi näyttäytyy 

monelle ihmiselle luonnollisena tapana järjestää yhteiskunta, mutta loppujen lopuksi 

talouden organisointiin vaikuttavat niin historialliset, poliittiset, taloudelliset ja 

yksilölliset valinnat eli toisin sanoen kulttuurin luominen.  

 

Suurimman osan tavaroista ja palveluista ostamme siis markkinoilta. Tällä hetkellä 

kuitenkin myös antamisen voi katsoa lisääntyneen esimerkiksi Facebookin kautta. 

Facebookin Roskalava Oulu -palstalla tavaraa annetaan ilmaiseksi pois. Kuitenkaan 
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antaja ei välttämättä odota ainakaan samalta henkilöltä mitään takaisin. Lisäksi 

ryhmässä voi pyytää tavaraa itselleen, ja näin ollen ei siis välttämättä tarvitse 

ollenkaan antaa mitään pois. Roskalava Oulu -ryhmässä on yli 20 000 jäsentä, ja 

määrä kasvaa koko ajan. Monilla on siis nurkissa ylimääräistä tavaraa, josta on 

valmis luopumaan jopa ilmaiseksi. Toki osalla tavaroista ei ole suurtakaan rahallista 

arvoa esimerkiksi tölkinnipsuilla, joita käytetään käsitöissä. Tavarasta luovutaan siis 

ilomielin ilmaiseksi pois. Myös kierrätykseen ja hyväntekeväisyyteen ollaan valmiita 

osallistumaan. Antamalla jotakin itseltä pois, siis lahjoitetaan tavara toiselle 

henkilölle. Antropologiassa lahja on vanha ja klassinen tutkimusaihe, ja yleensä 

lahjat on pyritty erottamaan massatuotetuista hyödykkeistä.  

 

2.3 Lahja, hyödyke ja talous 

Marcell Mauss aloitti keskustelun lahjoista 1900-luvun alkupuoliskolla. Mauss käyttää 

termiä totaalinen suorite. Maussin mukaan kaikissa yhteiskunnissa on markkinoita, ne 

ovat vain erilaiset kuin oman yhteiskuntamme markkinat. Totaalinen suorite ei sisällä 

ainoastaan velvoitetta lahjan korvaamisesta, vaan myös velvoitetta antaa lahja ja ottaa 

niitä vastaan. Lahjojen taustalta löytyy siis todellinen vastavuoroisuuden ja taloudelliseen 

etuun tähtäävä tarkoitus.  (Mauss 1923: 28- 29, 33, 39, 41.) .Ajatus siitä, että lahjavaihto 

on vastakohta hyödykevaihdolle, on myöhemmin systemaattisesti kehittänyt Christopher 

Gregory. Hänen mukaansa lahjavaihto kuuluu osaksi kotitalouksien piiriä ja 

henkilökohtaista vaihtoa, kun puolestaan hyödykevaihto on osa persoonatonta piiriä ja 

vaihtokauppaa. Hyödykevaihto luo määrällisiä suhteita, minkä jälkeen osapuolet ovat 

vapaita toisistaan. Lahjavaihto luo puolestaan laadullisia ja sosiaalisia suhteita, minkä 

vuoksi lahjan antaja ja vastaanottaja ovat riippuvaisia toisistaan. (Rus 2008: 82.) Mutta 

entäpä sitten joulu, joka on sekä kulutusyhteiskunnan että yhteisöjä koossa pitävän 

lahjatalouden riemujuhlaa? 

 

Viime vuosina lahjan ja hyödykkeen erottelun on esitetty olevankin aiheeton, ja kriitikot 

ovat perustelleet jopa sen hylkäämistä (Rus 2008: 83). Vastakkainasettelu 

traditionaalisesti ja kulttuurisesti määräytyneen lahjatalouden ja länsimaisen, 

persoonattoman ja rationaalisen markkinatalouden välillä perustuu länsimaisille 
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lähtökohdille ja traditionaalisina pidettyjen yhteiskuntien romantisoinnille (Appadurai 

1986: 11; Rus 2008: 83; Parry & Bloch 1989: 8). Kritiikin kärjessä on ollut argumentti, 

että lahjatalous on laskelmoivampaa, kuin aikaisemmin on ajateltu. Lahjananto on vain 

viivästynyt muoto vaihtotaloudesta. Kritiikkiä on esitetty myös siitä, että länsimaissakin 

esiintyy lahjanvaihtoa muun muassa jouluna, ja sitä on jopa aliarvioitu tutkimuksissa.  

(Rus 2008: 84.) Tenhusen (2008: 126, 129, 137) mukaan rahavaihtoon perustuvat 

markkinat ja vastavuoroisuuteen perustuva lahjananto eivät ole toisensa poissulkevia. 

Tämä rinnakkaiselo näkyy myös omassa yhteiskunnassamme, sillä huolimatta 

markkinoista, lahjojen ja tavaroiden antaminen on yleistä esimerkiksi jouluna.  

 

Kulutus ei siis vaikuta vain nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, vaan se muokkaa myös 

perinteitä. Monet perinteiset juhlat esimerkiksi häät ja joulu ovat saaneet kulutuksen 

leiman (Assadourian, 2010, 37.)  Joulua kutsutaankin toisaalta ”kulutuksen juhlaksi”, 

jolloin annamme toisillemme lahjoja, ja ainakin jossain määrin odotamme myös 

vastalahjaa. Lapsille on helpointa keksiä lahjoja, mutta sen jälkeen lahjan keksiminen 

vaikeutuu. Yleensä lahjoja on vaikea keksiä, koska ihmisillä on jo lähes kaikkea, mitä he 

tarvitsevat. Farbotkon ja Headin (2013: 89) mukaan teollistumisen myötä itsetehdyt, 

persoonalliset lahjat korvattiin kaupasta ostetuilla, massatuotetuilla lahjoilla. Silti 

mainostajat ja kauppiaat luovat koko ajan kuvaa, että massatuotetunkin tavaran voi 

onnistuneesti muuttaa persoonalliseksi, ja synnyttää näin tietyn, arvokkaan suhteen 

lahjan antajan ja vastaanottajan välille.  

 

Lahjat ja niiden antaminen on kuitenkin muuttuvaa. Lahjan anto nyky-yhteiskunnassa 

voidaan määritellä siis pyrkimykseksi luoda merkityksellisiä sosiaalissuhteita 

massatuotettujen hyödykkeiden kautta.  Lahja on henkilökohtaista antamista, joka on 

persoonallista. Hyödykkeet taas ovat persoonattomia ja massatuotettuja. Tämän tiukan 

määritelmän mukaan hyödykkeet ovat länsimaisessa kulttuurissa hallitsevimpia, ja 

jouluna annetut lahjat ovat periaatteessa myös hyödykkeitä, mikäli ne ovat 

massatuotettuja. Maussin ja muiden teoreetikoiden mukaan lahjananto pitää yhteiskunnat 

pystyssä. Samaa periaatetta noudattaen voi ajatella, että hyödykkeillä on yhtä tärkeä 

tehtävä omassa yhteiskunnassamme, koska ne yhdessä kulutuksen kanssa pitävät oman 

yhteiskuntamme pystyssä. Ostimmepa hyödykkeitä lahjaksi tai itsellemme, pidämme 
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oman kulttuurimme talousjärjestelmää pystyssä. Ja juuri tähän liittyy olennainen 

ristiriitaisuus: kulutus ei voi jatkua näin massiivisesti johtuen sen aiheuttamista 

haittavaikutuksista muun muassa ympäristöön.  

 

Talous on siis tärkeä tekijä omassa kulttuurissamme, ja kulttuuriantropologinen 

ymmärrys voi antaa uusia näkökulmia talouden tutkimiselle. Kulutus kuuluu talouteen, ja 

sen tutkiminen on tärkeää, koska koko kulttuurimme on kulutuksen läpäisemää, ja 

kulutus on kiinteä osa arkeamme. Seuraavaksi siirryn käsittelemään kulutuksen ja 

kulutuskulttuurin tutkimista. 
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3 Kulutus 

Kulutuksen tutkimista voi pitää siltana talouden ja kulttuurin tutkimuksessa, ja se luo 

uusia näkökulmia niin perheen, sukupuolen kuin sosiaalisen luokan tutkimiseen. 

Kulutus onkin monitieteinen tutkimuskohde, jota voidaan tutkia taloudellisesta, 

sosiaalisesta, psykologisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Tutkittaessa kulutusta 

kulttuuristen merkitysten kautta kiinnostus kohdistuu esimerkiksi siihen, mitä 

kulutuksella halutaan viestiä, minkälaisia merkityksiä kulutukseen liitetään, miten 

kuluttaja rakentaa omaa identiteettiään kulutuksen avulla ja millaisia tunnetiloja 

kulutus saa aikaan. Nykyisin myös sosiologiassa ja markkinoinnissa kulutuksen 

tutkimuksen painopiste on keskittynyt kulutukseen sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. 

(Zukin 2004: 17; Ahlqvist & Raijas 2004: 5; Uusitalo 2004: 15.)   

 

1970-luvulta lähtien kiinnostus laadulliseen ja kulttuuriseen kulutuksen tutkimiseen 

kasvoi. Tähän vaikutti osaltaan kulutusyhteiskunnan syntyminen, jolloin ihmiset 

kykenivät entistä vapaammin valitsemaan, mitä kuluttavat. Kiinnostus siirtyi kuluttajan 

asenteisiin, ja siihen, kuinka niihin voidaan vaikuttaa. Tällöin vielä oletettiin, että 

asenteet ja käyttäytyminen ovat ristiriidattomia keskenään, mutta myöhemmin 

huomattiin, että myönteiset asenteet ja käyttäytymisaikomukset eivät välttämättä ole 

sopusoinnussa lopullisten valintojen kanssa. Kriittisen kulutustutkimuksen voidaankin 

katsoa alkaneen 1980-luvulta. Se kyseenalaistaa näkemyksen, jonka mukaan kulutus 

tulisi nähdä vain yhteiskunnan hyvinvoinninmittarina, sillä kulutuksella on myös 

kollektiivisia haittavaikutuksia esimerkiksi ympäristöön.  (Uusitalo 2004: 10, 13, 14.) 

 

3.1 Kulutuksen määrittely ja kulutus tutkimuskohteena 

Kulutus voidaan määritellä joko suppeasti tai laajasti. Suppeassa mielessä, kulutus 

tarkoittaa yksinkertaisesti jonkin tavaran tai palvelun käyttämistä. Laajassa mielessä 

kulutuksen voi määritellä niin, että kulutus tarkoittaa myös niitä prosesseja, joissa 

kulutustavarat tuotetaan, luodaan ja ostetaan. Kulutus on sosiaalinen, taloudellinen ja 

kulttuurinen tavaroiden valitsemisen prosessi. Tavarat, joita kuluttajat käyttävät, ovat 

täynnä kulttuurisia merkityksiä. Kuluttajat ilmaisevat tavaroilla kulttuurisia 
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kategorioita, ideoita sekä luovat ja ylläpitävät elämäntyyliään, rakentavat käsitystä 

itsestään ja luovat sosiaalista muutosta. Länsimainen kulttuuri perustuu nykyisin 

tavaroille ja kulutukselle, sillä ne ovat kulttuurimme perustava olemus. Kulutus 

näkyy myös erilaisissa taloudellisissa ja kulttuurisissa instituutioissa ja rituaaleissa, 

jotka mahdollistavat kulutuksen esimerkiksi ostoskeskuksissa, kuntosaleilla ja 

matkamuistomyymälöissä, sillä instituutiot tuottavat kulutustuotteita yksilöiden 

vaatimuksesta. (Narotzky 2001: 4071; McCracken 1990: xi; Zukin 2004: 173, 176.) 

Kulutuksella voidaan nähdä olevan myös yhteisöllinen tehtävä. Uusitalon (2004: 11-

12) mukaan kulutus strukturoi koko yhteiskuntaa. Toisin sanoen ihmisten välille 

syntyy heikkoja siteitä esimerkiksi harrastusten kautta. Yleensä media ylläpitää näitä 

siteitä, joihin ihmiset mielikuvissaan kuuluvat. 

 

Kulutusta ei kuitenkaan pitäisi tarkastella pelkästään tavaroiden ja palveluiden 

vaihtona ja liikkuvuutena, vaan myös kulttuurin vaihtona ja liikkuvuutena. Tällöin 

myös ideat, ihmiset ja asiat liikkuvat. Kulutus tulisi nähdä siis myös muutoksena, ei 

pelkkänä käyttönä. (Lury 2011: 192.) Uusitalon (2004: 5) mukaan kulutus nähdäänkin 

historiallisesti muuttuvana ilmiönä, ja eriytyneet kulutusmallit kertovat kulttuurissa 

vallitsevista sen hetkisistä arvostuksista ja kulutuskulttuurista.  Laaksosen (2000: 127) 

mukaan kulutuksen kautta luodaan myös kulttuurin tärkeiksi kokemia eroja muun 

muassa sukupuolten välillä. Esimerkiksi teknologian avulla luodaan sukupuolinen 

työnjako naisten ja miesten välille. Kulutus siis on kulttuurin peili, mutta samalla se 

rakentaa kulttuuria, sillä uusi tekniikka muokkaa kulttuuriamme koko ajan.  

 

Kulttuuriantropologian kentällä kulutusta on tutkinut muun muassa Daniel Miller. 

Millerin (1995: 141-142) mukaan kulutus on muuttanut koko antropologian alaa. 

Moderni maailma ja kulutuksen tutkiminen olivat kauan poissa alalta. Vasta 1970-

luvun loppupuolella Mary Douglas sekä Pierre Bourdieu toivat modernin maailman 

tutkimisen kohteeksi. Milleristä (1995: 154, 156) kulutuksen tutkiminen jopa korvaa 

sukulaisuuden tutkimisen antropologian ytimenä, koska yhä useammassa maassa 

ihmiset omistavat tavaroita, joita eivät itse tuota. Kulutus ja moderni maailma eivät 

kuitenkaan ole täysin ongelmattomia antropologeille. Yleensä kulutusta on 

antropologiassa ajateltu niin, että kun kulttuuri kohtaa maailman talouden, kulttuurin 
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oma ainutlaatuisuus katoaa. Tällöin katoaa myös kyseisten kulttuurien kiinnostavuus 

antropologien silmissä. Tämän vuoksi antropologien täytyisi tutkia, kuinka ihmiset 

käyttävät tavaroita, joita eivät itse tuota, ja kuinka he rakentavat omaa sosiaalista ja 

kulttuurista identiteettiään.  

 

Kulttuuriantropologian puolella useimmiten kiinnostus on ollut tavaroiden 

symbolisessa arvossa, merkityksissä, suhteiden luomisessa ja identiteetin 

rakentamisessa eli miten itsensä asemoidaan yhteiskuntaan tavaroiden avulla (mm. 

Douglas & Isherwood 1980; McCracken 1990). Itse en kuitenkaan aio keskittyä 

tavaroiden symboliseen arvoon tai identiteetin rakentamiseen, vaan oma 

tutkimukseni painottuu ihmisten omiin tuntemuksiin ja kokemuksiinsa omasta 

kulutuksestaan eli siihen, kuinka voimakkaasti ihmiset kokevat kulutuksen ja sen 

aiheuttamat ristiriitaiset tuntemukset. Toki tavaroilla viestitään omasta identiteetistä 

esimerkiksi merkkituotteilla, mutta itseäni kiinnostaa kulutus kokonaisvaltaisemmin 

ristiriitaisuuden näkökulmasta. Taloudellinen päätöksenteko on tärkeä myös oman 

tutkimukseni kannalta, sillä ristiriitaisissa ostotilanteissa, kiinnostukseni on 

voittavatko arvot vai muut seikat. Lisäksi haluan selvittää ihmisten omia perusteluja 

kulutusvalinnoilleen, ja tuntevatko kuluttajat syyllisyyttä tai huonoa omatuntoa 

kuluttamisestaan. 

 

3.2 Kulutuskulttuuri  

Kulttuuri ei ole yksiselitteinen käsite. Kulttuurin käsite viittaa yhtälailla ihmisyyden 

pohjimmaiseen samanlaisuuteen eli jokainen ihminen on yhtä lailla kulttuurinen. 

Toisaalta jokainen ihminen on hankkinut erilaisia kykyjä ja taitoja, jolloin ihmiset 

ovat myös erilaisia kulttuurinsa vuoksi. (Eriksen 2003: 16.)  Clifford Geertzin (1973: 

5, 143) mukaan kulttuurin käsite on semioottinen. Hän mukailee Max Weberiä 

sanoessaan, että kulttuuri on ihmisten itse luoma merkitysten verkko. Sen tutkiminen 

ei ole lakia, vaan tulkinnallista tiedettä, joka etsii merkityksiä. Geertzin mukaan 

kulttuuri on julkista, koska merkitkin ovat: merkitysjärjestelmät tuottavat kulttuuria, 

joka on tietyn ihmisryhmän kollektiivista omaisuutta. Kulttuurin avulla ihmiset 

tulkitsevat kokemustaan ja ohjaavat toimintaansa. Geertz määrittelee kulttuurin 
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perittyjen konseptien systeeminä, jota ilmaistaan symbolisissa muodoissa ihmisten 

kommunikoidessa, pitäessä yllä ja kehittäessä tietoisuuttaan ja asennettaan elämään. 

Kulttuuri ei ole voima, jonka sosiaaliset tapahtumat, käytös, instituutiot tai prosessit 

voivat ajoittain luoda, vaan kulttuuri on konteksti, jonka voi tehdä ymmärrettäväksi 

tiheän kuvauksen avulla. Se luo kuvaa ihmisten käyttämistä symbolisista merkeistä 

ja niille annetuista tulkinnoista. Kulttuuri ei ole lukittuna ihmisten päiden sisään, 

vaan ilmenee yhteiskunnan käyttämissä julkisissa symboleissa: silmänisku vaati 

lähettäjän lisäksi myös vastaanottajan, joka tulkitsee silmäniskun. (Geertz 1973: 5, 

10, 12, 14-15, 89.) Omaan, julkiseen kulttuuriimme kuuluu kuluttaminen. 

Assadourianin mukaan (2010, 25) kuluttajuus on iskostunut niin syvälle kulttuuriin, ettei 

sitä aina mielletä edes kulttuuritekijäksi. Se vain tuntuu luonnolliselta. Tosiasiassa 

kulutus on kuitenkin muokannut kulttuuria esimerkiksi kieltä ja symboleja, sillä nykyisin 

monissa kulttuureissa ”kuluttaja” tarkoittaa ”henkilöä”.  Me myös alistumme päivittäin 

tuhansille symboleille esimerkiksi mainoksille, liikemerkeille ja logoille. moni tunnistaa 

logot paremmin kuin luonnonvaraiset eläimet. 

 

Moisanderin ja Valtosen (2006: 7, 8-9) mukaan elämme kulttuurisesti rakentuneessa 

maailmassa, ja nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa tuo rakenne ilmenee 

markkinoinnissa. Kulttuuria tuotetaan ja uusinnetaan markkinoiden ja talouden 

kautta, koska sekä markkinoijat että kuluttajat antavat merkityksiä esineille ja 

tapahtumille. Sen vuoksi peruskysymykset kulttuurisessa tutkimuksessa ovat, kuinka 

sosiaalinen todellisuus ja sosiaalinen järjestys tuotetaan, ylläpidetään ja neuvotellaan 

sekä muunnetaan markkinoilla, jota tuotetaan yhdessä kuluttajien ja markkinoijien 

kautta. Markkinoijien ja kuluttajien lisäksi yhteistä kulutuskulttuuriamme luovat 

myös yksilöt, jotka kritisoivat kulutustuotteita sekä myös toisinajattelijat, jotka 

käynnistävät vaihtoehtoja massakulutukselle (Zukin, 2004: 176).  

 

Flavinin (2010:7) mukaan kulutuskulttuurin juuret ulottuvat syvälle. 

Kulutuskulttuurin räjähdemäiseen kasvuun ovat vaikuttaneet samanaikaisesti 

väestönkasvu, vaurauden kasvu ja tieteelliset läpimurrot. Kulutuskulttuurin 

tutkiminen on tärkeää, koska se johtaa pohtimaan myös muita nykyisiä ongelmia ja 

asioita esimerkiksi, kuinka ja miten yhteisö ja talous ovat sidoksissa toisiinsa? 
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Kuinka elämme taloudellisesti? Kun teemme valintoja, vaikuttavatko ne meihin, vai 

myös muihin? (Lury 2011: 191.)  

 

Kulttuuri tuotetaan siis sosiaalisessa kanssakäymisessä.  Kulttuuria uusinnetaan ja 

tuotetaan koko ajan jokapäiväisissä kanssakäymisissä, minkä vuoksi se saa erilaisen 

muodon riippuen tilanteesta ja kontekstista. Kulutuksen avulla luomme siis 

merkityksiä ja kulttuurisia kategorioita. Oma kulttuurimme on kulutuksen 

läpäisemää. Me tuotamme ja uusinnamme kulutuskulttuuriamme puhuessamme 

esimerkiksi rahasta, velasta, lainasta ja kulutuksesta. Jaamme käsityksemme siitä, 

mikä on rahan arvoista ja, että raha toimii vaihdon välineenä. Olemme perineet 

käsityksemme kulutuksesta ja taloudesta eli olemme enkulturoituneet omaan 

kulttuuriimme. Enkulturaatio tarkoittaa prosessia, jossa ihminen oppii oman 

kulttuurinsa eli kasvaa siihen sisään (Nanda & Warms 2012: 25). Ne kulttuuriset 

arvot, normit ja symbolit tuntuvat luonnollisilta, joihin yksilö syntyy (Assadourian 2010: 

29). Kuluttajat kohtaavat yhä runsaamman tavaramaailman ja palvelujen kirjon. 

Valmius tarkastella omia kulutustottumuksia kriittisesti onkin sidoksissa niihin 

kulutusideologioihin, joiden vaikutuspiirissä henkilö kasvaa.  (Autio 2004: 105, 118.)  

 

3.3 Arvot kulutusvalintoja ohjaavina tekijöinä 

Oman tutkielmani kannalta arvot ovat tärkeässä asemassa. Arvoiksi kutsutaan niitä 

yleisiä päämääriä, joita ihmiset asettavat toiminnalleen, ja joiden perusteella he arvioivat 

toimintaansa. Arvovalinnoissa näkyy, millaiseen järjestykseen erilaiset hyvinä pidetyt 

asiat asetetaan yhteiskunnassa. Arvot siis ilmaisevat, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa. 

Moraalinen ajattelu ilmaisee puolestaan, mikä on oikein. Ymmärtääksemme 

ihmissuhteita ja yhteiskuntaa, on tärkeää tietää, millaisia arvovalintoja tehdään ja, 

millaisia moraalisia perusteluja pidetään hyväksyttävinä. (Pirtttilä-Backman ym. 2005: 

7.) Arvojen avulla kerromme myös siitä, minkälaisiin ryhmiin haluamme näyttää 

kuuluvamme ja identifioituvan ihmisenä itsellemme ja muille (Pohjanheimo 2005: 240). 

Arvojen tutkimista kuitenkin vaikeuttaa se, että ne ovat kerrostuneita. Toisaalta on 

olemassa itseisarvoja, joita tavoitellaan niiden itsensä vuoksi, ja toisaalta on olemassa 

välinearvoja, jotka ovat toimintamme päämääriä vain matkalla kohti jotakin suurempia 
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tavoitteita. (Häyry & Häyry 1995: 36-37.) Me opimme kasvaessamme kahdenlaisia 

arvoja: tavaroiden käyttöarvon ja vaihtoarvon. Kotona opimme tavaroiden käyttöarvon 

vanhempiemme avulla, ja markkinoinnin ja mainostajien kautta opimme tavaroiden 

vaihtoarvon. (Zukin 2005: 31.) 

 

Niiniluodon (2000: 61) mukaan arvot ovat ihmisten luomia ja syntyneet ihmisten 

sosiaalisesta toiminnasta eli arvot eivät ole asioiden ominaisuuksia. Tätä hän nimittää 

arvokonstruktivismiksi. Toisin sanoen esimerkiksi terveyden, ekologisuuden tai 

eettisyyden asema arvoissa riippuu ihmisyhteisön sopimuksista. Antropologiassa 

McCracken on tutkinut tavaroiden kulttuurisia merkityksiä, ja hänen mukaansa 

yhdessäkään tavarassa ei ole merkityksiä itsessään valmiina, vaan me annamme ne 

niille. Hänen mukaansa tavaroiden kulttuuriset merkitykset ovat jatkuvasti 

muutoksessa.  (McCracken 1990: 71-72.) 

   

Nykyisin luonnonmukaisuus ja ympäristöystävällisyys ovat kivunneet arvoasteikossa 

ylöspäin. ”Luonnonmukaisuus” ei ole kuitenkaan valmiina tuotteessa, vaan se 

mainostetaan kuluttajille siten. Kuluttaja voi kuitenkin antaa tavaralle myös 

toisenlaisia merkityksiä. Luonnonmukaisuutta näkee lähes kaikkialla mainonnassa 

esimerkiksi, kun mainostetaan ekomatkoja, luonnonmukaisia siivoustuotteita ja 

ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä. Aikaisemmin ympäristöystävällisyyttä ei 

niinkään painotettu tuotteissa, mutta nykyisin ympäristöystävällisyyttä pidetään 

myyntivalttina.  Arvot ovat siis ihmisten arvoja, ja siksi niiden tunnistamiseksi on 

tunnettava ihminen ja hänen ajattelumaailmansa (Häyry & Häyry 1995: 36). Haanpään 

(2009: 71) mukaan kulutus on näennäisestä yksilökeskeisyydestään huolimatta 

kollektiivisesti muodostunutta, koska kulutusta ohjaavat vallitsevat arvot, normit ja 

asenteet. 

 

Antropologi David Graeberin mukaan arvo syntyy toiminnasta, jolla pyritään 

edistämään merkityksellisten suhteiden syntymistä. Arvo ei synny siis pelkästään 

esineistä, asioista tai ihmisistä. Graeber puhuu arvosta kolmesta eri näkökulmasta 

käsin, jotka sisältävät laajasti eri arvoteoriat. Ensimmäinen näkökulma on sosiaalinen 

merkitys, jolloin ihmisyhteisö jakaa käsityksen siitä, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa. 
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Toinen näkökulma on arvot eronteon merkityksessä. Tällöin erilaisia eroja tuotetaan 

kielellis-symbolisilla merkityksillä esimerkiksi hyvän ja tavoitellun elämän ympärille 

muun muassa brändäyksen avulla sekä konkreettisella toiminnalla. Kolmas 

ulottuvuus on arvojen taloudellinen merkitys, jolloin kyseessä on se, kuinka paljon 

tiettyjä asioita halutaan. (Ruckenstein ym. 2011: 40-41.) 

 

Kolmas Graeberin ulottuvuus on kiinnostava. Arvostammeko ympäristöä niin paljon, 

että olemme valmiita luopumaan saavutetuista eduistamme ja kulutuksen 

tasostamme? Tällä hetkellä tutkimukset osoittavat, että emme ainakaan vielä (kts. 

esim. Black 2010). TNT Gallupin toteuttaman Ilmastobarometrin 2015 mukaan myös 

suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta, ja kokevat sen suurena uhkana 

tulevaisuudelle. Lisäksi ilmastonmuutokset syyt ja seuraukset tiedostetaan, ja sen 

syynä pidetään ihmisen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä. Kuitenkaan moni ei ole 

muuttanut omaa käyttäytymistään. (Ilmastobarometri 2015.) Tällainen tilanne voi 

aiheuttaa ristiriitaisuutta ja epämukavuutta. Kun kohtaamme ristiriitaisen tilanteen, 

kuinka siis toimimme? Ihmisellä voi olla halu toimia oikein, mutta varsinainen 

toiminta ei kuitenkaan tue aikomuksia. Päätöksentekoon vaikuttavat monet seikat, 

joita kaikkia emme välttämättä pysty edes itse selittämään. 

 

Tiedämme siis suuren kulutuksen haitalliset vaikutukset, mutta emme ole tarpeeksi 

valmiita muuttamaan elämäntapojamme, vaan kuitenkin kulutamme hyödykkeitä ja 

haluamme uutta. Tavarat ja materia eivät kuitenkaan takaa meille hyvinvointia ja 

onnea, vaan pikemminkin monet aineettomat asiat esimerkiksi terveys, perhe ja 

ystävät. Eri tutkimukset osoittavatkin, että ihmiset suhtautuvat myönteisesti 

ympäristöön ja vihreisiin arvoihin, mutta eivät kuitenkaan ole valmiita toteuttamaan 

ja noudattamaan niitä. Iain Black käyttääkin tästä termiä ”green gap”. (mm. Cantell 

ja Larna 2006; Black 2010; Eckhardt, Belk, ja Devinney 2010; Varjonen ja Viinisalo 

2004; Joronen 2009.) 
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3.4 Kulutusvalinnat ja ristiriidat 

Monilla on varmasti kokemusta päätöksenteon vaikeudesta. Päätöksiä ei kuitenkaan 

tehdä tyhjiössä. Kulttuuriantropologit ovat nimenomaan erikoistuneet kulttuurin 

tutkimiseen, minkä vuoksi antropologien tulee ensin analysoida sosiaalinen ja 

institutionaalinen konteksti, jossa ihmiset tekevät päätöksiään. Toiseksi tutkijoiden 

täytyy arvioida ja tunnistaa ne tekijät, jotka ohjaavat ihmisten päätöksentekoa. 

(Nanda & Warms 2012: 129.) 

 

Tavallisiin kulutuspäätöksiin vaikuttavat esimerkiksi sosiaaliset, historialliset, 

institutionaaliset ja poliittiset seikat. Eettisiä vaihtoehtoja etsittäessä valintoja ohjaavat 

esimerkiksi hinta, mukavuus ja perhe, jolloin ryhdikkäitä valintoja ei aina tule tehdyksi.. 

(Jackson 2005: 29; Salonen 2012: 139.) Antropologeista Richard Wilk ja Lisa Cligget 

(2007: 42 - 43) erottavat kolme erilaista tapaa tehdä päätöksiä. Ensimmäinen niistä 

on itsekeskeinen malli (self-interested model), joka on perusta mikroekonomiselle 

ajattelulle yksilön käyttäytymisestä. Mallin mukaan itsekkyys on luonnollista, ja 

ihmisellä on halu maksimoida materiaalinen omaisuutensa. Toinen malli on 

sosiaalinen malli (social model). Sosiaalinen teoria keskittyy siihen, kuinka ihmiset 

toimivat ryhmissä ja käyttävät valtaa. Kolmas malli on moraalinen (moral model). 

Malli tutkii sitä, mitä ihmiset näkevät ja ajattelevat omasta maailmastaan, ja sen 

avulla pyritään selvittämään ihmisten käyttäytymistä. Tämä lähestymistapa on 

lähimpänä kulttuurista talousajattelua.  (Wilk & Cligget 2007: 42-43.) Moraalisesti 

toimivaan ihmiseen vaikuttavat kulttuurissa vallitsevat arvot ja normit. He toimivat 

sen mukaan, minkä uskovat olevan oikein ja minkä väärin, ja nämä käsitykset he 

oppivat kasvunsa aikana. (Wilk & Cligget 2007: 43.) Wilkin (2001: 246) mukaan 

kulutus on keskeinen osa moraalisia asioita, koska se nostaa esiin tiettyjä 

kysymyksiä esimerkiksi reiluudesta, yksilön ja ryhmän kiinnostuksista sekä suorasta 

ja myöhästyneestä mielihyvästä.  

 

Oman tutkimukseni tavoitteena on tutkia kulutuksen ristiriitaista luonnetta ja sitä, 

kuinka oma kulutus perustellaan ja, miten mahdollisista ristiriitaisista tilanteista 

selvitään. Oma kulttuurimme pursuaa tavaroita, joita emme kaikkia edes välttämättä 
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tarvitse, mutta kulutus ja talous ovat hyvin keskeisiä osia yhteiskunnassamme, ilman 

kulutusta emme kykenisi määrittämään itseämme. Kuitenkin nykyisenlaisen 

kulutuksen olisi muututtava, koska sillä on monia haitallisia vaikutuksia 

ympäristölle. 

 

Kulutus on siis hyvin keskeinen osa elämäntapaamme. Meillä on ulkoinen ja kulttuurinen 

”pakko” kuluttaa, vaikka sisäinen äänemme voi vastustaa kulutusta. Pecoraron ja 

Uusitalon (2014: 55) tutkimuksessa ruoan eettisestä kuluttamisesta talouskasvun 

mahdollisen hidastumisen nähtiin vaikuttavan hyvinvointiin, vaikka samalla eettistä 

kuluttamista pidettiin vastaiskuna länsimaista, hektistä elämäntyyliä vastaan. Ihmiset 

ovat siis sisäistäneet oman roolinsa kuluttajina ja näin ollen heidän velvollisuutensa on 

pitää talous oikealla tiellä. Tavoitteeni onkin selvittää kulutuksen ristiriitaista luonnetta, 

sillä odotukset kuluttajia kohtaan ovat nyky-yhteiskunnassa ristiriitaisia. Yhtäältä 

kuluttajia kehotetaan kuluttamaan, koska se lisää talouden toimivuutta, toisaalta 

kehotetaan rajoittamaan kuluttamista ympäristön vuoksi (Lammi, Mäkelä, & Timonen 

2008: 94-95). 

 

Leipämaa-Leskisen (2009: 1-2, 122) mukaan ristiriidat ovat kulttuurisesti luotuja 

merkityksiä eli ristiriidat syntyvät kuluttajan ja kulttuuristen merkitysten 

vuorovaikutuksessa. Perusvalinnat kertovat kulttuurisista merkityksistä, joita kuluttaja 

tekee omassa elämäsään. Hänen mukaansa ristiriitaisuuksien avulla kuluttaja voi kehittyä 

ja rakentaa itselleen erilaisia identiteettejä. Väitöskirjassaan ruoan kulutuksesta 

Leipämaa-Leskinen jakaa ristiriidat neljään eri kategoriaan, jotka ovat ihanteen ja 

todellisuuden välinen epäsymmetria, merkityksellisyys, kontekstuaalisuus eli 

tilannesidonnaisuus ja dynaamisuus eli muuttuvuus. 

 

Leipämaa-Leskisen mukaan käsitys kuluttajan ristiriitaisuudesta nojaa postmodernin 

kuluttajan käsitykseen, koska siinä kuluttaja ja kuluttamisen muodot pirstaloituvat. 

Tällöin kulutuksesta tulee yhteiskuntaa strukturoiva ja yhteisöllisyyttä luova voima. 

Postmoderni kuluttaja voidaan tulkita kahdella eri tavalla. joko positiivisesti tai 

negatiivisesti. Positiivisesti ajatellen kuluttaminen nähdään tapana ilmaista itseään ja 

rakentaa erilaisia identiteettejä. Negatiivisesti ajatellen kuluttaminen nähdään päinvastoin 
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eli identiteetit ovat sekoittuneet, ja kuluttaja on ahdistunut ja vieraantunut. Kuluttaja 

hakee tyhjyyden tunteelleen täydennystä kulutuksen avulla. (Leipämaa-Leskinen 2009: 

1-2, 32; Goulding 2003: 153-154; Firat & Venkatesh 1995: 239. 257.) 

 

Omassa tutkielmassani haluan myös selvittää, kuinka ristiriitaisuuksista selvitään, ja 

kuinka valintoja perustellaan itselle ja muille. Kuluttajat ovat taitavia sitomaan tuotteiden 

merkityssisällöt sopiviksi omiin päämääriinsä ja elämäntyyleihinsä sekä halutun 

minäkuvan rakentamiseksi (Laaksonen 2000: 127). Omaa kulutusta ollaan siis valmiita 

puolustelemaan ja perustelemaan. Eckhardt, Belk ja Devinney tutkivat eri mantereilla 

kulutuksen oikeutusta, ja he lopulta jakavat kulutuksen oikeutuksen kolmeen eri tapaan, 

jotka ovat ekonominen ratinalisointi, institutionaalisuus ja ”kehityksellinen rationalismi”. 

Ensiksi mainitussa hinta on kaikkein tärkein tekijä, toisessa kuluttajat kokivat 

instituutioiden olevan vastuussa myytävistä tuotteista, ja kolmannessa tavassa kuluttajat 

näkivät, että yrityksillä voi olla joitakin epäeettisiä käytänteitä taloudellisen kehityksen 

vuoksi. Viimeksi mainitunlaiset argumentit olivat yleisiä varsinkin kehittyvissä maissa. 

(Eckhardt, Belk & Devinney 2010: 429, 431-432.)  

 

Huoli ympäristöstä on kasvussa, ja se näkyy kuluttajien käytöksessä esimerkiksi 

suosimalla pyöräilyä autoilun sijaan. Kaikkein suurin ristiriita eettisessä kulutuksessa 

näyttäisikin lopulta olevan se, että kulutus itsessään tulee tärkeimmäksi tavaksi ilmaista 

tyytymättömyyttä kulutuskulttuuriin (Pecoraro & Uusitalo 2014: 55). Voimme siis 

kuluttamalla tiettyjä tuotteita esittää tyytymättömyyttämme vallitsevaan 

kulutuskulttuuriin. Pecoraro ja Uusitalo (2014: 55-59) näkivät ratkaisuna tähän 

ristiriitaan kansalaisaktivismin, kierrätyksen ja yksinkertaisen elämäntavan, kasvisruoan, 

luomu- ja lähiruoan sekä erilaiset palvelut ja aineettoman kulutuksen. 

 

Kuluttamiseen liittyy paljon ristiriitoja, valintoja ja aikomuksia. Monesti meillä on halu 

toimia ympäristön parhaaksi, mutta käytännössä emme kuitenkaan toteuta tätä halua. 

Kulutusvalintoihimme vaikuttavat esimerkiksi hinta ja sosiaaliset suhteemme, jolloin 

ympäristö jää sivuun. Tutkimuksissa on ilmennyt, että kuluttajat käyttävät 

ympäristöystävällisiä tuotteita muista syistä kuin kestävyyden takia (mm. Pecoraro ja 

Uusitalo 2014: 60; Connolly & Prothero 2008: 134). Usein kuluttajat eivät ajattele 
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ympäristöä, vaan valinta perustuu heuristisiin menetelmiin esimerkiksi tuttuun 

tuotteeseen. Ostotilanne- ja paikka valitaan usein heuristisesti esimerkiksi, kuinka iso ja 

tunnettu valmistaja on. Lisäksi kuluttajien valintaan voi vaikuttaa tuotteen ekologinen 

kuva eli mainonta. (Niva ja Timonen 2001: 336.)  

 

Käyttämässäni teoriataustassa ilmenee, kuinka monitahoinen tutkimuskohde kulutus on, 

ja kuinka tiiviisti kulutus ja kulttuuri ovat sidoksissa toisiinsa. Jokainen yksilö joutuu 

tekemään itse omat kulutuspäätöksensä, joihin vaikuttavat monet asiat muun muassa 

taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset seikat. Yleensä kulutuksessa ilmenevät 

ristiriitaisuudet liittyvät suurilta osin siihen, kuinka ihmisten odotukset eivät vastaa 

todellisuutta. Ristiriitoja ilmenee käyttäytymisessä, koska tahdostamme huolimatta, 

emme toimi aina ihanteidemme mukaan. Esteitä toimia omien ihanteiden mukaan ovat 

esimerkiksi hinta, mukavuus ja informaation puute. Kuluttajat osaavat kuitenkin 

taitavasti perustella omaa kulutustaan ja omia kulutustarpeitaan. Omassa aineistostani 

nousi esiin ristiriitojen aiheuttajia, jotka usein tulivat esiin kulutusvalintoja tehdessä. 

Yleensä ristiriidat kyettiin kuitenkin perustelemaan tai unohtamaan kokonaan. 
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4 Aineisto, aineiston keruu ja analyysi 

Tutkimukseni on muodoltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullisen tutkimuksen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Kohdetta pyritään tutkimaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Antropologiassa etnografinen tutkimus kuuluu 

tähän kokonaisvaltaiseen, laadulliseen tutkimukseen Lisäksi tutkijan omat arvot 

vaikuttavat siihen, miten pyrimme ymmärtämään tutkimiamme ilmiöitä. Kentällä ei 

kuitenkaan voi tutkia kaikkea, minkä vuoksi tutkija valitsee muun muassa sopivat 

informantit sekä, sen mitä tutkii ja millaista tietoa kerää. Tutkimuksen kohdejoukko 

valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaismenetelmää käyttäen, ja samalla suositaan 

ihmistä tiedonkeruun instrumenttina. Laadullisen tutkimuksen menetelmissä tutkittavien 

näkökulma ja ”ääni” pääsevät esille muun muassa haastattelujen ja osallistuvan 

havainnoinnin kautta.  (Hirsjärvi ym. 2000: 152, 155; Davies 1999: 67, 71.). 

 

Tutkielmassani tärkeä rooli on siis ihmisten arvoilla ja arvostuksilla. Ihmisten 

arvostuksia yritetään saada selville yleensä kysymällä ihmisiltä itseltään ja tarkkailemalla 

heidän käytöstään. Tässä piilee kuitenkin ongelma, koska kysymyksiin on taipumusta 

vastata myönteisesti, sillä puheet eivät maksa mitään. Myöskään pelkkä tarkkailu ei kerro 

kaikkea ihmisten arvoista, koska ihmisen toiminta tietyllä tarkkailuhetkellä voi olla 

kaukana ihmisen tavoitteista. Näiden kahden tavan yhdistäminen tuottaa kuitenkin 

hedelmällisiä tuloksia, sillä yhdistetty luonnehdinta voidaan rakentaa sanomalla, että 

myönteiset arvot ovat toiminnan hyväksyttyjä päämääriä. (Häyry & Häyry 1995: 33.) 

Ekologisuutta ja eettisyyttä voidaan pitää hyvinä arvoina, jolloin toiminnalla pyritään 

niitä kohti. Näihin arvoihin voidaan pyrkiä hyväksytyillä toimintatavoilla esimerkiksi 

ostamalla luomutuotteita, vaikka aina omien arvojen seuraaminen ei olekaan helppoa. 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

Käytän tutkielmassani kahta eri metodia, jotka ovat haastattelut ja kulutuspäiväkirjat. 

Suoritin tutkielmani empiirisen osion helmi-maaliskuussa 2015. Haastattelu on 

perinteisempi antropologinen metodi, mutta myös päiväkirjoja on käytetty aiemmissa 

tutkimuksissa (ks. esim. Ylipulli 2015: 67). Aloin etsiä informantteja tutkielmaani varten 
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ajoissa eli jo marraskuussa 2014. Hain tutkittavia Facebookista Myydään, ostetaan, 

vaihdetaan –kirpputoripalstalta sekä Roskalava Oulu –palstalta. Roskalava-palstalla 

tavarasta luovutaan ilmaiseksi eikä siellä siis saa myydä mitään tai käydä vaihtokauppaa, 

toisin kuin kirpputoripalstalta. Olin kysynyt luvan molempien ryhmien ylläpitäjiltä, ja 

luvan saatuani laitoin ilmoitukset ryhmien seinille Laitoin osallistumispyynnön 

24.11.2014 (liite 1) molempien ryhmien seinälle. Tietysti se, että käytän Facebookia 

saadakseni informantteja voi rajata sitä, keitä tutkimukseeni lopulta päätyy, koska kaikki 

eivät käytä Facebookia, mikä voi näkyä esimerkiksi henkilöiden ikäjakaumassa. Päätin 

käyttää Facebookin ryhmiä sen vuoksi, että molemmissa ryhmissä on jäseniä yli 20 000, 

jolloin uskon saavani tarpeeksi monipuoliset tutkittavat. Minulla ei ole aikaisempaa 

kokemusta aineiston keräämisestä enkä voinut olla varma, kuinka vaikeaa informanttien 

löytyminen olisi. Siksi olinkin positiivisesti yllättynyt, kun olin kolmessa päivässä saanut 

jo kymmenen vapaaehtoista. Lopullinen aineistoni koostuu kuitenkin vain kahdeksasta 

kulutuspäiväkirjasta ja haastatteluista kahden jättäydyttyä pois tutkielmastani.  

 

Tutkittavista vain yksi henkilö on mies, jolloin luonnollisesti näkökulma on 

naispainotteinen. Tämä voi osaltaan johtua siitä, että naisia kiinnostaa yleisesti ottaen 

enemmän ympäristöasiat, ja he pohtivat enemmän omaa kulutustaan (mm. Nyrhinen & 

Wilska 2012: 37; Honkala 2007: 84). Informanttini koostuvat 20-55 -vuotiaista 

henkilöistä, jotka kaikki asuvat Oulun seudulla. Informanteistani kuudella on 

korkeakoulututkinto, ja kahdella toisen asteen tutkinto. Informanteistani kolme asuu 

avopuolisonsa kanssa ja kolme asuu tällä hetkellä yskin. Yksi informanteistani on 

perheellinen, ja yksi informantti asuu kahden lapsensa kanssa. Tutkimuseettisistä syistä 

käytän informanteistani peitenimiä, jotka ovat seuraavat Laura, Kirsi, Anna, Maija, Jenni, 

Saara, Tiia ja Antti.  

 

4.2 Kulutuspäiväkirjat 

Päiväkirjaa voi pitää eräänlaisena itseohjatun kyselylomakkeen täyttämisenä avointa 

vastaustapaa noudattaen. Tutkittavia voidaan pyytää pitämään päiväkirjaa erilaisista 

tapahtumista, kokemuksista tai opituista asioista.  (Hirsjärvi ym. 2000: 205.) 

Päiväkirjametodia käytetään usein silloin, kun halutaan päästä lähelle ihmisten 
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arkikokemuksia.  Päiväkirjatekstien katsotaan heijastelevan suhteellisen autenttisesti 

arkea, sillä kun asiat kirjataan ylös, muisti ei pääse vääristelemään asioita. Lisäksi 

ihmiset eivät tunne samanlaista sosiaalista painetta vastata hyväksytynlaisesti kuin 

haastattelujen yhteydessä voi käydä. (Bolger, Davis & Rafaeli 2003: 57-58.) Itse valitsin 

päiväkirjamenetelmän siksi, että haluan saada konkreettisia esimerkkejä kulutuksesta. 

Haastattelujen yhteydessä muisti voi pettää tai muokata asioita, mutta päiväkirjasta voi 

nähdä, mitä informantit ovat oikeasti ostaneet, ja mihin he ovat rahansa kuluttaneet. 

 

Kulutuspäiväkirjat saattavat olla vastaajille rasittavia täyttää, minkä vuoksi 

vastausajanjakso tulee miettiä tarkkaan. Suomessa kulutuspäiväkirjoissa on yleensä 

käytössä kahden viikon ajanjakso, vaikka viime aikoina tutkimuksissa on puhuttu myös 

lyhempien ajanjaksojen puolesta. Syynä tähän on muun muassa se, että toisen viikon 

kulutus on huomattavasti vähempi kuin ensimmäisen viikon kulutus. Syynä voi olla joko 

ns. ”päiväkirjaväsymys” tai se, että päiväkirjan pitäminen muuttaa kulutuskäyttäytymistä.  

(Bell 2005: 173; Hatakka & Kajantie 2013.) Itse käytin viikon (7 pvä) mittaista seuranta-

ajanjaksoa, koska koen, että siinä ajassa ihmiset jaksavat ja muistavat vielä keskittyä 

päiväkirjan pitämiseen. Informantit voivat laittaa päiväkirjaan myös kuvia ostoksistaan, 

mikä osaltaan helpottaa päiväkirjan pitämistä, koska heidän ei välttämättä tarvitse 

kuvailla ostoksiaan sanallisesti kovinkaan yksityiskohtaisesti. Tarkoitus on, että 

informantit sanallisesti kertoisivat, mitkä tekijät vaikuttivat ostopäätökseen.  Miksi he 

ostivat juuri sen kyseisen tuotteen? Testasin tekemääni kulutuspäiväkirjaa tammikuussa 

kahdella ystävälläni, koska halusin varmistaa päiväkirjan ymmärrettävyyden ja teknisen 

toimivuuden. Testipäiväkirjat eivät sisälly varsinaiseen aineistooni, joka koostuu siis 

kahdeksasta kulutuspäiväkirjasta.  

 

Lähetin kulutuspäiväkirjan ohjeet ja kulutuspäiväkirjan (liite 2) informanteilleni viikolla 

5. Lähetin sen hyvissä ajoin, että informanttini ehtisivät kysyä, jos heillä on jotakin 

kysyttävää. Informanttini täyttivät kulutuspäiväkirjan helmikuun ensimmäisellä viikolla 

eli viikolla 6. Muutama informantti laittoikin minulle tarkentavia kysymyksiä, joihin 

vastasin sähköpostin kautta. Itse päiväkirjapitoviikolla kysymyksiä ei enää tullutkaan. 

Kun viikko oli kulunut umpeen, sain päiväkirjat takaisin, vaikka muutamille jouduinkin 

laittamaan muistutusviestin sähköpostilla. Tämä aiheutti minulle sydämentykytyksiä, 
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koska pelkäsin, että he olisivat unohtaneet koko jutun. Pelkoni osoittautui kuitenkin 

turhaksi, koska he palauttivat päiväkirjat heti, kun siitä muistutin. Informanttini olivat 

täyttäneet päiväkirjat tunnollisesti, ja muutama kuva oli myös mukana. Kaiken kaikkiaan 

oli kiinnostavaa kokeilla sellaista metodia, jota kulttuuriantropologian graduissa ei ole 

perinteisesti käytetty.  

 

4.3 Haastattelut 

Kulutuspäiväkirjojen jälkeen siirryin perinteisempään kulttuuriantropologiseen 

menetelmään eli haastatteluihin. Päiväkirjojen pohjalta haastattelin samat henkilöt. 

Haastattelu on ainutlaatuinen tiedonkeräysmenetelmä, koska siinä ollaan suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Suurimpana etuna pidetään tällöin 

joustavuutta aineistoa kerätessä. Haastattelun aikana on mahdollista säädellä aiheiden 

järjestystä sekä tulkita vastauksia. Haastattelulla halutaan myös korostaa sitä, että 

ihmiselle on annettava mahdollisuus tuoda esiin omia näkemyksiään mahdollisimman 

vapaasti. Lisäksi puheen voi sijoittaa laajempaan kontekstiin näkemällä haastatellun 

ilmeet ja eleet, jolloin voidaan selventää ja syventää saatuja vastauksia. Haastattelun 

luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumusta antaa sosiaalisesti 

suotavia vastauksia.  (Hirsjärvi ym. 2000: 192-193.) Haastatteluissa annoin 

informanttieni hoitaa suurimman osan puhumisesta, sillä heidän näkökulmansa on 

tärkein. Olen kuitenkin tiedostanut, että vastauksissa voi näkyä sosiaalisesti hyväksyttyjä 

vastauksia, minkä vuoksi käytän myös päiväkirjametodia.  

 

Haastatteluissa on olemassa erilaisia muotoja esimerkiksi lomakehaastattelu, avoin 

haastattelu ja teemahaastattelu, jota itse käytin. Teemahaastattelu on avoimen- ja 

strukturoidun haastattelun välimuoto. Teemahaastattelulle on tyypillistä, että haastattelun 

aihepiirit eli teemat ovat etukäteen tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys 

puuttuvat. (Hirsjärvi ym. 2000: 195.) Tein teemahaastattelulomakkeen (liite 3), jossa 

asettelin aihealueet teemoittain, mutta en tehnyt tiukkoja kysymyksiä, koska tällöin 

haastattelussa on liikkumavaraa, ja esiin voi nousta asioita, joita en itse edes tullut 

ajatelleeksi. Testasin haastattelurunkoa ystävälläni. jonka jälkeen hioin vielä kysymyksiä 

esimerkiksi niiden järjestystä. Tämä testihaastattelu ei siis sisälly varsinaiseen 



 
 

29 
 

aineistooni. Haastattelurunko oli kaikille informanteille siis sama, mutta haastattelun 

edetessä kysymysten esitysjärjestys vaihteli, välillä informantit toivat joitain asioita esiin 

ennen kuin edes ehdin kysyä niitä.  

 

Suoritin haastattelut 18.2.2015–12.3.2015 välisenä aikana. Kysyin informanteilleni, mikä 

olisi heille paras paikka suorittaa haastattelu, sillä halusin, että informantit tuntisivat 

olonsa mahdollisimman kotoisiksi. Haastatteluista kuusi suoritin informantin kotona, ja 

kaksi suoritin yliopistolla varaamassani neuvotteluhuoneessa. Ensimmäinen haastattelu 

oli informantin kotona, ja aluksi tilanne oli hiukan jännittynyt. Kuitenkin haastattelun 

edetessä tilanne rentoutui huomattavasti. Seuraavat haastattelut tein myös informanttien 

kotona, ja osa informanteista tarjosi minulle myös kahvia. Kaksi viimeistä haastattelua 

tein yliopistolla. Huomasin selvästi, että mitä enemmän tein haastatteluja, sitä rennompi 

onnistuin olemaan. Lisäksi haastattelut myös opettivat minulle uusia asioita esimerkiksi 

kysymysten järjestyksen suhteen sekä toivat uusi näkökulmia, joita en edes ollut 

etukäteen miettinyt. 

 

Informanttini olivat kuitenkin myös puheliaita ja tilanteet sujuivat kaiken kaikkiaan 

hyvin leppoisissa tunnelmissa. Yhden haastateltavan seurassa oli myös hänen puolisonsa, 

jonka uskon vaikuttaneen jonkin verran vastauksiin. Kuitenkin kaiken kaikkiaan 

informanttini kertoivat hyvin vapaasti omista näkemyksistään ja tunteistaan kulutuksen 

suhteen.  Myöhemmin, kun mietin omaa asemaani haastattelijana, ajattelin, että olisin 

voinut antaa itsestäni enemmänkin haastattelutilanteissa. Toisaalta en kuitenkaan 

halunnut tuoda omia näkemyksiäni liian kärkkäästi esiin, koska halusin informanttieni 

kertovan omista mietteistään ja kokemuksistaan. Haastattelutilanteen alussa näytin 

vapaaehtoisen suostumuslomakkeen (Liite 4), jossa kuvasin tutkielmani tavoitteen, 

aikataulun ja tutkimustulosten jatkokäytön. Samalla myös varmistin haastateltavilta 

luvan haastattelun nauhoittamiseen. Ennen varsinaisen haastattelun aloitusta, kävimme 

myös läpi haastattelurungon, jotta informanttini tietäisivät hiukan etukäteen, millaisia 

kysymyksiä on tulossa. Haastattelut olivat kestoltaan puolesta tunnista tuntiin. Pyrin 

litteroimaan haastattelut mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen, kun tilanne olisi 

vielä muistissani. Litteroinnissa pyrin jokseenkin sanatarkkaan litterointiin, vaikkakaan 

kaikkia äännähdyksiä en litteroinut ja sanajärjestyskin saattoi vaihdella. Muutamille 
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informanteille laitoin lisäksi sähköpostilla haastattelutilanteen jälkeen vielä tarkentavia 

kysymyksiä, jotka nousivat esiin litteroinnin aikana. Tutkielmani valmistuttua toimitan 

valmiin version kaikille informanteilleni. 

 

4.4 Aineiston analyysi 

Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen 

perinteissä, on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysia voi pitää väljänä teoreettisena 

kehyksenä tai yksittäisenä metodina, ja se voi olla joko aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa 

tai teorialähtöistä Sisällönanalyysilla pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä 

tiivistetyssä ja yleisessä muodossa sanallisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91-92, 95.) 

Eskolan ja Suorannan (1998: 176) mukaan aineistosta on pyrittävä erottamaan 

tekstimassasta tutkimusongelman kannalta olennaisimmat seikat ja aiheet. Analysoin 

oman tutkimukseni sisällönanalyysin keinoin teemoittamalla aineistoni haastattelurungon 

mukaisesti.  

 

Sisällönanalyysi voi olla joko aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa tai teorialähtöistä. Oma 

tutkielmani on teoriaohjaavaa. Omassa tutkielmassani teoriaosani toimii apuna 

haastattelurungon tekemisessä sekä analyysin teossa. En kuitenkaan testaa aikaisempia 

teorioita, kuten puhtaasti teorialähtöisessä aineistonanalyysissa on useimmiten tarkoitus. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 95-97.) Omassa aineistossani haastattelut toimivat minulla 

pääaineistonani, jota kulutuspäiväkirjat tukevat. Aloitin aineistoni analyysin jo kun sain 

kulutuspäiväkirjat takaisin informanteiltani. Kirjasin ylös erilliseen tiedostoon 

päiväkirjoista esiin nousseet tärkeimmät seikat. Haastattelujen jälkeen aloitin aineiston 

analyysin lukemalla litteroidut haastattelut huolella läpi. Jo tässä vaiheessa minulle 

muodostui aineistostani yleiskuva ja esiin nousi muutamia mielenkiintoisia seikkoja 

tutkielmani kannalta. Tämän jälkeen aloin etsiä tiettyjä sanoja ja lauseita ja ryhmitellä 

niitä. Ryhmittelin sitaatit teemarungon mukaisiin neljään eri teemaan, mikä helpotti 

analyysin tekoa. Tämän jälkeen aloitin kirjoitusprosessin, jossa palasin aina välillä 

takaisin aineistooni sekä teoreettisen viitekehykseni pariin. 
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5 Kulutuskulttuuri ja kulutusvalinnat 

Me kaikki elämme kulutuskulttuurissa ja olemme kuluttajia. Me tuotamme omaa 

kulttuuriamme sosiaalisessa kanssakäymisessä, ja omaan kulttuuriimme kuuluu 

olennaisesti kulutus. Se, millaisena kulutus näyttäytyy yksilöillä, ja miten kulutukseen 

suhtaudutaan, vaihtelee siis yksilöillä. Kulutuksen syiden pohtiminen voi kuitenkin olla 

vaikeaa, mikä tuli esiin haastatteluissani. Joskus muiden kulutusta voi vain olla vaikea 

ymmärtää. Jokaisen täytyy siis itse miettiä omia arvojaan kulutuksen suhteen, ja pohtia, 

kuinka suhtautuu nyky-kulutuskulttuuriin. Lisäksi jokainen luo kulutuksesta omia 

merkityksiään, sillä kuluttajat ylläpitävät omaa elämäntyyliään kulutuksen avulla 

(McCracken 1990:xi). Jokainen siis luo omaa identiteettiään kulutuksen avulla, koska 

silloin viestitään esimerkiksi, mihin ryhmiin haluaa kuulua. Jokainen joutuu myös itse 

miettimään omia kulutusvalintojaan, vaikka kulutusta ohjaakin kulttuurissa vallitsevat 

arvot, normit ja asenteet. Kuitenkaan kulutusvalintojen tekeminen ei ole helppoa, ja 

valintaan voi vaikuttaa useampi seikka yhtä aikaa. Kuluttaja voi joutua myös 

neuvottelemaan valinnoista sekä itsensä että muiden kanssa.  

5.1 Kuluttaminen osana meitä 

Kulttuuriantropologi Mary Douglasin ja taloustieteilijä Baron Isherwoodin mukaan 

kuluttaja voi tuntea syyllisyyttä kuluttamisesta, kun on ostamassa uutta tavaraa. 

Materiaalinen omistus takaa meille tietenkin turvaa ja ruokaa, mutta tavaroilla on 

myös toinen tärkeä merkitys. Ne tekevät ja ylläpitävät sosiaalisia suhteita. Ihmiset 

tarvitsevat tavaroita kommunikoidakseen muiden kanssa ja tehdäkseen maailmasta 

ymmärrettävän itselleen. (Douglas & Isherwood 1980: 15-16, 19-20, 60. 95.) 

Antropologien kiinnostus kulutuksen tutkimisessa onkin hyvin usein identiteetin 

muodostumisessa ja tavaroiden symbolisessa arvossa eli siinä, kuinka asemoimme 

itsemme yhteiskuntaan tavaroiden avulla. Kuluttajat ilmaisevat tavaroilla kulttuurisia 

kategorioita, ideoita sekä luovat ja ylläpitävät elämäntyyliään. rakentavat käsitystä 

itsestään ja luovat sosiaalista muutosta (McCracken 1990:xi). Aineistostani nousikin 

esiin se, kuinka yhtenä syynä kuluttamiseen pidetään ihmisen halua omistaa tavaroita 

sekä tyytymättömyys jo olemassa olevaan. Myös identiteetin rakentuminen kulutuksen 

avulla tuli esiin omassa tutkielmassani, kuten Maija kuvailee.  
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Ostaminen on jotenkin osa elämää ja osa ihmisenä olemista, tai jotenkin 

musta tuntuu, että se on jo niin syvällä ihmisen identiteettiä, se kaupassa 

käyminen ja ostoksilla käyminen, et se monikaan ei varmaan ees aattele 

sitä, että pitää, onko pakko. Maija 

 

Aineistossani kuluttaminen nähtiin osana ihmisen identiteettiä ja kulutuksen avulla omaa 

identiteettiä luodaan ja viestitään muille ihmisille. Kulutuksen arveltiin myös olevan 

osittain koukuttavaa, ja kulutuksen arveltiin tuovan onnellisuutta edes hetkeksi, sillä 

kulutus on myös Tiian sanoin ”hauskaa, kivaa ja mukavaa”.  Saarasta ”oma identiteetti 

luodaan myös muiden ihmisten kautta, vaikkei sitä aina ehkä haluta myöntääkään.” 

Tavaroilla ja kulutuksella siis viestitään siitä, mihin ryhmään kuuluu ja samalla itseä 

vertaillaan muihin. Informanttini arvelivat myös ihmisten haluavan mieluummin omistaa 

asioita, kuin kokea asioita. Tavarat ja omistaminen ovat tulleet itseisarvoiksi ja 

tavoiteltaviksi asioiksi. Lisäksi he arvelivat, että nykyihminen ei ole tyytyväinen siihen, 

mitä jo omistaa, vaan haluaa koko ajan lisää.   

 

Kuluttamisen avulla ihmiset luovat siis omaa identiteettiään. Kulutuskulttuuria luovat 

myös toisinajattelijat, jotka käynnistävät vaihtoehtoja massakulutukselle ja yksilöt, 

jotka kritisoivat kulutustuotteita. (Zukin, 2004: 176). Omassa tutkielmassani näkyi, 

kuinka informanttini eivät viihdy kaupoissa tai kuluta siellä aikaansa. Kuitenkin erilaiset 

ostotempaukset ovat osa kulttuuriamme. Oulussa esimerkiksi Stockmann-tavaratalon 

Hullut Päivät on jo vakiintunut käsite, jonka lähes jokainen tietää, kävi siellä tai sitten ei. 

Informanttini suhtautuvat erilaisiin ostotempauksiin hyvin epäilevästi. Osa 

informanteistani kertoi, ettei käy ostotempauksissa, koska kokee, että niissä ei kuitenkaan 

edes ole oikeasti hyviä tarjouksia. Puhuimme eniten Hulluista Päivistä, koska ne ovat 

Oulussa tutuimmat, mutta myös muihin ostotempauksiin esimerkiksi Ideaparkin 

avajaisiin ja kauppakeskus Zeppelinin ostotempauksiin suhtauduttiin epäilevästi.  

 

Mää kierrän ne kaukaa, hyvin hyvin kaukaa. Ensinnäkään mää en viihdy 

ihmismassoissa, mutta jotenkin se semmonen hmm.. niinku mikä ihmisiin 
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menee semmonen joukko, no hysteria sanaa käytin, mutta joku semmonen 

ajatus, että, kun kahtoo sitä, miten ne ihmiset kauhoo sitä tavaraa, että kun 

mun mielestä kuitenkin niin moni tommonen mainostaminen ja tempaukset, 

brändäykset ja tämmöset on pitkälti ihmisen huijaamista, niin ehkä se on 

jotenkin surkeeta kattoo, miten ihmiset menee siihen… Tiia 

 

Tiian lainaus kuvastaa hyvin, miten epäillen informanttini suhtautuvat esimerkiksi 

Hulluihin Päiviin. Osa informanteistani mainitsi väentungoksen syyksi siihen, mikseivät 

he mene ostotempauksiin. He haluaisivat rauhassa tutkia ja katsella, mutta kokevat sen 

vaikeaksi suuressa väentungoksessa. Informanttini myös epäilivät tarjousten edullisuutta.  

 

Itseä ilmaistaan siis kulutuksella, ja kulutuksen avulla luodaan statusta. Erilaiset 

merkkitavarat luovat erilaisen statuksen kuin kirpputorilta käytettynä ostetut tavarat. Osa 

informanteistani kertoikin, että omilla kulutusvalinnoillaan, he ajattelevat ilmaisevan 

itseään ja omia arvojaan sekä erottautuvan muista. Ihmiset pyrkivät kohti 

yksilöllisyyttä kuluttamalla tietynlaisia tavaroita esimerkiksi ostamalla 

luksuskäsilaukkuja tai syömällä sushia. (Ruckenstein ym. 2011: 44.) Suurista 

ihmismassoista voi pyrkiä erottautumaan monilla eri tavoilla. Omassa aineistossani muun 

muassa Tiia sanoi, että hänen valintansa olla osallistumatta Hulluille Päiville ja muihin 

ostotempauksiin on hänen tapansa ilmaista itseään ja ”erottua massassta.” Vaikka 

kuluttamisen nähtiinkin olevan jo osa elämää, niin silti kulutuksen ymmärtäminen voi 

olla vaikeaa, jos perustarve on jo tyydytetty, kuten se aikuisilla ihmisillä useimmiten 

onkin. Jennistä varsinkin aikuisten ihmisten kuluttamista on juuri sen vuoksi vaikea 

ymmärtää. Nuorten ”kulutusvimman” Jenni vielä ymmärtää, koska nuorille kulutus voi 

olla uutta ja osittain myös konkreettinen pakko, jos on juuri itsenäistynyt ja ei ole vielä 

kaikkea tarvittavaa. Usein toivottiinkin, että kuluttamisen syynä olisi tarve.  
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5.2 Kulutusvalinnat - monien tekijöiden summa 

Kulutusvalinnat eivät ole aina yksiselitteisiä. Meillä kaikilla on varmasti kokemusta, niin 

järjellä toimimisesta kuin myös tunteella toimimisesta.  Valintatilanteessa voivat kohdata 

arvot ja hinta, tarpeet ja halu. Se, kuinka toimimme tuollaisissa tilanteissa, vaihtelee 

sekä yksilöittäin että tilanteittain. Jokaisella on oma ajatus siitä, mitä tarvitsee ja 

millä tulee toimeen. (Juntto 2000: 47.) Päätöksiä ei kuitenkaan tehdä tyhjiössä, 

minkä vuoksi sosiaalinen ja institutionaalinen konteksti ovat tärkeitä tutkittaessa 

ihmisten kulutusvalintoja (Nanda ja Warms 2012: 129). Salosen (2010: 139) mukaan 

kulutusvalinnoissa halutaan usein pyrkiä eettisyyteen, mutta usein valintoja ohjaavat 

kuitenkin esimerkiksi hinta, mukavuus ja perhe. Tämä näkyi myös omassa 

tutkielmassani, jossa tyypillisesti kulutusvalintoja ohjasi hinta. Hinnan lisäksi 

informanttini painottivat tarvetta ja laatua. Myös kotimaisuus, eettisyys ja ekologisuus 

koettiin tärkeiksi, ja näitä pyrittiin valintatilanteissa pohtimaan.  

5.2.1 Itsekeskeinen malli 

Kulttuuriantropologit Richard Wilk ja Lisa Cligget (2007: 42) esittävät kolme erilaista 

tapaa tehdä päätöksiä. Mallit ovat itsekeskeinen malli (self-interested model), sosiaalinen 

malli (social model) ja moraalinen malli (moral model). Itsekeskeinen malli on perustana 

mikroekonomiselle ajattelulle. Sen mukaan itsekkyys on luonnollista, ja ihmisellä on 

halu maksimoida materiaalinen omaisuutensa. Omassa tutkielmassani tämä näkyi 

hinnan ja tarpeen suhteessa, jotka nousivat esiin kulutusvalintoja ohjaavina tekijöinä. 

Informanttini ovat tottuneet tulemaan toimeen pienillä tuloilla, minkä vuoksi tuotteen 

edullisuus korostui ostopäätöksiä tehtäessä. Yhteisenä piirteenä aineistostani nousi 

esiin kulutusvalintojen harkitseminen ja pohtiminen. Kaikki informanttini sanoivat 

pohtivansa hankintojaan. Osa informanteistani mietti kulutusvalintojaan enemmän kuin 

toiset ja kuvailivat itseään harkitseviksi kuluttajiksi, kuten Lauran lainauksesta näkyy.  

 

Yritän olla semmonen, että pohdin niitä kulutusvalintojani ja en ihan 

hirveesti kattos sitä hintaa pelkästään, että mulla olisi muitakin tekijöitä, 

jotka siihen vaikuttaa. Mutta sitten oon kuitenkin tottunut elämään 

opiskelijabudjetilla, sit just kun ei oo niitä kokoaikatöitä, niin pitää sitäkin 
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pikkasen miettiä.. että sanotaanko niin, että koitan olla säästäväinen 

kuluttaja myöskin. Laura 

 

Laura pyrkii siis pohtimaan kulutusvalintojaan siten, ettei hinta olisi kaikkein ratkaisevin 

asia. Tyypillistä aineistossani olikin, että kulutusta pyrittiin pohtimaan 

kokonaisvaltaisesti, mutta hintaa ei kuitenkaan voinut täysin ohittaa. Pienistä tuloista 

huolimatta, osa informanteistani pyrki myös olemaan säästäväinen.  Huolimatta 

harkitsevuudesta, niin myös heräteostoja tehtiin, Usein heräteostokset ostettiin 

nimenomaan juuri edullisuuden vuoksi, ja osa informanteistani kuvailikin itseään 

huolimattomaksi ja impulsiiviseksi kuluttajaksi, vaikka kulutusvalintojen pohdinta ja 

hintavertailut tulivat esiin kaikissa kahdeksassa haastattelussa ja myös suurimmassa 

osassa kulutuspäiväkirjoja. 

 

Impulsiivinen, monessa suhteessa, että.. tiettyjä ostoksia harkitsen hyvin 

pitkään, sitten kun tiedän tarkkaan mitä haluan, mutta helposti tulee 

heräteostoksia ja kauppalistan saatan tehdä tai sitten en, että se on vähän 

sinne päin, ja yleensä mieluisimmat asiat on tullut ostettua itse asiassa 

impulsiivisesti. Saara 

 

Saara kuvailee itseään impulsiiviseksi kuluttajaksi, jolle heräteostoja tulee usein tehtyä. 

Antti kertoi olevansa huolimaton kuluttaja, koska usein hänen tulonsa menivät kirjoihin 

ja musiikkiin ja esimerkiksi ruoan kulutus tuli vasta sen jälkeen. Hintavertailun 

tekeminen on nykyisin kuitenkin helpompaa esimerkiksi kännykän avulla. Hinta vaikutti 

myös siihen, kuinka paljon tuotteita ostettiin. Edullisuuden vuoksi usein informanttini 

ostivat myös enemmän kuin olivat alun perin suunnitelleet, varsinkin jos näkivät 

mainoksen kaupassa. Kulutuspäiväkirjoissa näkyy, kuinka kaupan tarjoustuotteet ja 

päiväystuotteet vaikuttivat ostovalintoihin. Tällöin myös koettiin saatavan paras hyöty 

tarjoustuotteista ja edullisista hinnoista. Kuitenkaan informanttini eivät suostunut 

ostamaan mielestään ylihintaisia tuotteita, vaan ne jätettiin kaupan hyllylle.  
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Latouche nimeää (2010: 22 - 23) yhdeksi kulutusyhteiskunnan syyksi mainonnan, 

joka luo halun kuluttaa. Mainonnan avulla meille luodaan erilaisia tarpeita, vaikka 

emme olisi huomanneet omaa tarvettamme ilman mainosta. Informanttini ajattelivatkin, 

että usein esimerkiksi ostotempauksien tarkoitus on myydä ihmisille tarpeita, joita heillä 

ei oikeasti edes ole, ja usein tavara on vielä huonolaatuista. Jenni arvelikin, että tavaraa 

halutaan, mutta ei tarvita. Tyypillisesti informanttini olivat sitä mieltä, että muun muassa 

Stockmannin Hulluilla Päivillä suurin osa alennuksista ei oikeasti edes ole kovinkaan 

merkittäviä verrattuna muihin kauppoihin. Osa informanteistani myös kertoi, kuinka oli 

nähnyt ja kuullut, että usein tavaran palautukset ovat seuraavalla viikolla suuremmat kuin 

normaalisti. Kuitenkin, vaikka informanttini suhtautuivat epäilevästi Hulluihin Päiviin ja 

muihin ostotempauksiin, osa kuitenkin sanoi käyvänsä Hulluilla Päivillä. He eivät 

kuitenkaan aktiivisesti seuranneet tai odottaneet Hulluja Päiviä, mutta jos näkivät 

mainoksia, he saattoivat poiketa sinne. Useimmiten he kuitenkin katsoivat ensin 

kuvaston, olisiko siellä heitä itseään kiinnostavaa tavaraa, jota olisivat kaivanneet jo 

pidemmän aikaa niin kuin Jenni seuraavassa lainauksessa kertoo. 

 

Mutta, jos sattuu huomaamaan, että sellanen tapahtuma on niin saattaa 

vilkasta, että onko siellä mitään sellasta, mille ois oikeesti tarvetta, mitä on 

ehkä miettinyt, että tuommosen vois ostaa, jos se tulee järkevään hintaan 

vastaan, niin voi vilkasta. Harvoin niiltä tulee ostettua muuta kuin karkkia. 

Jenni 

 

Huolimatta epäilevästä suhtautumisesta tarjouksiin, osa informanteistani kertoi sieltä 

löytyvän myös hyviä tarjouksia, vaikkakin niitä hyviä tarjouksia ajateltiin olevan vain 

muutama. Tosin usein ostotempauksista ei kuitenkaan aina löydy mitään. Jennin tavoin 

myös Saara sanoi, ettei oikeastaan löydä sieltä mitään, mutta sitten pidemmät 

alennusmyynnit esimerkiksi joulun jälkeen, hän hyödyntää aktiivisesti. Hulluihin Päiviin 

ja muihin ostotempauksiin suhtaudutaan siis epäilevästi, mutta silti niillä käydään. Usein 

kuvasto saatetaan selailla ensin ja yrittää löytää itselleen tarpeelliset tarjoukset ennen 

menemistä paikan päälle. Informanttini eivät kuitenkaan kiirehdi tempauksiin ja mene 

heti aamulla sinne, vaan sitten kun heillä on aikaa. 
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Mainonnan avulla meille siis luodaan erilaisia tarpeita, jotka usein myös aiheuttavat 

heräteostoksia. Heräteostot kuuluivat informanttieni arkeen, vaikka he pyrkivätkin 

olemaan harkitsevia. Kirsin mielestä heräteostoissa ja turhissa ostoksissa pahinta onkin 

se, että ”kaapit täyttyy ja olennaista tarvetta on vaikea löytää”.  Jos olennaista tarvetta on 

vaikea löytää, voimme kuluttaa asioita, joita emme muuten edes tulisi ajatelleeksi. 

Yleensä heräteostokset liittyivät erilaisiin herkkuihin. Kuitenkin yleisesti 

heräteostojenkin taustalla on tarve. Osa informanteistani korosti tarvetta ja tarpeeseen 

ostamista, vaikka myönsivätkin ostavansa heräteostoja, joihin syynä oli yleensä tuotteen 

edullisuus. Laura kuvailee, että usein alennusmyynneissä saattaa ”hullaantuu, kun kaikki 

on niin halpaa”, vaikka sitä ennen olisikin pystynyt hillitsemään itsensä. Informanteistani 

osa sanoi tunnistavansa itsestään hamstrausluonteen.  

 

Kyllä mä tunnistan itessäni semmosen hamstrauksen, nytkin kun kattoo tätä 

mun jääkaappii, nyt kun oli superpäivät tossa mun lähikaupassa, niin mikä 

siellä oli tarjouksessa... no raejuusto. Et tää on niinku mun tuote, et mää 

pidän tästä, ja se on nyt halpa, ja sit mä niinku ostan paljon kanssa, et 

semmonen hamstraus välillä, että toki mää inhoon sellasta pakkomyyntii, 

sanotaan vaikka, et on nää tarjoukset vessapaperi ja talouspaperi, mä en 

käytä talouspaperia, kun mun mielestä, se on luonnonvarojen tuhlaamista, 

mä en saa sitä tarjousta, mää en saa sitä kahta vessapaperipakettia, et mun 

ois pakko ostaa se talouspaperi, ja sit se jää ostamatta. Mulle ei myydä 

väkisin talouspaperia tai yleensäkään mitään… Maija 

 

Maijan lainauksesta käy ilmi, kuinka halpa hinta houkuttaa ostamaan enemmän kuin alun 

perin oli suunnitellut. Maija myös kuvailee tätä kulutuspäiväkirjassa 

”SuloVilenSyndroomaksi” eli täytyy ostaa, kun halvalla saa. Kuitenkaan mitä tahansa ei 

osteta vain siksi, että tuote on edullinen. Yleensä mitä arvokkaampi hankinta on 

kysymyksessä, sitä harkitumpi on myös ostos.  Kuten Jenni sanoo, ei hän ostaisi 

taulutelevisiota heräteostoksena, koska vanha televisio toimii hyvin. Informanttini 
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pyrkivät siis saamaan parhaan mahdollisen hyödyn omasta kulutuksestaan esimerkiksi 

edullisten hintojen avulla. 

 

Itsekeskeisen mallin ajatusta on myöhemmin lievennetty sanomalla, että yksilö 

haluaa maksimoida myös sisäisiä hyötyjä esimerkiksi rakkautta, turvallisuutta ja 

monia muita asioita. Mallin mukaan ihminen voi kyllä tehdä hyviä tekoja myös 

muille, mutta ajattelee silti omaa hyötyänsä esimerkiksi lahjoittamalla 

hyväntekeväisyyteen saadakseen itselleen paremman mielen. (Wilk ja Cligget 2007: 

42.) Haastatteluaineistossani tämä tuli esiin siinä, kuinka esimerkiksi suosimalla 

luomuruokaa ja eettisesti toimivia yrityksiä, koettiin voivan lieventää muusta 

kulutuksesta aiheutuvaa syyllisyyttä.  

5.2.2 Sosiaalinen malli 

Toinen Wilkin ja Cliggetin (2007: 42-42) malli on sosiaalinen malli (social model). 

Ajatuksena on, että ihmiset toimivat ryhmän puolesta suuremman hyvän vuoksi. 

Yksilöiden ajatellaan olevan sitoutuneita ryhmään, ja luopuvan osin omasta 

autonomisuudestaan ryhmän vuoksi. Tämän vuoksi tutkimuksen kiinnostuksen 

kohteena ovat ryhmän normit, ei niinkään yksilö itsessään. Ryhmän normit ja arvot 

ovat kuitenkin myös muuttuvia. Omalle aikakaudellemme on leimallista markkinat, 

jolloin tavarat tuotetaan niiden rahallisen arvon perusteella. Markkinoihin myös 

ostaminen ja vaihtaminen kuuluvat kiinteästi. Kapitalismi näyttäytyykin monelle 

luonnollisena tapana järjestää yhteiskunta. (Nanda ja Warms 2012: 137, 141-142.) 

Pecoraron ja Uusitalon (2014: 55) mukaan kuluttajat ovat sisäistäneet oman roolinsa 

kuluttajina, ja ymmärtävät kulutuksen vaikutuksen talouteen ja hyvinvointiin. mikä tuli 

esiin myös omassa aineistossani. Antin sanoin ”totta kai se (talous) lisäisi hyvinvointia, 

ei se oo mitenkään mun ajatus, se on vaan näin”. Kuluttajat siis kokevat omaksi 

velvollisuudekseen kuluttaa, koska se lisää talouden, ja sitä kautta yhteiskunnan 

toimivuutta. Informanttinikin toimivat siis ryhmän normien mukaisesti eli kuluttavat ja 

myös ymmärtävät talouden ja kulutuksen suhteen, vaikkakin omat arvot eivät tätä 

näkemystä aina tue.  
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Latouchen (2010: 22 - 23) kaksi muuta kulutusyhteiskunnan kierteen syytä ovat 

luotonanto ja yhä nopeammin vanhenevat tavarat. Kuluttajan ei siis tarvitse 

huolehtia, jos rahaa ei ole taskun pohjalla, koska luotolla on helppoa ja vaivatonta 

ostaa tavaroita. Toisaalta tuotteiden laatu kärsii massatuotannon aikakautena, ja 

yleensä uuden tuotteen ostaminen tulee halvemmaksi kuin korjauttaa vanha. Myös 

omassa aineistossani luotonantojen ja osamaksujen nähtiin helpottavan kuluttamista. 

Enää ei siis tarvitse säästää ja odottaa, että tarvittava summa on säästettynä, vaan sen voi 

nopeasti ostaa osamaksulla. Tämän vuoksi ihmisten ei myöskään tarvitse enää niin 

tarkkaan harkita omia ostoksiaan ja pohtia tarpeitaan. Kaiken kaikkiaan kuluttamisesta 

on siis tullut helpompaa omassa kulttuurissanne. Informanteistani tämä johtui siitä, että 

asiat ovat halpoja ja valikoimat ovat suuret. Laura nimittääkin nykyistä kulttuuria 

”kertakäyttökulttuuriksi et se, mitä ostetaan heitetään myös helposti menemään”. 

Haastatteluissani syyksi esimerkiksi ostotempauksissa käymisiin arveltiin yleensä 

halpoja hintoja sekä uuden kokemista, kuten Laura toteaa.  

 

Joo-o, kyllä varmaan, jotenkin se, et aattelee, et siellä voisi olla halvempaa 

kuin mitä joskus muulloin.. kun ihmiset on joskus ihan kummallisista 

asioista pihejä, et koitetaan säästää ihan ihmeellisissä asioissa. Mut 

jotenkin…hmm.. kun mä kuuntelin sitä Ideaparkin avajaiskeskustelua ja 

kun siitä kirjoitettiin kaikkia uutisia, niin jotenkin tuli semmonen olo, et 

ihmiset halus olla osa sitä uutta asiaa, et olla niinku ensimmmäisenä siellä 

uudessa keskuksessa, et se ei pelkästään välttämättä liittynyt siihen 

ostamiseen, saattohan joku käydä siellä ilman aikomustakaan ostaa yhtään 

mitään.. et nähdä se paikka. Sit joku Hullut Päivät on eri asia, kun se on 

niin vakiintunut jo.. pari kertaa vuodessa kuitenkin on jo. Laura 

 

Halu kokea uutta arveltiin olevan yksi syy siihen, miksi ihmiset osallistuvat 

ostotempauksiin. Informanttini arvelivat, että ehkä jotkut ihmiset luulevat jääväänsä 

paitsi jostakin hienosta, jos eivät osallistu tapahtumiin esimerkiksi Ideaparkin avajaisiin, 

jotka olivat Oulussa syksyllä 2014. Monet informanttini ihmettelevätkin 

”kulutushysteriaa”, joka ihmisille tulee, jos jossakin on tarjouksia. Informanttini 
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sanoivat, että he eivät varsinaisesti vertaile itseään muihin kuluttajiin, vaan enemmänkin 

ihmettelevät ja päivittelevät toisten kulutustottumuksia. Osa ihmettelee sitä, kuinka 

ihmiset kykenevät kuluttamaan niin paljon ja osa ihmettelee ihmisten 

välinpitämättömyyttä ja laiskuutta. Syyksi ”kulutushysteriaan” arveltiin halpaa hintaa, 

joka saa ihmiset kuluttamaan asioita, joita eivät edes tarvitse.  

 

Vaikka informanttini päivittelivätkin muiden kulutustottumuksia ja ihmettelivät 

”kulutushysteriaa”, niin myös hekin näkivät ja ymmärsivät, että kulutuksella on tärkeä 

rooli talouden kasvussa ja hyvinvoinnin lisääjänä. 

 

Tavallaan joo, että yrittäjän tyttärenä ymmärrän kyllä hirveen hyvin sen, 

senkin näkökulman eli tota.. kun ihmisillä menee huonosti, niin ne tota, 

ostaa harkitummin, joten liikkeillä menee huonommin, joten niillä ihmisillä 

menee huonosti, niin tavallaan, jos ihmiset kuluttais enemmän, niin sillon 

se niinku työllistää paremmin ja jolloin ihmisillä on taas enemmän varaa.. 

et se on ihan todellinen tämmönen ketju, minkä kyllä ymmärrän, mutta tota 

se ei ehkä ympäristön kannalta oo kauheen järkevä ketju, mutta niinku 

talouskasvun kannalta, se ei loputtomiin toimi, mutta tietyissä rajoissa 

kyllä. Jenni 

 

Jennin lainauksesta näkyy hyvin, kuinka talouden tuoma hyvinvointi ymmärretään, mutta 

samalla ristiriita ympäristön hyvinvoinnin kanssa myönnetään. Jackson (2009: 1 – 2, 

143) kuitenkin muistuttaa, että talouden kasvu ei ole sama asia kuin hyvinvoinnin kasvu. 

Hyvinvoinnin kannalta olennaista on kykymme osallistua mielekkäästi yhteiskunnan 

elämään.  Haastatteluissa ilmeni, kuinka informanttini ajattelevat, että kulutuksen avulla 

talous saataisiin jälleen nousemaan. Vaikka informanttieni mielestä talouskasvu lisää 

hyvinvointia, niin talouden rajatonta kasvua ei pidetä mahdollisena, koska ympäristön 

kannalta rajaton kasvu ei ole mahdollista. Informanttini suhtautuvat myönteisesti 

ympäristöön ja pyrkivät itse säästämään ympäristöä muun muassa kierrättämällä.  
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Informanttini arvelivatkin, että elintasonnousu on myös syynä kuluttamiseen ja 

kulutuskulttuurin syntymiseen. Kansalaisten kulutusmahdollisuudet paranivat Suomessa 

hyvinvointivaltion rakennuttamisen myötä 1960-1970 –luvuilla. Samaan aikaan 

taloudellinen kasvunaika kasvatti kulutusta sekä määrällisesti että laadullisesti. 1980-

luvulla yhteiskuntamme kasvoikin runsauden yhteiskunnaksi, jolloin aineellinen vauraus 

kasvoi. 1990-luvun laman jälkeen kulutuksen uudeksi piirteeksi muodostui eriytyminen 

väestöryhmien välillä ja myös niiden sisällä. (Ahlqvist & Raija 2004: 7-9.) Elintason 

nousun myötä ihmisille jää siis rahaa myös muuhun kuin pakolliseen kuluttamiseen. 

Tällöin siis kyetään ostamaan muutakin kuin välttämättömyys, ja esimerkiksi omasta 

hyvinvoinnista voidaan huolehtia enemmän. Taloudellisen tilanteen parantuessa kyetään 

myös omia kulutusvalintoja pohtimaan tarkemmin ja ostamaan esimerkiksi eettisesti 

tuotettuja tuotteita. Elintason nousu näkyi muun muassa aineistossani siirtymisenä 

opiskelijasta työelämään ja palkkatöiden pariin, jolloin myös kulutus muuttui. 

Taloudellisen tilanteen parantuessa, kulutusta pystyi lisäämään tarvitsematta miettiä koko 

ajan rahan käyttöä. Lisäksi kulutusvalintoihin pystyy kiinnittämään enemmän huomiota. 

Tiia sanoo kiinnittävänsä nyt enemmän huomiota eettisempiin valintoihin kuin 

opiskelijabudjetilla eläessään. Huolimatta siitä, että kulutus muuttuu eri elämänvaiheissa, 

niin kulutuksen perusajatus ja arvot ovat pysyneet samoina. Kirsi kertoo, kuinka 

harkitseva kulutus on syntynyt vuosien myötä. Monilla kulutuksen muutos liittyi 

elämäntilanteen muuttumiseen, jolloin muutoksia on voinut tapahtua useampikin. Maija 

kertoo kulutuspäiväkirjassa omasta kulutuksen muuttumisestaan. 

 

Huomaan myös muutoksen itsessäni: silloin kun lapset olivat pieniä ja 

asuimme maalla kaukana kaupoista, olin paljon topakampi ja 

suunnitelmallisempi ostoksissani. Nyt kun asun yksin ja vieressä on 

kaksi kauppaa melkein aina auki, ravaan kaupassa jatkuvasti 

hakemassa milloin mitäkin, ja matkaan tarttuu sitten kaikenlaista. 

Maija (kulutuspäiväkirja) 

 

Muutos liittyi siis kaupunkiin muuttamiseen ja ostosmahdollisuuksien lisääntymiseen. 

Maalla oli pakko olla suunnitelmallisempi, koska ostosmahdollisuuksia oli vähemmän. 
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Kaupungissa kaupat ovat lähes koko ajan auki ja lähellä, niin ostoslistaa ei tarvitse laatia 

niin tarkasti.  

 

Oman kulttuurinne normi on siis kuluttaminen, joka lisää talouden kasvua. Omat 

informanttini ymmärtävät myös oman roolinsa kuluttajina, ja kulutuksen suhteen 

talouteen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen. Kulttuurissamme kulutuksesta tehdään koko 

ajan helpompaa esimerkiksi luotonantojen avulla. Lisäksi tavarat myös vanhenevat 

nopeammin esimerkiksi menemällä pois muodista.  Nämä molemmat omalta osaltaan 

lisäävät kulutusta. Kuluttaja voi kuitenkin aina miettiä omalta osaltaan, mikä on oikein ja 

mikä väärin, ja yleensä oma kulttuuri opettaa nämä käsitykset. 

5.2.3 Moraalinen malli 

Kolmas Wilkin ja Cliggetin (2007: 43) esittelemä malli on moraalinen malli (moral 

model). Tämä lähestymistapa on lähimpänä kulttuurista talousajattelua. Moraalisesti 

toimivaan ihmiseen vaikuttavat kulttuurissa vallitsevat arvot ja normit. Yksilöt 

toimivat sen mukaan, minkä uskovat olevan oikein ja minkä väärin, ja nämä 

käsitykset he oppivat kasvunsa aikana. Haanpään (2009: 71) mukaan kulutus on 

näennäisestä yksilökeskeisyydestään huolimatta kollektiivisesti muodostunutta, 

koska kulutusta ohjaavat vallitsevat arvot, normit ja asenteet. Se, mitä arvostamme 

näkyy käyttäytymisessämme ja vaikuttaa myös ostovalintoihimme. (Pietarinen 2000: 40). 

Kulttuuriantropologi David Graeberin mukaan arvot ovat siis tietylle kulttuurille 

ominaisia tapoja arvottaa päämääriä ja toiminnan tapoja. (ks. Ruckenstein ym. 2001: 

40-41). Nykyisin yhä useammin tuotteissa arvostetaan ekologisuutta ja 

ympäristöystävällisyyttä, mikä näkyy esimerkiksi tuotteiden mainonnassa. 

Tutkielmassani ekologisuus ja ympäristöystävällisyys nousivat esiin kulutusvalintoja 

ohjaavina tekijöinä, kuten Tiian lainauksesta näkyy.  

 

No sitten niinku luomu ei oo mulle ehkä niin semmonen, et se vähän 

riippuu, et luomukaan ei aina ole kauheen ekologista tai se vähän niinku, 

mutta tietysti myös mielellään ajattelee sitä ekologisuutta, että ei tulis ihan 
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hirveesti ostettua semmosia asioita, joitten takia on täytynyt, niinku siihen 

tuotteeseen nähden kohtuuttomasti jotain luonnonvaroja käyttää. Tiia 

 

Osa informanteistani kannatti luomuruoan ostamista, kun taas osa myönsi, että myös 

luomutuotantoon liittyy ongelmia eikä se aina ole niin ekologista kuin annetaan 

ymmärtää. Tästä huolimatta ekologisuus oli tärkeää ja informanttini pyrkivät pohtimaan 

omia kulutusvalintojaan ja niiden vaikutuksia. Kuitenkin, jos tuote oli huonolaatuinen, 

mutta silti esimerkiksi kotimaista tai tuotettu eettisesti, tuote jäi ostamatta. 

Huonolaatuisista tuotteista ei haluta maksaa, vaikka tuotantoketju olisikin hyvä. 

Kulutusvalintoja ohjaavia tekijöitä olivat myös kotimaisuus ja eettisyys. Monet ostivat 

mielellään kotimaisia tuotteita, koska haluavat tukea suomalaista työtä. Kotimaisuuteen 

liittyi myös vahvasti lähituotettu ruoka. Monet ostivat mielellään lähellä tuotettua ruokaa, 

jonka alkuperän he pystyvät helposti selvittämään. Vastuullinen tuottaminen olikin osalle 

informanteista tärkeää. Informanteistani oli tärkeää tukea kotimaisesti, eettisesti ja 

ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita, koska he pitävät sitä oikeana esimerkiksi 

ruoan tuottajia kohtaan.  

 

Kulutukseen vaikuttivat myös tunteet, sillä joskus saattoi olla tunne, että vain 

yksinkertaisesti haluaa kyseisen asian. Varsinkin heräteostoissa, tunteilla oli suuri 

merkitys. Tunteilla saattoi kuitenkin olla myös päinvastainen merkitys. Joskus ei vain 

yksinkertaisesti ollut ”ostofiilistä”, kuten Antti kuvailee, vaikka tarve olisikin ollut 

olemassa ja hintakin olisi ollut kohdallaan.  

 

Kun mää olin siellä kirjaston poistomyynneissä, niin siellä oli tosi paljon 

kirjoja, joita mää olisin halunnut ostaa, mutta oli vain semmonen fiilis, että 

en mää kyllä nyt halua näitä, että mää ostin sieltä sen yhen levyn, joka on 

aika vaikea löytää nykypäivinä ja sitten mää ostin vähän opetusmateriaalia 

ja siinä se. Siellä ois ollu vaikka mitä muuta, mitä mää oisin voinut itelle 

haluta, mutta oli vaan semmonen olo, että en mää.. mulla oli jo mukana 

kirjoja ja mää raahasin niitä jo, nooo nyt on, mutta koko ajan oli 

semmonen olo, että en mää vaan jotenkin halua näitä. Antti 
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Informanttini kertoivat, kuinka kulutus saattaa olla myös kausittaista, sillä aina ei vain 

ole halua kuluttaa. Välillä kuluttaa enemmän, välillä vähemmän. Informanttini 

kuvailivat, kuinka myös hyvä päivä vaikuttaa kuluttamiseen. Täytyy olla sopivassa 

mielentilassa ja haluta kuluttaa. Tyypillisesti kuluttamattomuuteen, vaikutti kulutuksen 

miettiminen. Antti kertoi, että silloin kun ajattelee nimenomaan tarvetta, tulee usein olo, 

että ei halua kuluttaa juuri sillä hetkellä. Kun asioita alkaa pohtia ja miettiä omia 

tarpeitaan, voi usein huomata, ettei tarvetta olekaan.  

 

Kulutusvalintojen tekeminen ei aina kuitenkaan ole yksinkertaista. Wilk ja Cligget 

(2007: 46) muistuttavat, että tosiasiassa kulttuuri on noiden kolmen mallin sekoitus. 

Tämän vuoksi kysymykseksi nousee, miksi me toisinaan toimimme rationaalisesti ja 

toisinaan moraalisesti? Ja kuinka ihmiset käytännössä tasapainottavat nämä kolme 

mallia?  

 

5.3 Kulutus neuvottelujen alaisena 

Kulutusvalintoja tehdessään kuluttaja joutuu usein neuvottelemaan itsensä kanssa, koska 

kulutustoimet voivat vaihdella myös yksilöllä itsellään. Toisille vastuullinen 

kuluttaminen voi tarkoittaa rationaalisuutta ja toisille kokonaisvaltaista elämäntapaa. 

(Joronen 2009: 67.)  Connollyn ja Protheron (2008: 125) mukaan yksilöt ovat 

epävarmoja omien valintojensa suhteen, minkä vuoksi yksilö joutuu neuvottelemaan ja 

tekemään kompromisseja itsensä lisäksi myös muiden kanssa, jolloin voi syntyä painetta 

kulutustapojen ja moraalisten uskomusten välillä. Omassa aineistossani harvemmin 

jouduttiin neuvottelemaan muiden kanssa. Informanttini joko asuivat tutkimuksen teko 

hetkellä yksin tai olivat pitkässä parisuhteessa, jolloin kulutustavat olivat jo hioutuneet 

yhteen. Tyypillisesti neuvotteluja käytiinkin itsensä kanssa, ja aina kulutusvalinnan 

tekeminen ei ole helppoa. Joskus on myös vaikea tiedostaa, mikä lopulta vaikutti 

kulutuspäätökseen, kuten Laura kuvaa alla olevassa lainauksessa. 
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Ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä oli vähän hankala laittaa ylös, kun 

suurimmaksi osaksi valitsen tavarat etukäteen suunnitellun kauppalistan 

mukaan, tottumuksesta ja automaattisesti. Taustalla vaikuttaa kuitenkin 

monesti sekä eettisiä, terveydellisiä että taloudellisia syitä. Laura 

(kulutuspäiväkirja) 

 

Tietyt asiat ovat enemmän neuvottelun alaisina, kuin toiset asiat. Varsinkin ruoan 

suhteen informanttini neuvottelevat itsensä kanssa, ostavatko eettisesti tuotettua ruokaa 

vai kotimaista ruokaa. Varsinkin talvella monet informanttini, kuten Maija alla olevassa 

lainauksessa, joutuivat miettimään, ostavatko ulkomaisia tomaatteja vai kotimaisia 

tomaatteja.  

 

Joo kyllä ja sit tietenkin se omat mieltymykset ja se ruokavalio, ja mulla on 

tämmösiä ajatuksia, kun mä tiedän jonkin verran puutarhaviljelystä, niin 

tammikuussa, jos on normikelit, saattaa olla kolkyt astetta pakkasta, niin 

pienempi hiilijalanjälki on espanjalaisella lentotomaatilla kuin kotimaisella 

tomaatilla, mutta mää en tykkää espanjalaisista vihanneksista, koska siellä 

on todella huonot työolot, et siellä on esimerkiksi marokkolaisia 

työntekijöitä, joilla on aivan naurettava palkka ja aivan hirveet työolot eli, 

jos pitäis ostaa ulkomaalaisia tomaatteja, niin mä ostan mieluummin 

vaikka hollantilaisia, kun Hollannissa on asiat työntekijöillä vähän 

paremmin.. et kyllä aina näitäkin mietiskelen mielessäni, mut toisaalta mä 

tykkään kyllä ostaa kotimaista, lähellä tuotettua, mut tosiaan ihan mieletön 

hiilijalanjälki tomaatilla ja kurkulla tammikuussa Suomessa. Maija 

 

Yllä olevasta Maijan lainauksesta käy ilmi, että kulutusvalinta ei aina ole niin helppo 

tehdä, koska toisaalta Maija haluaisi ostaa ekologisesti tuotettuja tomaatteja, mutta silloin 

täytyisi ostaa ulkomaalaisia tomaatteja. Myös kyseisen maan työolosuhteet vaikuttavat 

valintaan, sillä Maija haluaisi tukea myös eettisesti tuotettuja tomaatteja. Toisaalta myös 

kotimaisuus on Maijalle tärkeää. Monet informanttini sanoivat, että joskus valintoja on 

vaikea tehdä, sillä aina ei voi olla varma, mikä on hyvä valinta tai oikea valinta. Yllä 
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olevassa valintatilanteessa kuluttajan omilla arvoilla on suuri merkitys, sillä 

arvovalinnoissa näkyy, millaiseen järjestykseen eri tekijät laitetaan (Pirttilä-Backman 

ym. 2005: 79).   

 

5.3.1 Omien arvojen vaikutus kulutusvalintoihin 

Tärkeä tekijä kaikissa kulutusvalinnoissa on kuluttajan oma arvomaailma. Omat 

arvostuksemme näkyvät käyttäytymisessämme ja vaikuttavat myös ostovalintoihimme. 

Toiminnan ei kuitenkaan tarvitse olla tietoista, vaan se voi olla myös tiedostamatonta. 

(Pietarinen 2000: 40.) Arvojen avulla voimme erottautua muista ja identifioitua tiettyihin 

ryhmiin (Pohjanheimo 2005: 240). Graeberin mukaan voimme käyttää arvoja 

nimenomaan eronteon merkityksessä ja taloudellisessa merkityksessä (ks. esim. 

Ruckenstein 2001: 40-41). Tutkielmassani näkyy, kuinka informanttieni omat arvot 

vaikuttavat vahvasti kulutusvalintoihin. Informanttini arvostavat tuotteissa kestävyyttä ja 

pitkäikäisyyttä, minkä vuoksi laadukkuus on monelle tärkeää. Heinosen (2004: 187) 

mukaan kestävät ja laadukkaat tuotteet palvelevat myös kestävän kehityksen päämääriä. 

Varsinkin sellaiset tuotteet, joiden on tarkoitus olla jatkuvasti käytössä ja kestää 

kulutusta, laatu oli hinnan ohella, tärkein valintakriteeri informanteilleni. Tällaisia 

tuotteita olivat esimerkiksi kengät ja ulkovaatteet. Tällaisista tuotteista informanttini 

olivat valmiita myös maksamaan enemmän. Informanttini kertoivat, etteivät halua ostaa 

enää ”pilipalipaistinpannuja”. Kuitenkin laadusta tulee olla valmis maksamaan, sillä 

usein sen koettiin maksavan aivan liikaa. Sen lisäksi, että laatu maksaa monen mielestä 

aivan liikaa, on hyvälaatuisia tuotteita vaikea erottaa. Tiia sanookin, että kulutusvalintaan 

vaikuttaa ”todennäköinen laadukkuus”. 

 

Ja ehkä niinku myös semmonen sanotaan todennäköinen laadukkuus, et 

nykyäänhän on hirveen vaikee tietää sitäkään, miten kauaa joku oikeesti 

kestää, mutta, et jotenkin ehkä satsaan semmosiin merkkeihin, joista tiedän 

yleensä, että ne on ollut hyviä ja kestäviä, että ei tarttee sitten joka vuosi 

vaikka uusia jotain tiettyä asiaa, että ei tartteis heittää roskiin, semmoset 

asiat. Tiia 
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Informanttini kokivat kuitenkin vaikeaksi sen, että nykyään on hankala tietää, kestääkö 

jokin tuote oikeasti. Tuote voi olla kallis, mutta sekään ei aina takaa laadukkuutta ja 

kestävyyttä. Kestäviin tuotteisiin satsattiin mieluusti, koska silloin ei tarvitse ostaa paljon 

huonoa tavaraa. Joissakin tuotteissa laadun arviointi on helpompaa esimerkiksi ruoassa ja 

vaatteissa. Yleensä näissä tuotteissa jonkin merkin voi todeta hyväksi, jolloin sitä 

ostetaan myös jatkossa. Tällöin kulutusvalintaan vaikuttaa siis myös tuotteen tuttuus ja 

merkki. Niva ja Timonen (2001: 336) toteavatkin, että kuluttajat valitsevat usein tuotteita 

heuristisesti eli he valitsevat tuotteen, joka on heille jo entuudestaan tuttu, jolloin valintaa 

tehdessä ei ajatella ympäristöä. Tämä näkyi myös omassa aineistossani, sillä tutut merkit 

päätyivät ostoskoriin useasti. Informanteilleni merkin ei tarvitse kuitenkaan olla kovin 

kallis, vaan esimerkiksi ruokatuotteissa kaupan omat merkitkin käyvät esimerkiksi 

Pirkka, jos he ovat todenneet jonkin tuotteen kyseiseltä merkiltä hyväksi.  

 

Kulutusvalintoihin vaikuttivat myös omat mieltymykset ja esimerkiksi ruuassa 

ostopäätöksiin vaikuttivat omat makumieltymykset. Vaatteissa ja huonekaluissa 

tuotteiden ulkonäöllä on suuri merkitys. Tuotteiden on oltava haluttavia, ja esimerkiksi 

Maija kertoo, kuinka kirpputorilla voi tietyt värit ohittaa heti.  Myös Laura korosti 

vaatteissa niiden istuvuutta ja mukavuutta sekä merkityksellisyyttä itselle.. 

 

Mut ulkonäkö joissakin vaatteissa, tärkeetä varmaan ensimmäisenä on et 

miltä se näyttää, jonkin verran myös se, et miltä se tuntuu päällä. Mä en nyt 

mistään muodista perusta, et mulle se on ihan sama, et jos muodissa on 

jotain sellasta mistä mä tykkään, niin hyvä, mut mä en osta mitään vaan sen 

takia, et muut tykkää siitä. Sen pitää olla itelle jotenkin merkityksellinen tai 

kivannäköinen. Laura 

 

Kulutuksen avulla luodaan ja ylläpidetään omaa elämäntyyliä ja rakennetaan käsitystä 

itsestä. Lisäksi kulutuksen avulla luodaan sosiaalisia suhteita. (McCracken 1990: xi; 

Douglas & Isherwood 1980: 15-16).  Kulutuksen avulla siis viestitään toisille itselle 

tärkeistä asioista, ja kulutuksen avulla rakennetaan omaa identiteettiä. Aineistossani tämä 

näkyi siinä, että informanttini pitävät kiinni omasta tyylistään ja mieltymyksistään, 

eivätkä vaihda sisustusta vuodenaikojen mukaan tai vaatetyyliään muodin mukaan. 
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Tietenkin informanttienikin maku muuttuu ja kehittyy, mutta se ei muutu muodin takia. 

Omien mieltymysten lisäksi myös mukavuudenhalu vaikutti kulutusvalintoihin. 

Mukavuudenhalu ilmeni kulutuspäiväkirjoissa usein perjantaisin työviikon jälkeen tai 

raskaan työpäivän jälkeen, jolloin vain yksinkertaisesti monilla teki mieli jotain kivaa. 

Usein tämä pieni kiva oli jotakin herkkua ja naposteltavaa. Monet myös käyttivät 

kahvilapalveluita päiväkirjanpitoviikolla, ja useimmiten kahvilan valintaan vaikuttivat 

kahvilan viihtyisyys ja laadukkuus.  Palveluihin suhtauduttiin myönteisesti, ja usein niitä 

annettiin myös mielellään lahjaksi toisille. 

 

5.3.2 Kierrättäminen osana kulutusyhteiskuntaa 

Omien arvojen vaikutus vaikuttaa myös siihen, missä kuluttaa. Tyypillisesti informanttini 

suosivat kierrätystä ja kirpputoreja. Perinteisesti antropologiassa on pyritty erottelemaan 

lahjayhteiskunnat hyödykeyhteiskunnista. Kritiikkiä erottelua kohtaan on kuitenkin tullut 

esimerkiksi siitä, että myös omassa yhteiskunnassamme lahjan antaminen on yleistä, ja 

myös tavaroiden antaminen on lisääntynyt (Rus 2008: 84). Tämä näkyi myös omassa 

aineistossani, sillä informanttini suosivat kierrätystä ja pitävät sitä tärkeänä. Vaikka 

kierrätystä harrastettiin ahkerasti, niin kirpputorien käyttö vaihteli haastateltavieni 

kesken, sillä osa hankkii lähes kaiken kirpputoreilta, kun taas osa käyttää kirpputoreja 

silloin tällöin. Kaikki eivät myöskään osta kirpputoreilta mitään, vaan lähinnä 

kierrättävät omia vanhoja tavaroitaan. Maijalla kirpputorit ovat ajanviettopaikka, jossa ei 

tarvitse ajatella samalla tavalla kuin kaupassa, koska hinnat ovat edulliset. Maijan sanoin 

kirpputoreilla ”voi vähän höpsötellä”.  

 

Niin, ei tarvii olla niin tarkka, sillai että.. että tavallaan voi esimerkiksi 

sisustusesineitä mää en yleensä ees osta, kun mää aattelen, että 

huonekaluilla ja tekstiileillä sisustetaan, et mää en tykkää kerätä semmosta 

krääsää, mut sit just kirppiksellä tulee joku ihan mielettömän ihana pieni 

esine, niin sen voi ostaa, jos se maksaa vaikka kaks euroo, ja mää sit pistän 

eteenpäin, jos se onkin vaikka kotona, nojaa en tiijä, niin voi sit laittaa 

kirppikselle tai vaikka antaa jollekin eteenpäin. Maija 
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Kirpputorit antavat siis mahdollisuuden kokeilla erilaisia tyylejä ja asioita, joita ei 

kaupasta voi ostaa.  Jos kotona huomaakin, että esine tai vaate ei sovikaan itselle tai 

omaan tyyliin, sen voi laittaa helposti ja vaivatta eteenpäin. Kirpputoritkin ovat siis yksi 

vaihdon muoto, koska sinne viedään tavaraa, ja sieltä myös ostetaan tavaraa. 

 

Myös lahjojen ja tavaroiden antaminen tuli esiin haastatteluissa, sillä informanttini 

harrastivat vaihtopalveluita muiden kanssa esimerkiksi Facebookin Roskalava-palstan 

kautta. Haastatteluissani ilmeni, kuinka lahjojen ajateltiin olevan henkilökohtaista 

antamista, sillä informanttini halusivat antaa harkittuja lahjoja Farbotkon ja Headin 

(2013: 89) mukaan mainostajat luovat koko ajan kuvaa, että massatuotetun hyödykkeen 

voi onnistuneesti muuttaa persoonalliseksi, jolloin syntyy tietty, arvokas suhde lahjan 

antajan ja saajan välille.  Omassa aineistossani lahjan antamiseen pyrittiin panostamaan. 

Yleensä, mitä tutumpi henkilö lahjan saaja on, sitä enemmän haluttiin laittaa ajatusta 

lahjaan. Jos henkilö ei kovin hyvin tunne, niin myös silloin koettiin tärkeäksi viedä 

jotakin tarpeellista, kuten Annan lainauksesta ilmenee.  

 

No se, että.. no enimmäkseenhän tullee hankittuja noita lahjoja, kun tytöt 

käy kavereitten synttäreillä. Enimmäkseen vaikuttaa se, että se ois joku 

semmonen, kun ei niitä kavereita tunne niin hyvin, että se ois joku 

semmonen kohtuullisen järkevä, eikä mikään, että ostetaan nyt tuosta 

tuommonen, että on jotakin viedä.. että vähän ois niinku ajatusta siinä. Että 

ei vaan nyt siks, että viijään tämä, kun lahja pittää viijä, että vähän yrittäs 

miettiä, että oisko sille tämmönen. Anna 

 

Lahjaa ei siis pyritty valitsemaan vain sen vuoksi, että lahja tulisi viedä. Informanttini 

pyrkivät siihen, että lahjalla, jos se on jotakin tavaraa, olisi jokin merkitys, eikä se oli 

”peruskrääsää”.  Perinteisesti lahjaan ajatellaan jäävän jotain antajastaan (Mauss 1923: 

33). Haastatteluissani ilmeni, kuinka lahjan antamisella haluttiin ilmentää omaa 

arvomaailmaa. Lahjoissa pyrittiin antamaan eettisesti tuotettuja, laadukkaita ja kestäviä 

lahjoja. Lahja koettiin siis henkilökohtaiseksi antamiseksi, ja sillä haluttiin kuvastaa 
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myös omaa arvomaailmaa. Lahjaan voi siis ajatella jäävän jotain antajastaan, vaikkakin 

yleensä lahjat olivat kaupasta ostettuja hyödykkeitä. Kuitenkin informanttini miettivät, 

mikä olisi sopiva lahja juuri kyseiselle henkilölle, ja jos henkilöä ei kovin hyvin tunneta, 

niin silloin lahja jätetään mieluummin viemättä. 

 

Kulutusvalintojen tekeminen ei siis aina ole yksinkertaista. Lisäksi kuluttaja myös 

neuvottelee itsensä kanssa, ja joutuu pohtimaan omia arvojaan sekä laittamaan niitä 

järjestykseen.  Vaikka kuluttaminen on kiinteä osa arkeamme, niin myös kierrätystä ja 

lahjanantoa harrastetaan aktiivisesti. Emme ole siis pelkästään perinteisten markkinoiden 

kautta sidoksissa talouteen. Kuitenkin kulutuksella on todettu olevan kollektiivisia 

haittavaikutuksia muun muassa ympäristöön, minkä vuoksi meillä kaikilla on myös 

vastuuta kulutuksesta ja ympäristöstä. Vastuuta voi kuitenkin olla vaikea toteuttaa 

käytännössä, mutta haastatteluissani ilmeni, kuinka monien ihmisten teot yhdessä 

koettiin tärkeiksi. 

 

5.4 Vastuullista kuluttamista 

Meidän velvollisuutemme on huolehtia, että myös tulevilla sukupolvilla on kunnollinen 

asuinplaneetta. Jo vuonna 1987 määriteltiin kestävän kehityksen periaatteet, joiden 

tarkoituksena on säilyttää ja jättää maapallo myös seuraavalle sukupolvelle 

elinkelvollisena (Bruntland 1987: 43). Antropologi Miltonin (1996: 23-32, 193-222) 

mukaan globaali ympäristökeskustelu on menneen ja tulevan ymmärtämistä eli se 

käsittelee sitä, kuinka ihminen on luonut nykyiset ympäristökriisit, ja kuinka niistä 

voitaisiin siirtyä kohti kestävämpiä elintapoja. Antropologian ymmärrys voi olla 

suureksi hyödyksi ekologisuuden, luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen 

tutkimisessa. Ihmisillä on siis vastuuta maapallosta ja siitä, että se säilyisi 

elinkelvollisena myös tulevaisuudessa. Haastatteluissa ihmisten vastuu koettiin suureksi.  

 

Tietysti on ja paljon onkin, koska ihminen on ainoa eläinlaji, joka 

järjestelmällisesti tuhoaa, tuhoaa tätä maapalloa, niin se vastuu on suuri… 

Jenni 
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Yllä olevasta Jennin lainauksesta näkyy, kuinka informanttini ajattelevat ihmisellä olevan 

vastuuta ympäristöstä, mutta se, kuinka vastuu jakautuu ja voiko yksittäinen ihminen 

vaikuttaa teoillaan ympäristöön, on vaikeampi kysymys. Haastatteluissa kävi ilmi, että 

ihmisten tulisi ottaa vastuuta enemmän. Informanttieni mielestä suurin osa ihmisistä ei 

ajattele vastuuta tai velvollisuuksia ollenkaan tai jos ajattelevatkin, niin ainakin se on 

hyvin vähäistä. Informanteistani ihmisten tulisi ajatella pitkällä aikavälillä ja tiedostaa, 

että meidän teoillamme on myös seuraukset, kuten Tiia mainitsee.  

 

Että ei minun mielestä sais ihmiset ajatella ihan niinkään, että tai 

nimenomaan pitäs ehkä ajatella niin, että niillä meidän teoilla on kuitenkin 

niinku sitten seuraukset ja sitten niillä on kuitenkin merkitystä, että jos 

kaikki ihmiset tai edes useampi ihminen ajattelisi sitä, ja boikotois vaikka 

tiettyjä tuotteita tai rupeais ostamaan tiettyjä tuotteita, niin se vaikuttaa 

kuitenkin siihen, että miten niitä tarjotaan, --- mutta mun mielestä kaikkien 

pitäs niinku mahdollisuuksiensa mukaan ajatella edes vähän… Tiia 

 

Kuitenkin haastatteluissa tuli myös ilmi se, että yksittäisen ihmisen ei ajateltu voivan 

vaikuttaa asioihin kovinkaan paljoa, mutta monen ihmisen yhteisvoimaan uskottiin. 

Douglasin ja Isherwoodin (1976: 5-6) mukaan on epätodennäköistä, että miljoonat 

kuluttajat kuluttavat ilman tietoisuutta siitä muutoksesta, johon he vaikuttavat 

kuluttamisella yhdessä muiden kanssa. Tyypillisesti informanttini ajattelivat, että mitä 

useampi ihminen ajattelee ja ostaa esimerkiksi eettisempiä tuotteita, sitä enemmän sillä 

on vaikutusta. Haanpään (2009: 71) mukaan kulutus onkin kollektiivista, koska siihen 

vaikuttavat vallitsevat arvot, normit ja asenteet. Wilkin ja Cliggetin (2007: 42-43) 

mukaan ryhmän normien vuoksi yksilö on valmis luopumaan osittain omasta 

autonomisuudestaan suuremman hyvän vuoksi. Informanttini kokivat, että heidän 

valintansa ja tekonsa ovat tärkeitä, koska jos hekään eivät ajattelisi tai tekisi kestäviä 

valintoja, jälleen olisi muutama ihminen vähemmän tekemässä kestäviä valintoja. 

Loppujen lopuksi kaikilla teoillamme ja valinnoillamme on myös seuraukset.  

Valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tilaamassa Ilmastobarometrissä (2015) 
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ilmenee, kuinka suurin osa kyselyyn vastanneista pitää yksittäisen ihmisen ja Suomen 

kansallisia toimia tärkeinä. Näitä toimia pidettiin kuitenkin huomattavasti vähemmän 

tärkeinä kuin suurten toimijoiden esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan. Kysymys siitä, 

voiko yksittäinen ihminen ja pieni valtio vaikuttaa maapallon asioihin, jos suuret toimijat 

eivät ole mukana toimimassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, herättää usein kiivasta 

keskustelua. Kuitenkin, kuten informanttini sanovat, yksikin valinta on kohti kestäväpää 

elämäntapaa.  

 

Vastuuta voi olla kuitenkin vaikea toteuttaa käytännössä. Connollyn ja Protheron (2008: 

133) tutkimuksen mukaan kuluttajilla onkin tunne, että jotakin tulisi ja voisi tehdä, 

tietämättä kuitenkaan, mikä olisi oikea tapa toimia. Cherrierin (2012: 247) 

tutkimustuloksissa ilmeni, että kestävän elämäntavan toteuttamisessa on eroja: joillekin 

se on luonnollinen osa elämää, jotkut kokevat sen vaikeaksi, päivittäiseksi kamppailuksi. 

Myös se, mitä vastuullisuudella tarkoitetaan voi vaihdella yksilöiden välillä. Se mikä toiselle on 

vastuullista, ei välttämättä toiselle ole (Joronen 2009: 67). Haastattelujeni perusteella 

ilmeni, että omalla vastuulla oli valistaa muita ihmisiä, tuottaa mahdollisimman vähän 

jätettä ja miettiä kulutusvalintoja suosimalla esimerkiksi Reilun kaupan tuotteita. Oman 

vastuun nähtiin myös ulottuvan siihen, että panostaa laatuun ja kierrättää. Haastatteluissa 

nousi esiin muiden ihmisten, varsinkin lasten, valistaminen. Saara näkikin, että vastuuta 

on myös kasvattajilla sillä kotona opitaan ne tietynlaiset kulutustavat ja –tottumukset.  

 

Oma elinpiirimme vaikuttaa siihen, mikä meistä tuntuu luonnolliselta, ja olemmeko 

kuinka valmiita kriittisesti arvioimaan omia kulutustottumuksiamme (Autio 2004: 118; 

Assadourian 2010: 29). Jos meistä tuntuu luonnolliselta kuluttaa paljon ja omistaa 

tavaroita, omien tottumusten arviointi voi olla vaikeaa ja tapojen muuttaminen vielä 

vaikeampaa. Ilmastobarometrissa (2015) käy myös ilmi suomalaisten yleinen huoli 

ilmastonmuutoksesta. Jos kotona opimme esimerkiksi kierrättämään, todennäköisesti 

kierrätämme myös aikuisiällä. Tyypillisesti omat informanttini olivat kotona jo oppineet 

kierrätyksen. Tilaisuuden tullen työkavereille tai ystäville saatettiin myös kertoa 

esimerkiksi oikeaoppisesta kierrätyksestä, mutta informanttini yrittivät kuitenkin olla 

luennoimatta ja "paasaamatta" asioista. Muutama informanttini koki kuitenkin, että 
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vastuu on lopulta jokaisen oma asia eikä siihen voi kukaan toinen vaikuttaa. Antin 

mielestä omat teot ja valinnat eivät kuitenkaan vaikuta muiden ihmiset tekoihin ja 

valintoihin, ja jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä.  

 

Yksilöt eivät kuitenkaan voi olla yksin vastuussa kestävän kehityksen toteutumisesta. 

Nykyinen yhteiskuntamme perustuu jatkuvaan taloudelliseen kasvuun, ja kestävän 

kehityksen näkökulmasta on todettu, että maapallon pelastaminen ei voi yksinomaan olla 

kuluttajien vastuulla ja perustua heidän valintoihinsa. Vastuun tulee olla myös koko 

tuotanto- ja jakeluketjulla sekä poliitikoilla. Modernit massatuotantojärjestelmät ovat 

tehneet mahdollisiksi halvat hinnat, jolloin kulutuskulttuuri on levinnyt myös 

köyhempiin maihin. (Heinonen 2004: 187.) Omassa aineistossani myös yrityksillä ja 

poliitikoilla koettiin olevan vastuuta kestävästä kehityksestä. Informantit kokivat, että 

ostaminen on heille tapa vaikuttaa, ja kuluttajien vastuulla onkin vaatia yrityksiltä 

tietynlaisia tuotteita. Informantit sanoivatkin, että vastuu on kahden kauppa, sillä kaikkea 

ei voi laittaa yksityisten kuluttajien vastuulle, kuten Maijan lainauksesta näkyy. 

 

Joo, ei yksilön niskaan saa kaikkee kaataa, että esimerkiksi kulutusvalintoja 

ei voi sillon tehä, jos ei oo mistä valita..että tavallaan jos mää äänestän 

omilla ostopäätöksillä, niin mää toivoisin, että sitte niinku yritykset vastais 

siihen. Maija 

 

Yksityinen kuluttaja ei voi valita ympäristöystävällisesti tuotettua tuotetta, jos sitä ei ole 

kaupan valikoimissa tai jos sitä ei edes tehdä. Yritysten vastuulla nähtiinkin olevan 

kysyntään vastaaminen. Kirsi myös mainitsee, että yritykset voisivat miettiä, voisivatko 

he tarjota parempaa kuin, mitä jo on olemassa. Nivan ja Timosen (2001: 336) mukaan 

tuotteiden valinta perustuu usein heuristisiin menetelmiin, jolloin ostotilanne- ja paikka 

valitaan usein esimerkiksi siten, kuinka iso ja tunnettu valmistaja on, ja onko tuote tuttu. 

Kuluttajat eivät siis välttämättä osaa ajatella toista, ja kenties parempaa, vaihtoehtoa 

tilalle. Tarjolla voisi siis olla parempaa kuin mitä nyt on olemassa, ja nimenomaan 

yritysten pitäisi tuoda se yksittäisten kuluttajien luokse. Yritysten tulisi myös huolehtia 
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hävikistään ja kertoa tuotteiden alkuperä kuluttajille. Uusitalon ja Oksasen (2004: 214, 

219) tutkimustuloksissa selvisi, että kuluttajat haluavat kenties tukea eettisesti toimivia 

firmoja, mutta ovat epävarmoja siitä, mitkä firmat toimivat eettisesti oikein ja, mitkä 

eivät. Yritysten tulisi siis informoida kuluttajia, että kuluttajat voivat toimia eettisesti 

oikein. 

 

Informanteistani osa kertoi tukevansa mielellään eettisesti toimivia yrityksiä, koska 

kokivat, että sillä on vaikutusta yrityksen toimintaan. Myös kotimaisesti tuotettuja 

tuotteita tuettiin, koska silloin koettiin, että tuetaan suomalaista työtä. Kuitenkin suurin 

osa informanteistani koki, että yritysten toiminnasta ei ole helppo saada tietoa elleivät ne 

nouse otsikkoihin. Usein yritykset nousevat otsikkoihin jonkin negatiivisen asian vuoksi 

ja sosiaalisen median ja muun median kautta tieto leviää nopeasti. Osa informanteistani 

kuitenkin kertoi, että ei lähtökohtaisesti edes itse lähde etsimään tietoa yrityksistä, ja he 

myöntävätkin, että tietoa voisi ehkä olla helposti saatavilla. Joistakin tuotteista kuitenkin 

koetaan, että tietoa on myös helposti saatavilla, kuten Kirsi kertoo. 

 

No, kyllähän mun mielestä esimerkiksi vaatteet ja tuommoset elektroniikka, 

kyllähän niien osalta on aika vaikee selvittää, että missä ne loppujen 

lopuksi on tuotettu, on toki siis olemassa myös tuotteita, jotka selvittää sen, 

- - -…mutta kyllä mun mielestä niinku esimerkiksi huonekalujen tai 

tämmösten osalta sää pystyt sen valihtemaan, jos sää tarviit pöyän, niin 

kyllä sää voit löytää itelles pöyän, jonka sää löyät, sen alkuperän. Ja 

ruoassa on varsinkin, mun mielestä tullut paljon parannusta viime aikoina, 

et siellähän jopa broileripaketissa lukkee, että mistä se tulee, niin sää voit 

sit valita sen tai sit jos se on luomua, niin katella, mistä se tulee, ehkä 

ruokatuotteissa on pareminkin nykyisin, kaikkein parhaiten se, ja sitten 

tietenkin tämmösissä käsityönä tehdyissä tavaroissa. Mutta on tietenkin 

näitä aukkoa, että varsinkin tuo vaatetusteollisuus on se kaikkein pahin 

ehkä tällä hetkellä, joka tavallista kuluttajaa niinku eniten koskettaa 

arkielämässä. Kirsi 
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Tietoa on siis saatavilla tietyissä tuotteissa varsinkin ruoan kohdalla, mutta tietyt tuotteet 

tuottavat ongelmia. Kirsi mainitsee esimerkiksi vaateteollisuuden ja elektroniikan, joista 

on vaikea saada tietoa alkuperästä. Yhtenä syynä varsinkin elektroniikan kohdalla 

informanttini näkivät sen, että tuotteet saatetaan tehdä monessa maassa niin, että 

suunnittelu tapahtuu eri paikassa, osat tulevat eri paikasta ja kokoaminen tapahtuu eri 

paikassa. Tuotantoketjujen jäljittäminen voi siis olla vaikeaa. Joissakin tuotteissa 

esimerkiksi ruoan suhteen ketjun selvittäminen on helpompaa, mutta sekin voi vaatia 

vaivannäköä. Informanttini arvelevat, että se saattaa olla monelle kuluttajalle liiankin 

vaivalloista. Lisäksi tietoa on saatavilla valtavat määrät Internetissä, mutta tiedon 

alkuperän ja luotettavuuden arviointi on työlästä, kuten Tiian lainauksesta näkyy.  

 

Joo siis se on, että toisaalta jos joku internetistä, kun sinne voi kuka 

tahansa kuitenkin kirjoittaa ja näkemykset eroaa toisistaan, se on vähän 

sama kuin yksi päivä luet tutkimuksen, että kahvi tappaa ja toisena päivänä, 

että kahvi on terveellistä…kun ei sitä voi sitten kuitenkaan välttämättä sitä 

tiedon alkuperää taas sitten niinku ruveta, se on jotenkin siis niinku hirveen 

raskas se suo - - - et kyllä siitä varmaan loppujen lopuksi on myös hankala 

saada tietoa, mutta kyllä niitä kuitenkin myös on niitä kanavia, jotka sitten 

tuo sitä vastakkaista näkemystä ja on niinku tutkimustuloksia tai lähtis 

niinku selvittämään ihan oikeesti jotain, mutta kyllä se voi olla, että se on 

monelle tämmöselle tavalliselle kuluttajalla vaan liian vaivalloista, että sitä 

vaan ei jaksa ruveta tekemään ja sitä ei jaksa ruveta kyselemään, että sitä 

on vaan tavallaan helpompi vaan uskoa siihen, mitä sanotaan. Tiia 

 

Sen lisäksi, että sekä yksityisillä kuluttajilla että yrityksillä nähtiin olevan vastuuta, myös 

politiikalla koettiin olevan vastuuta. Lammin, Mäkelän ja Varjomaan tutkimuksessa 

(2009: 109) kuluttajat painottivat myös perinteisten poliittisten instituutioiden vastuuta 

kulutuksen ongelmien ratkaisemiseksi ja vaativat koko yhteiskuntaa ottamaan vastuuta 

niistä ristiriidoista, joita he kuluttajina kokivat. Myös omassa tutkielmassani nousi esiin, 

kuinka informanttieni mielestä tarvitaan lainsäädäntöä esimerkiksi tehostamalla 
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kierrätystä. Lisäksi tiettyjä hankkeita voidaan tukea politiikan avulla. Politiikan avulla 

voidaan vaikuttaa ihmisten kulutustottumuksiin sekä vallitseviin arvoihin. Politiikan 

avulla esimerkiksi voidaan vaikuttaa liikkeiden sijaintiin esimerkiksi sijaitsevako ne niin 

kaukana, että sinne on melkein pakko mennä omalla autolla. Haastatteluissa myös 

mainittiin, että politiikan kautta heijastuu talousajattelumme, ja sitä kautta heijastuvat 

myös tietynlaiset arvot. Kuitenkin informanttini totesivat, että kaikkea ei pidä säädellä, 

koska ihmiset eivät pidä siitä, ja osa informanteistani epäili myös politiikan 

vaikuttavuutta ihmisten käyttäytymiseen. Informanttini uskoivatkin nimenomaan 

valistukseen, eivät pakotukseen.  

 

 



 
 

57 
 

6 Kulutus ja ristiriidat 

Ristiriitaisuuden (ambivalence) käsitteen voi jakaa psykologiseen, sosiologiseen ja 

kulttuuriseen ristiriitaisuuteen. (Otnes ym 1997: 81.). Otnes ym. (1997: 82-83) 

määrittelevät kulutuksen ristiriitaisuuden itse siten, että se tarkoittaa monien eri tunteiden 

sekoitusta, joka on sisäisten tekijöiden ja ulkoisten objektien vuorovaikutuksessa 

syntynyt, ja jolla voi olla suora tai epäsuora vaikutus ostokäyttäytymiseen. Ristiriitaisessa 

tilanteessa henkilön sisäiset tunteet ovat siis ristiriidassa ulkoisten objektien kanssa, ja 

ristiriita syntyy niiden vuorovaikutuksesta. Ristiriita voi siis syntyä esimerkiksi sisäisestä 

halusta toimia ympäristön parhaaksi, mutta samalla ulkoiset olosuhteet eivät tue tätä 

aikomusta. Tiedämme esimerkiksi kulutuksen haitalliset vaikutukset ympäristöön, 

emmekä välttämättä halua tai edes jaksa kuluttaa koko ajan uutta. Samalla oma 

kulttuurimme kehottaa meitä kulutukseen.  

 

6.1 Ristiriitojen aiheuttajat 

Nyky-yhteiskunnassa odotukset kuluttajia kohtaan ovat ristiriitaiset, koska toisaalta 

kehotetaan kuluttamaan, ja toisaalta ajattelemaan ympäristöä (Lammi, Mäkelä, & 

Timonen 2008: 94-95). Kaikki informanttini kertoivat, että heillä esiintyy kulutuksessa 

ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita sekä huonoa omatuntoa. Ristiriitoja syntyy useimmiten 

silloin, kun omat sisäiset tunteet ovat ristiriidassa ulkoisten objektien kanssa (Otnes ym. 

1997). Leipämaa-Leskisen (2009: 122) mukaan ristiriidat ovat merkityksellisiä eli 

ristiriidat ovat myös kulttuurisesti luotuja merkityksiä, jolloin ne syntyvät kuluttajan ja 

kulttuuristen merkitysten vuorovaikutuksessa. Ristiriita voi siis syntyä esimerkiksi oman 

kulttuurimme vaatimuksesta kuluttaa, vaikka oma sisäinen äänemme vastustaakin 

liiallista kuluttamista. Välttämättä ristiriitaisia tuntemuksia ei aina kuitenkaan tule. 

 

No…tavallaan joo, mutta eihän se minun asia oo, jos joku haluaa kierrellä 

ja ostaa kaikkea, tarpeeseen tai vähemmän tarpeeseen, mutta ite en nyt 

ainakaan mene tuonne kauppoihin hommaamaan, ihana tuommonen ja 

ihana tämmönen, että tätä voi tarvita, mutta…enpä tiijä.. Anna 
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Anna kuluttaa vähän ja vain tarpeeseen, minkä vuoksi ristiriitaisia tuntemuksia ei usein 

tule ollenkaan. Anna ei myöskään kiertele kaupoissa ihastelemassa tuotteita, vaan liikkuu 

mieluummin luonnossa. Kulutus on Annasta jokaisen oma asia, eikä hän voi vaikuttaa 

toisten kulutustottumuksiin. Osa informanteistani ei kokenut ristiriitaisia tuntemuksia 

suuresta kulutuksesta ja tavaran määrästä, vaan pikemminkin rahan tuhlaamisesta. Myös 

Connollyn ja Protheron (2008: 134) tutkimuksessa on todettu, että yleensä 

ristiriitaisuudet liittyivät nimenomaan omaan tulotasoon ja omaan hyvinvointiin, ei 

niinkään eettisiin asioihin tai ympäristön hyvinvointiin. Ristiriidat liittyivät siis osaltaan 

siihen, mikä koettiin itselle tarpeelliseksi. Jos asiaa ei koettu tarpeelliseksi, mutta silti se 

ostettiin, syntyi ristiriitaisia tuntemuksia. Mitä tarpeellisemmaksi asia koettiin, sitä 

vähemmän ristiriitoja ilmeni.  

 

Aineistostani nousi esiin kuitenkin se, että tyypillisesti informanteillani esiintyy 

kulutuksen yhteydessä ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita. Nämä ristiriitojen aiheuttajat olen 

jakanut kahteen eri luokkaan. Ensimmäinen ristiriitojen aiheuttaja on esteet toimia 

kestävän kulutuksen mukaisesti. Tähän luokkaan kuuluvat omien ihanteiden vastainen 

toiminta, kiire ja suuret valikoimat. Yleensä informanttini tiesivät, mikä olisi oikea tapa 

toimia, mutta eivät kuitenkaan toimi niin. Tähän vaikuttavat osaltaan kiire, oma 

taloudellinen tilanne ja suuret valikoimat. Suurten valikoimien vuoksi on välillä hankala 

tietää, mikä olisi oikea tai paras valinta. Toinen ristiriitojen aiheuttaja on materialistinen 

kulttuurimme. Informanteistani talouskasvu lisää hyvinvointia, mutta ympäristön 

kannalta talouskasvuajattelu ei kuitenkaan ole hyvä asia Tähän luokkaan kuuluu myös 

tavaran paljous, sillä vaikka kotona on jo paljon tavaraa, niin silti tavaraa ostetaan koko 

ajan lisää.  

 

6.1.1 Esteet toimia kestävän kehityksen mukaisesti 

Ensimmäinen ristiriitojen aiheuttaja on siis erilaiset esteet toimia kestävän kehityksen 

mukaisesti. Monissa tutkimuksissa kuluttajilla on todettu olevan halu toimia oikein 

eettisesti ja ekologisesti. Huoli ympäristöstä nähdäänkin osana laajempaa arvojen 

muutosta, vaikka huoli ympäristöstä ja toteutunut kulutus eivät kuljekaan käsi kädessä. 

Asennoitumisen ja käyttäytymisen välillä on siis olemassa kuilu. Moni suhtautuu 
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kestävään kehitykseen myönteisesti, mutta passiivisesti. (Kujanen, Räsänen ja Sarpila, 

2014: 5; Salonen 2010: 236; Cantell & Larna 2006: 67.)  

 

Arto Salonen jakaa esteet toimia kestävän kehityksen mukaisesti sisäisiin ja ulkoisiin 

esteisiin. Sisäisiä esteitä ovat kiire ja valintojen työläys. Ulkoisista syistä merkittävin on 

korkeat kustannukset. (Salonen 2012: 139, 246-247.) Nämä samat esteet näkyivät myös 

omassa tutkielmassani. Useimmiten esteeksi toimia kestävän elämäntavan mukaisesti 

nousi oma taloudellinen tilanne, jolloin ei yksinkertaisesti ole sillä hetkellä varaa ostaa 

muuta kuin halpaa tuontitavaraa. Joskus joutuu myös myöntämään, että kotimainen tuote 

ei ole niin hyvännäköinen kuin ulkomainen, jolloin ostaa mieluummin sen 

hyvännäköisen tuotteen. Osa myös mietti, että voisi käyttää enemmän suomalaisia 

liikkeitä ja kauppoja, mutta kuitenkin käyttää enemmän ulkomaisia ketjuja. Tiia 

mainitsee esimerkiksi käyvänsä mielellään Nanson liikkeessä ostamatta sieltä kuitenkaan 

mitään, koska kokee, että Nanson vaatteet ”näyttävät rumilta mun päälläni”. Anna 

puolestaan käyttää mieluiten saksalaista Lidliä suomalaisten kauppojen sijaan, koska Lidl 

on edullisempi. Omilla mieltymyksillä onkin tärkeä osa tehtäessä kulutusvalintoja.  

 

Leipämaa-Leskisen (2009: 122) yksi kategoria ristiriidoille on epäsymmetria ihanteiden 

ja todellisuuden välillä. Ihanne voi kiinnittyä mihin vain esimerkiksi oikeaoppiseen 

syömiseen.  Todellisuus puolestaan ilmentää ihanteesta lipsumista, joko ulkopuolisten 

pakotteiden tai kuluttajan itsensä vuoksi. Ristiriita omien ihanteiden ja todellisuuden 

välillä tuli esille myös omassa tutkielmassani. Tiialle suurin ristiriita liittyy nimenomaan 

siihen, että tietää, kuinka tulisi toimia, muttei kuitenkaan tee niin. Maija puolestaan sanoo 

olevansa ajatuksen tasolla kriittinen kuluttaja, mutta ei kuitenkaan käytännössä ole, koska 

hänellä olisi paljon periaatteita, joita ei kuitenkaan pysty omassa arjessa toteuttamaan. 

 

No…mää aattelen, et vähemmän on enemmän, mut sit kuitenkin tahtoo aina 

olla enemmän on enemmän, et en tiijä, onko se sit sitä naisen logiikkaa, 

että tavallaan niinku mää arvostan semmosta tietynlaista asketismia, että 

voidaan ajatella just ettei tarvii olla sataa kahvikuppia että vähemmälläkin 

pärjää, toisaalta sit taas on hirveen kiva kun ei tarvii koko ajan tiskata, et 

on mistä ottaa, mutta niin joo…. Maija 
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Maija ihailee siis tietynlaista asketismia, mutta samalla myös mukavuutta. Ajatuksen 

tasolla Maija kyllä suhtautuu kriittisesti kulutukseen, mutta käytännössä tämä ei aina näy, 

vaikkakin Maija käyttää paljon kirpputoreja. Myös Saara ihailee tietynlaista 

minimalistista kulutusta, vaikka myös hän kuluttaa paljon ja elää nimenomaan varojensa 

mukaan eli usein ennen palkkapäivää tiillä ei ole enää paljoakaan rahaa.  

 

Informanttini suhtautuvat myös hyvin myönteisesti palveluiden kulutukseen, vaikkakin 

palveluita kulutetaan lähinnä ajatuksen tasolla. Yleensä palveluita ei kuluteta, koska niitä 

pidetään kalliina tai esimerkiksi kuten Anna sanoo kulttuuripalveluihin ”ei tule vain 

lähdettyä”. Informanttini kuluttavat useimmiten sellaisia palveluista, jotka ovat jo 

olemassa esimerkiksi tiet ja julkiset liikenneyhteydet, liikuntapalvelut, ravintola- ja 

kahvilapalvelut sekä koulutus- ja terveyspalvelut. Maija kertoi käyttävänsä mielellään 

uimahallia, vaikkei se ole kovin ekologinen. Kuitenkin, ”koska se on rakennettu jo, niin 

sen vuoksi, sitä tulee myös käyttää.” Kulttuuripalveluihin suhtauduttiin hyvin 

myönteisesti, mutta niitä ei kuitenkaan kulutettu kovin aktiivisesti, koska ne ovat monen 

mielestä kalliita. Palveluita kulutetaan mielellään sen vuoksi, että niistä koettiin, että 

saadaan paljon enemmän iloa kuin materian kulutuksesta. Tiia kuvailee, kuinka tavara ei 

tuo samalla tavalla muistoja kuin palveluiden kuluttaminen. 

 

Mieluummin mä ehkä kuitenkin laitan rahaa siihen kuin semmoseen niinku, 

et kun se tavara on kuitenkin vähän semmosta, aika harva tavara 

kuitenkaan pidemmäksi aikaa mitään kauheen elähdyttävää muistoa saa 

aikaan, mutta sitten just vaikka joku semmonen tapahtuma tai palvelu, 

minkä on käyttänyt, niin siitä voi taas tulla jotain semmosia muistoja, jotka 

säilyy pidemmän aikaa… et se on sillain ekologista. Tiia 

 

Palvelut siis tuottavat iloa pidemmäksi aikaa kuin tavara, sillä palveluista useimmiten 

muistot jäävät pidemmäksi aikaa. Moni myös sanoi antavansa palveluita mielellään 

lahjoiksi, sillä informanttini eivät halunneet antaa toisille henkilöille lahjoiksi tavaraa, 

jolla lahjan saaja ei tekisi mitään.  
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Suuret valikoimat liikkeissä voivat myös koitua esteeksi toimia omien ihanteiden mukaan 

Kauppojen valikoimat vaihtelevat ja aina ei ole aikaa lähteä etsimään eri tuotteita eri 

kaupoista, vaan täytyy tyytyä siihen, mitä juuri sillä hetkellä on saatavissa. Monet asiat, 

joita informanttini arvostavat eivät välttämättä löydy samasta tuotteesta, jolloin omaa 

arvojärjestystä on pohdittava.  Kauppojen suuret valikoimat eivät siis aina takaa, että 

sieltä löytyisi itselle sopiva tuote. Monesti hinta ja eettisyys ja hinta ja laatu sekä halu ja 

tarve ovat ristiriidassa keskenään. Eettisesti tuotetut, ekologiset ja kotimaiset tuotteet 

ovat huomattavasti hintavampi kuin ulkomailta tuodut, epäeettisesti tuotetut tuotteet. 

Joskus tuotteen ostaminen voi olla todella vaikeaa ja vaatia miettimistä, kuten Jennille 

kävi hunajahyllyllä. 

 

Olen joskus muistan hunajahyllyllä, olen pyörinyt varmaan puoli tuntia, 

että mikä näistä nyt on se järkevä vaihtoehto, kun täällä on tätä Reilua 

Kauppaa, no okei se on tuotu kaukaa, mutta sitten taas tota se on tuottajien 

kannalta hyvä vaihtoehto. Sitten täällä on tätä kotimaista, joka on 

laadultaan ihan erilaista kuin nämä tuontitavarat, siis Suomalainen hunaja 

nyt vaan on eri rakenteista kuin useimmat tuontihunajat, mutta kun se on 

läheltä tuotettua. Ja sitten täällä on tätä luomua, mikä on sitten taas 

luonnonkannalta ehkä se paras vaihtoehto, ja sitten täällä on tätä ja sitten 

täällä on tuota ja sitten täällä on tätä, ja mulla ei ole hajuakaan, ja tämä 

on paljon halvempaa kuin noi.. niin, mikä se oikea valinta siinä sitten on, 

niin en tiedä. Jenni 

 

Yllä olevasta Jennin lainauksesta näkyy, kuinka vaikeaa valintojen tekeminen voi olla. 

Kaupoissa on paljon erilaisia tuotteita, mutta silti itselle sopivan tuotteen löytäminen voi 

olla vaikeaa. Zukinin (2005: 8) mukaan kulutuksesta on tullut meidän päästrategiamme 

arvojen muodostamisessa, sillä sen avulla määrittelemme, keitä olemme yksilöinä ja, 

miksi haluamme tulle yhteisönä. Monissa valintatilanteissa kuluttaja joutuu 

neuvottelemaan itsensä kanssa ja pohtimaan, mikä olisi se paras valinta omalla kohdalla 

(vrt. esim. Connolly & Prothero 2008: 125). Valintatilanteessa kuluttaja joutuu siis 

laittamaan omat arvonsa järjestykseen ja päättää, haluaako tukea eettistä tuotetta, vaiko 
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ympäristöystävällisesti tuotettua tuotetta. Kaupan sen hetkisillä valikoimilla siis 

perusteltiin myös omaa kulutusta. 

 

Myös kiire ja ajanpuute näkyivät aineistossani, sillä aina ei ole aikaa pohtia 

kulutusvalintaa kovinkaan tarkkaan, vaan päätös on tehtävä nopeasti. Antti kuvailee, että 

joskus ostopäätös on tehtävä nopeasti saatavuuden vuoksi ja vasta myöhemmin 

mietittävä, oliko ostos järkevä. Joskus voi joutua joutuu toteamaan, ettei se ollut. Laura 

puolestaan sanoo, että hänestä on mukava sovittaa vaatteita rauhassa, mutta esimerkiksi 

Hulluilla Päivillä se ei onnistu.  

 

No jotenkin se, et vaikka vaatteita mä haluaisin sovittaa rauhassa ja miettiä 

rauhassa, et haluanko mä, ja sit sinne sovituskoppiin pitää nelkyt minuuttia 

odottaa, tulee hirveen kuuma ja saattaa käydä niin kun mullekin kävi, et no 

ei mun tarvii tätä sovittaa, mä ostan tän vaan. Ja sillon sattu olemaan ihan 

hyviä ostoksia, mut monesti sillä lailla tulee ostettua jotakin tyhmää. Laura 

 

Kiireen vuoksi tulee usein ostettua jotakin ”typerää”, koska ei ole ollut tarpeeksi aikaa 

pohtia kulutusvalintaa ja omaa tarvetta tuotteelle. Joskus ostos voi olla onnistunut, mutta 

hyvin usein ostos on huono. Tästä seuraa usein huono omatunto omasta kulutuksesta. 

Informanttini kuvailivat, kuinka huono omatunto tulee yleensä vasta kotona jälkeenpäin, 

kun ostopäätös on jo tehty ja tuote on kotona, koska vasta tällöin on aikaa pohtia valintaa 

tarkemmin. Myös oma laiskuus koettiin esteeksi toimia ihanteiden mukaisesti, koska ei 

vain yksinkertaisesti jaksanut ottaa selvää kaikista mahdollisista vaihtoehdoista tai lähteä 

eri kauppaan, vaikka tietäisikin, että sieltä saisi parempia tuotteita. Kaikki 

kulutusvalinnat eivät kuitenkaan aiheuta huonoa omatuntoa, ja aina sitä ei edes tule. 

Jotkut kulutusvalinnat jäävät mietityttämään pidemmäksi aikaa kuin toiset 

kulutusvalinnat, jolloin myös huono omatunto korostuu. Monelle informantilleni ruoka 

on tärkeä asia, ja ruoan poisheittäminen on heistä ”kamala ajatus” aiheuttaen myös eniten 

huonoa omatuntoa. Saara kertoo, että ruoan poisheittäminen harmittaa paljon pidempään 

kuin huono vaateostos, koska vaatteen voi aina kierrättää eteenpäin, mutta pilalle 

mennyttä ruokaa ei voi enää antaa kenellekään. Informanttini pitivät tärkeänä, että sen 
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ruoan, mitä ostaa, tulee myös käyttää pois. Kuitenkin osa kertoi, että usein tulee ostettua 

liikaa ruokatarvikkeita, josta ei ehdi valmistaa ruokaa, vaikka niin olisikin suunnitellut.  

 

Informanttini myös sanoivat, että oma mukavuudenhalu ja itsekurin puute vie monesti 

voiton järjestä. Saaraa harmittaa nimenomaan oman itsekurin puuttuminen. 

 

No, lähinnä vaan se oma itsekurin puute, että toivosin olevani itsekurisempi 

monessa asiassa ja kuluttaminen on yksi hyvin vahvoista teemoista siinä 

kohdassa, että kuten äitini kuvailee minua hulttioksi, niin toivosin, että ihan 

niin hulttio en olisi, kuin mitä olen tosielämässä. Saara 

 

Itsekurin puuttumisen ja omalle halulle antautumisen voidaan nähdä myös esteenä toimia 

ihanteellisen kulutuksen mukaan. Usein tällöin toimii vain mielihalujen mukaan ja vasta 

myöhemmin pohtii omaa ostostaan. Yleensä myös antautuminen omalle mielihalulle 

tunnistetaan jo ostovaiheessa, mutta järjen ääni laitetaan syrjään ja antaudutaan halulle. 

Usein itsekurin puuttumiseen liittyi myös suunnittelemattomuus. Kauppalistaa ei mietitty 

kovin tarkkaan etukäteen, vaan vasta kaupassa päätettiin, mitä ostetaan. Myös kauppojen 

läheisyys aiheutti suunnittelemattomuutta, koska kauppaan oli helppo mennä, jos se oli 

vieressä.  

 

6.1.2  Materialistinen kulttuuri 

Toinen merkittävä ristiriitojen aiheuttaja on oma materialistinen kulttuurimme, johon 

kuuluvat talouskasvuajattelu ja tavaran paljous. Länsimainen kulttuuri perustuu 

nykyisin tavaroille ja kulutukselle. Elämme siis kulutuskulttuurissa, jossa kuluttaminen 

ja tavaroiden ostaminen ovat keskeinen osa elämäntapaamme ja omaa kulttuuriamme 

(Zukin 2004: 174, Narotzky 2001: 4071). Otnesin ym. (1997: 82) mukaan ristiriidat 

voivat olla kulttuurisia, jolloin yksilöillä on ristiriitaisia ajatuksia oman kulttuurinsa 

normeja ja sääntöjä kohtaan. Kulutuksen ollessa kiinteä osa elämäämme, myös tavaroita 

on paljon ympärillämme, mikä osaltaan aiheuttaa ristiriitaisia tuntemuksia joillekin 

tutkittavilleni. Osa informanteistani kokee, että tavaraa ei ole liikaa, vaikka sitä onkin 

paljon. He ovat tyytyväisiä omaan tavaramääräänsä eikä tavarapaljous ahdista heitä. 
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Hekin kuitenkin mainitsevat, että heillä on käyttämätöntä tavaraa ja ”joutavaa tavaraa”, 

jota eivät enää itse tarvitse, ja josta tulisi hankkiutua eroon esimerkiksi kierrättämällä. 

Tyypillisesti informanttini kokevat kuitenkin, että heillä on liikaa tavaraa, ja he koettavat 

päästä tavarasta eroon, osa hiukan aktiivisemmin kuin toiset.  

 

Laajassa mielessä kulutukseen voidaan ajatella kuuluvaksi kaikki ne prosessit, joissa 

kulutustavarat tuotetaan, luodaan, ja ostetaan (McCracken 1990:xi). Aineistossani nousi 

esiin, kuinka kulutukseen ei ajateltu kuuluvan pelkästään uuden ostaminen, vaan myös 

vanhan tavaran jatkokäyttö. Mikäli tavara on vielä käyttökelpoinen, tulisi sen 

oikeaoppisesta kierrätyksestä huolehtia. Yleensä informanteilleni tavarasta luopuminen 

on osoittautunut vaikeaksi, ja moni sanoi kokevansa, että tavaraa on jo liikaa. Lisäksi 

tavaran määrä on vaikuttanut kulutukseen, sillä sen vuoksi tyypillisesti kulutusta on 

pyritty vähentämään ja suuntaamaan enemmän palveluihin.  

 

Huonoa omatuntoa kulutuksesta aiheuttaakin nimenomaan se, että heillä on jo paljon 

tavaraa kotona, mutta silti he ostavat vielä vähän lisää. Tiian lainauksesta näkyy se, 

kuinka tavaran määrä kyllä tiedostetaan, mutta silti koko ajan ostetaan lisää tavaraa.  

 

Ehkä mä ajattelen monesti, että just jotkut korut on vähän semmosia turhia 

ylellisyys tarvikkeita, että niitä mulla on aika paljon ja niistä mää tykkään 

aika paljon, mutta tuota, ja sitten ehkä vaatteiden kanssa mulla on ehkä 

edelleen se ongelma, että mä en vaan osaa luopua sellasesta, mitä mä en 

enää käytä, ja sitten mä kuitenkin ostan lisää, että just semmosia jotain 

asusteita, huiveja, niin miksi ihminen tartteis kakskytneljä erilaista huivia, 

mutta niinku.. mutta siis loppujen lopuksi kuitenkin aikalailla kaikkia 

käytän, että varmaan pärjäisin vähemmällä ja en tartteis niin montaa 

erilaista korua tai niin montaa erilaista huivia mutta niinku ei mulla mitään 

semmosta turhaketta olis, joka seisos sitten niinku ihan käyttämättömänä, ei 

taida kuitenkaan kovin paljon olla… Tiia 
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Tiialla on siis paljon tavaroita, joita ilmankin tulisi toimeen, mutta hän sanoo pitävänsä 

esimerkiksi koruista ja muista asusteista paljon. Tiialla ei kuitenkaan ole yhtään sellaista 

tavaraa, joka pyörisi nurkissa täysin käyttämättömänä. Tiialla ristiriitaisia ajatuksia 

syntyy myös siitä, että hän on huono luopumaan tavarasta, mutta ostaa kuitenkin lisää. 

Tavaran paljous ja materialistinen kulttuuri aiheuttivat haastateltavilleni ristiriitaisia 

ajatuksia, ja tavarasta luopuminen koettiin vaikeaksi. Syyksi tavaran kertymiselle 

informanttini kokivat sen, että tavarasta on vaikea luopua tai löytää sopivaa 

kierrätyspaikkaa. Yleensä ajatuksena on esimerkiksi vaatteiden kohdalla, kuten Saara 

toteaa, että ”kyllä minä sitä vielä käytän”. Moisanderin ja Valtosen (2006: 11 – 12) 

mukaan kuluttajat ovat aktiivisia osallistujia, jotka voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan 

myös kulutuskulttuuriin. Myös Zukin (2005: 267) toteaa, että jokapäiväiset, pienetkin, 

kulutusvalintamme vaikuttavat kulutuskulttuuriin. Jokainen voi siis omalla kohdallaan 

myös vaikuttaa tavaran määrään, ja miettiä, tarvitseeko tuotetta todella ja opetella 

luopumaan ylimääräisestä tavarasta. Omassa aineistossani tämä näkyi esimerkiksi siinä, 

että hetken mielihaluja ei ole toteutettu tai kulutuksen kohdetta on mietitty yön yli.  

 

Oma kulttuurimme on siis kulutuksen ja talouden läpäisemää, ja talouden avulla myös 

hahmotamme omaa paikkaamme maailmassa (Ruckenstein & Kallinen 2009: 8-10). 

Kuitenkin, mielenkiintoista on se, jaksammeko me aina vain kuluttaa? Kujasen, Räsänen 

ja Sarpilan (2014, 7) mukaan suomalaisten kuluttajien haaveilu kulutuksesta on 

vähentynyt suhteessa 1990-luvun laman jälkeiseen aikaan, mikä voi osaltaan kertoa 

”kulutusähkystä”. Kysyinkin informanteiltani, kyllästyttääkö heitä koskaan kulutus. Osaa 

kulutus ei kyllästytä, joka osittain johtui muutenkin vähäisestä kulutuksesta tai 

impulsiivisuudesta. Kulutus kuitenkin myös toisinaan kyllästyttää informanttejani, 

eivätkä he viihdy kaupoissa kiertelemässä ja shoppailemassa. Tiia kuvaa alla olevassa 

lainauksessa, kuinka kulutus toisinaan kyllästyttää, ja hän miettii, tarvitsemmeko me 

todella tätä kaikkea. 

 

Joo, siis kyllä, siis mua just vaikka se, että ei tarvii kuin joku ilta kahtoo 

telkkaria, kun näkee sen hirveen mainosvyöryn, että mitä kaikkee pitäs olla 

ja miten niinku pitäs jotenkin kilpavarustella omaa kämppää kaiken 

maailman tavaroilla ja miten pitäs olla sitä ja tätä, et kyllä siinä tulee 
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välillä semmonen ähky oikeesti, et onko nyt ihan pakko, että tarviiko tätä 

kaikkee nyt ihan oikeesti.. Tiia 

 

Vaikka elämme kulutuskulttuurissa, niin silti informanttini pitävät ihannekulutuksena 

minimalistista kulutusta ja ihailevat tietynlaista asketismia. Tämä voi olla myös syy, 

miksi kukaan tutkittavani ei määrittele itseään vihreäksi tai ekologiseksi kuluttajaksi, 

vaikka esimerkiksi ovatkin ahkeria kierrättäjiä. Yleensä ihannekulutuksesta nähtiin kaksi 

eri versiota, jotka ovat syvälle ihanteisiin menevä kulutus ja realistinen ihannekulutus, 

kuten Tiian lainauksesta näkyy. 

 

Jos vetää niinku ihan semmosen oikeen niinku syvälle ihanteisiin, niin 

musta, kun on joitakin semmosia ihmisiä, jotka kykenee täysin 

luonnonvaraisesti elämään ja jollakin omalla työllä tuottamaan vaikka 

oman ruoan ja omat vaatteet  ja tämmöset, niin sehän ois niinku tavallaan 

semmonen, mikä niinku ois mun mielestä se ehkä niinku ihanne - - - ehkä 

jos aattelee, mikä on sitten realistista kuitenkin siinä yhteiskunnassa, missä 

itse elää ja siinä maassa, missä itse elää, niin tuota ehkä semmonen 

maltillinen, harkittu, mahdollisimman niinku ajateltu kulutus riittää 

kuitenkin… Tiia 

 

Tiian lainauksesta käy ilmi se, mikä tyypillisesti nousi esiin aineistostani eli, että 

luonnonvarainen elämä olisi kaikkein ihanteellisinta kulutusta. Sellainen elämä, jossa 

voisi itse tehdä oman ruokansa ja omat vaatteensa ja muut tavaransa, jolloin tietäisi 

varmasti niiden alkuperän ja niihin käytetyt materiaalit. Tällöin tuotantopiiri pysyisi 

hyvin pienenä. Oma yhteiskuntamme vaikuttaa omiin käsityksiimme siitä, millä 

kulutusmäärällä tulemme hyvin toimeen ja, mikä on sopiva minimikulutus (Juntto 2007: 

7).  Connollyn ja Protheron (2008: 128) tutkimustuloksissa ilmeni, että ideaalikulutuksen 

tulisi kohdata perustarpeet. Oma tutkimustulokseni tukee tätä näkemystä, sillä tärkeänä 

pidettiin sitä, että jokaisella olisi perustoimeentulo. Kuitenkin, kuten Tiia sanoo lopuksi, 

tällainen minimalistisen kulutuksen ihanne ei ole informanteistani kuitenkaan realistinen.  
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Omassa elämässämme ja kulttuurissamme tarvitsemme tavaroita ja kulutusta 

elääksemme, sen vuoksi tavallisessa arjessa kaupungissa ja tässä yhteiskunnassa ihanteen 

toteuttaminen tuntuu informanteistani mahdottomalta. Sen sijaan maltillinen ja harkittu 

kulutus olisi realistista. Informanteistani realistinen ihannekulutus on omien varojensa 

mukaan eläminen ja kulutusvalintojen miettimien. Ihanteellisessa kulutuksessa asioita 

ostettaisiin ainoastaan tarpeeseen ja käyttökelpoista tavaraa ei heitettäisi roskakoriin.  

Monien mielestä perustoimentulon tulisi riittää niin, että rikkauksia ja tavaraa ei tarvitse 

haalia itselleen. Omassa aineistossani painotettiin lisäksi että, aina silloin tällöin voisi 

olla joitakin mukavuuksia, jolloin kulutukseen sisältyy sekä mukavuuksia ja 

ylellisyyksiä.  

 

Informanttini siis kokivat, että kulutuksen lopettaminen on mahdotonta. Kulttuurimme 

perustuu talouteen, mutta juuri siinä on iso ristiriita kestävän kehityksen kanssa. 

Heinosen (2004: 187) mukaan jatkuva määrällinen talouskasvu on kyseenalaistettu niin 

globalisaatiota kuin ympäristöäkin koskevissa keskusteluissa. Hän pohtiikin tulisiko 

tulevaisuudessa satsata enemmän laatuun, ei määrään. Talous on voinut saada 

nykymaailmassa liian suuren merkityksen, koska talous on inhimillistä toimintaa ja vain 

yksi keino hyvän elämän päämäärien tavoittelussa.  

 

Omassa aineistossani tyypillisesti infomanttini kokivat omat teot ja kulutusvalinnat 

tärkeiksi, vaikka yhden ihmisen vaikutusmahdollisuuksiin ei uskottu. Huomionarvoista 

on kuitenkin se, että informanttini puhuivat nimenomaan kulutuksen suuntaamisesta. 

Nyrhisen ja Wilskan (2012: 31) tutkimuksessa vastuullinen kuluttaminen miellettiin sen 

sijaan yhä kulutuksen vähentämisenä. Omassa aineistossani kuitenkin korostui se, että 

vastuullinen kuluttaminen tarkoittaa kulutusvalintojen suuntaamista esimerkiksi 

palveluihin, sillä kulutuksen ei tarvitsisi olla aina materialistista, koska usein tavaraa on 

jo liikaakin olemassa. Samalla tavalla palveluidenkin ajatellaan pyörittävän talouden 

pyöriä ja luovan työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia.  Suuntaamalla valintamme 

tiettyihin tuotteisiin ja panostamalla laatuun, voimme osoittaa arvomme ja tukemme 

esimerkiksi ympäristöystävällisille tuotteille ja eettisesti toimiville yrityksille. Pecoraron 

ja Uusitalon (2014: 55) mukaan kulutuskulttuurin isoin ristiriita näyttäisikin lopulta 
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olevan se, että kuluttamalla tiettyjä tuotteita, voimme osoittaa tyytymättömyytemme 

vallitsevaan kulutuskulttuuriin.   

 

6.2 Kulutuksen ja ristiriitojen perusteleminen 

Omassa tutkielmassani haluan myös selvittää, kuinka ristiriitaisuuksista selvitään, ja 

kuinka valintoja perustellaan itselle ja muille. Omaa kulutusta ollaan usein valmiita 

puolustelemaan ja perustelemaan. Eckhardt, Belk ja Devinney jakoivat kulutuksen 

oikeutuksen kolmeen eri tapaan. Tavat ovat ekonominen ratinalisointi, institutionaalisuus 

ja ”kehityksellinen rationalismi”. (Eckhardt, Belk & Devinney 2010: 429.) Omassa 

aineistossani informanttini perustelivat omaa kulutustaan ja kulutusvalintojaan eri 

tavoilla, jotka olen jakanut kolmeen erilaiseen luokkaan, jotka ovat rationaaliset 

perustelut, unohtaminen ja mukavuusperustelut. Näiden luokkien avulla myös 

ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita käsiteltiin. 

6.2.1 Rationaaliset perustelut 

Ensimmäinen luokka on rationaaliset perustelut. Rationaalisissa perusteluissa 

informanttini pyrkivät järjellä selittämään kulutusvalintaansa ja käsittelemään 

ristiriitaiset tunteet. Usein se liittyi myös taloudellisuuteen, tarpeeseen ja 

tarvehankintoihin. Myös omassa tutkielmassani taloudelliset syyt nousivat esiin. Antin 

lainauksesta näkyy, kuinka hinta vaikuttaa tuotteen hankintaan. 

 

Tarve ja saatavuus on varmaan semmoset, mitkä mää ottasin puheeksi. Eli 

jos mulla ei oo akuuttia tarvetta, niin mää ensin mietin millon mää tarviin 

sen tuotteen. Jos se on semmonen, mää en tarvii sitä heti, niin sitten mää 

mietin, että kuinka pitkään mun on mahollista saaha se tuote esimerkiksi 

sillä hinnalla, jos se on vaikka alennuksessa, niinku tämmösiä tekijöitä… 

Antti 

 

Monesti järjellä perusteltiin myös sitä, että tuote on juuri nyt järkevää hankkia. Tähän 

saattoi vaikuttaa esimerkiksi hyvä tarjous, jota ei voinut ohittaa. Tarve on toinen tärkeä 

tekijä perusteluissa. Ihmiset ovatkin taitavia sitomaan omat kulutustapansa omiin 
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päämääriinsä ja elämätapoihinsa sopiviksi (Laaksonen 2000: 127). Monesti voimme 

kaunistella itsellemme jotakin ostosta juuri tarpeella, vaikka emme sitä oikeasti 

tarvitsekaan.  

 

Leipämaa-Leskisen (2009: 122) kaksi viimeistä kategoriaa ristiriidoille ovat 

kontekstuaalisuus ja dynaamisuus. Ristiriidat ovat kontekstuaalisia eli tilannesidonnaisia. 

Se, mikä koetaan tarpeelliseksi, vaihtelee elämäntilanteen ja ajankohdan mukaan. 

Jonakin ajankohtana tietty asia voi näyttää tarpeelliselta ja sitä voi perustella tarpeella, 

kun taas toisena ajankohtana asia voi olla turhake. Dynaamisuus liittyy läheisesti 

tilannesidonnaisuuteen. Dynaamisuudella Leipämaa-Leskinen (2009: 122) tarkoittaa sitä, 

että ristiriidat eivät ole muuttumattomia, vaan ne vaihtuvat esimerkiksi elämäntilanteen 

mukaan. Aineistossani nämä kaksi tulivat esiin ”tarpeellisina turhakkeina”. Tavaroiden 

ostamista perusteltiin sen hetkisellä tarpeella ja sillä, että se tuntui tärkeältä juuri sillä 

hetkellä. Maija esimerkiksi osti uusia kodin käyttötarvikkeita uuden asunnon vuoksi, 

vaikka periaatteessa hänellä jo kaikkea onkin. Myös ”turhat ylellisyydet” esimerkiksi 

kosmetiikka koettiin sellaisiksi, että ilman niitäkin pärjäisi, mutta ne olivat silti tärkeitä 

ylellisyystavaroita. Kuitenkin juuri niiden ”turhuuden” vuoksi, Tiia pyrki valinnoissaan 

kiinnittämään entistä tarkemmin huomiota eettisyyteen.   

 

Jotkut kulutushyödykkeet ovat myös sellaisia, että niitä on pakko kuluttaa, jolloin niitä 

voidaan perustella vaihtoehdottomuudella. Tällaisia kulutushyödykkeitä ovat esimerkiksi 

ruokatarvikkeet. Me kaikki tarvitsemme ruokaa elääksemme, minkä vuoksi meidän tulee 

ostaa ruokaa kaupasta. Myös muita asioita tarvitaan, ja niitä on pakko kuluttaa. Jos 

kulutus koetaan pakolliseksi niin sen voi perustella helposti järjellä, koska tiettyjä asioita 

tarvitaan elämiseen. Tällöin ristiriitaisuuksia ei tarvitse myöskään ajatella kovin 

aktiivisesti. 

 

Rationaalisuutta käytettiin myös miettimällä eri kulutusvalintoja. Kulutusvalintaa 

saatettiin perustella sillä, että tämä valinta on parempi kuin joku toinen valinta. Ihmiset 

toimivat ja tekevät kulutusvalintojaan siis sen mukaan, minkä uskovat olevan oikein ja 

minkä väärin (Wilk & Cligget 2007: 43). Samalla kyettiin perustelemaan myös omien 

periaatteiden vastainen toiminta. Laura on kiinnostunut ja huolissaan eläintenoikeuksista, 
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mutta ostaa silti nahkakenkiä. Laura kuitenkin perustelee ostosta sillä, että hyvällä 

huolenpidolla nahkakengät kestävät kauan käytössä. Myös pidemmänaikavälin ajattelua 

korostettiin, mikä näkyy Tiian lainauksessa. 

 

Ehkä nimenomaan haluais ajatella niin, että pidemmän päälle just 

nimenomaan ehkä parantais tapojaan, että vaikka ennemmin ajatella, että 

okei tämän kerran nyt sitten, mutta ensi kerralla mietin sitten tarkemmin 

tätä asiaa, että mm. .kyllä aika paljon on sellasiakin asioita, joita tuntuu, 

että ehkä kokonaisen elämäntavan tai kulutustavan muuttaminen kerralla ei 

oo mikää niinku kauheen helppo tai järkevä ratkaisu, et sit jos vois vaikka 

luopua yhestä asiasta kerrallaan ja hitaasti, niin kyllähän se taas aina 

niinku kuitenkin menee eteenpäin, pikku hiljaa… Tiia 

 

Tiiasta jonkin epäeettisen tai epäekologisen valinnan tekeminen ei haittaa kyseisellä 

hetkellä, jos ensi kerralla sitten miettii tarkemmin omia valintojaan. Tiiasta ei ole 

järkevää muuttaa kokonaista elämäntapaa tai kulutustapoja kerralla, vaan pikemminkin 

pikkuhiljaa. Yksikin muutos omissa valinnoissa ja käyttäytymisessä on aina askel 

eteenpäin kohti kestävää kulutusta. Zukinin (2005: 267) me kaikki vaikutamme 

kulutuskulttuurin syntymiseen, Luopumalla yhdestä asiasta kerrallaan, on se askel kohti 

kestävämpää elämäntapaa.  

 

6.2.2 Unohtaminen 

Toisena selviytymiskeinona ristiriitaisista tunteista, informanttini käyttivät unohtamista. 

Joskus ristiriitaiset tunteet kyllä tunnistettiin, mutta niitä ei kyetty selittämään sen 

tarkemmin, jolloin niitä ei myöskään pohdittu sen tarkemmin. Unohtamiseen kuuluvat 

silmien sulkeminen tietyiltä asioilta sekä ristiriitaisuuksien syrjään laittaminen, kuten 

Saara kuvailee lainauksessa. 

 

Mie olen aika herkkä antamaan itselleni anteeksi sillä lailla, että mie vaan 

unohdan sen asian, mie en niinku aattele sitä sen turhemmin tai pidempään, 

että no se aiheutti mulle ristiriitasia tunteita ja ajatuksia, mut mie voin 
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haudata ne syvälle tuonne jonnekin mielen sopukkaan eikä ne sieltä tule 

kuin todennäköisesti haudassa ulos, että mie olen semmonen… Saara 

 

Informanteistani asioita ei kannata miettiä pidempään, koska se ei hyödytä enää ketään, 

kun kulutusvalinta on jo tehty. Ristiriitaiset tunteet ja ajatukset voi unohtaa, koska 

turhassa syyllisyydentunnossa ei kenenkään kannata velloa. Joskus on myös vain 

helpompi unohtaa, kuin ajatella liikaa asioita. Saara mainitsee haastattelussa, että on 

pelottavaa ajatella, kuinka paljon ihmiset kuluttavat ja syövät maapallon varoja, mutta 

”ehkä sitä ei halua myöskään ajatella, koska ne tulokset vois olla niin katastrofaalisia.” 

Myös Laura on samoilla linjoilla sanomalla, että ”voi tuudittautua siihen, ettei tässä 

mitään ongelmaa ookaan koskaan ollukkaan”.  

 

Unohtaminen liittyy myös kiinteästi siihen, että tiettyjä asioita on pakko kuluttaa. Niitä 

asioita, joita on pakko kuluttaa, on aivan turha miettiä sen pidempään. Suurimmalle 

osalle informanteistani tarve ohjaa kulutusvalintoja, jolloin myös suurin osa kulutuksesta 

voidaan nähdä tarpeellisena, vaikka heräteostoja tuleekin. Heräteostojen mahdollinen 

turhuus voidaan kuitenkin unohtaa, koska aina ensi kerralla voi miettiä tarkemmin. Aina 

ajatuksia ei myöskään tule pohdittua sen tarkemmin, ja joskus voi olla jopa hankala 

sanoa, mistä ristiriitaisuuden tulevat. Kirsin sanoin ”ajatukset vain ovat”. Unohtamiseen 

ja silmien ummistamiseen liittyy myös olennaisesti kolmas tapa perustella ja oikeuttaa 

omia valintojaan. Nimittäin mukavuussyyt ja itsekkyys. 

 

6.2.3 Mukavuussyyt 

Aineistossani kolmas tekijä, jolla omaa kulutusta perusteltiin, olivat erilaiset 

mukavuustekijät ja itsekkäät syyt. Mikroekonomisen ajattelun perustana onkin se, että 

itsekkyys on luonnollista, jolloin ihmisellä on halu maksimoida materiaalinen 

omaisuutena (Wilk & Cligget 2007: 42).  Usein valintoja tehdään itsekkäistä syistä, ja se 

ollaan valmiita myöntämään itselle, kuten Tiia kertoo lainauksessa.  

 

Niin, no siis sehän on niinku silleen, että ehkä sen vaan joutuu 

tunnustamaan itselleen, että nyt tein valinnan ihan vain niinku tavallaan 
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itsekkäistä, tai no itsekkäistä syistä, eihän se hauskaa ole, mutta mä en 

halua lähteä sillekään linjalle, että mää haluaisin lähteä keksimään jotain 

semmosia yleviä tekosyitä, että kun ei sekään sitten, ei sekään semmonen 

itselleen valehtelu sitten ehkä mitenkään kauheen kannustettavaa… Tiia 

 

Tiia ei halua myöskään keksiä tekosyitä kulutukselleen, jos hän tekee jonkin epäeettisen 

ratkaisun. Sitä ei tietenkään ole hauskaa myöntää itselle, mutta toisaalta myöskään 

tekosyiden keksiminen ei ole kannustettavaa. Yleensä informanttini myönsivät tekevänsä 

tiettyjä valintoja itsekkäistä syistä ja oman mukavuutensa vuoksi, ja joistakin asioista ei 

oltu valmiita luopumaan. Haastatteluissa ilmenikin, että realistiseen ihannekulutukseen 

ajateltiin kuuluvan perustoimentulon lisäksi myös hiukan ylellisyyksiä ja mukavuuksia.  

 

Antropologi David Graeberin arvoteorioissa yksi arvon ulottuvuus on arvojen 

taloudellinen merkitys. Tällöin kyseessä on se, kuinka paljon tiettyjä asioita halutaan 

esimerkiksi mittaamalla, mistä ollaan valmiita luopumaan saadaksemme haluamamme 

(ks. Ruckenstein ym. 2011: 40-41).  Tämän näkyi omassa aineistossani nimenomaan 

mukavuustekijöissä. Kun puhuimme haastatteluissa ristiriitojen syntymisestä, monesti 

juuri herkut mainittiin ensiksi. Yleensä ristiriidat liittyivät siis omaan terveyteen ja 

hyvinvointiin, ei niinkään ympäristöasioihin tai eettisiin seikkoihin. Itsensä 

hemmotellusta nautittiin, minkä vuoksi erilaiset herkut ja kahvi, löytyivät monen 

ostoskorista kulutuspäiväkirjanpitoviikolla. Kahvista ja suklaasta ei kuitenkaan oltu 

valmiita luopumaan, vaikka ne eivät useinkaan ole eettisesti tuotettuja. Nautinto ja oma 

mukavuus siis ovat informanteilleni tärkeitä eikä niistä olla valmiita luopumaan.  

 

Connollyn ja Protheron (2008: 134) mukaan huoli omasta terveydestä aiheuttaa usein 

esimerkiksi joidenkin firmojen boikotoimista. Myös omassa aineistossani nousi esiin 

boikotin aiheita. Syynä olivat yleensä eettiset seikat. Useimmiten Nestle mainittiin 

boikotin kohteeksi, koska esimerkiksi yhtiön aikomus yksityistää vesi, on 

informanteistani epäeettistä. Yleensä kuitenkin pyrittiin boikotoimaan yrityksiä, jotka 

tuottavat halvalla huonoa tavaraa esimerkiksi Hennes&Mauritz mainittiin useaan 

otteeseen. Toisin sanoen epäeettisesti toimivia yrityksiä ei haluttu tukea. Informanttini 

kuitenkin painottivat mieluummin ajattelevansa positiivisesti ja suuntaavansa kulutustaan 
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eettisesti toimiviin yrityksiin ja laadukkaisiin tuotteisiin.  Tällä tavalla omat informanttini 

pyrkivät vaikuttamaan kulutuskulttuuriin. 

 

Mukavuusperusteluihin kuuluu myös kulutuksen perusteleminen erilaisuudenkaipuulla ja 

vaihtelunhalulla, johon matkustaminen kuuluu. Connollyn ja Protheron (2008: 127) 

tutkimuksessa vihreiksi kuluttajiksi itsensä mieltäneet informantit käyttivät muun muassa 

lentokoneita. Vaikka omat informanttini eivät määrittelekään itseään vihreiksi 

kuluttajiksi, ovat he silti ympäristötietoisia. Kuitenkin myös omat informanttini kertoivat 

tekevänsä ulkomaanmatkoja lentokoneella, vaikka lentokone ei ole kovin ekologinen 

matkustustapa. Usein lentomatkustamista perusteltiin sillä, että lentokoneella 

matkustetaan harvoin, ja halu päästä lomalle vie voiton ekologisuuden ajattelusta.   

Osalle informanteistani myös auto aiheutti ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia. Simon 

Maxwellin (2005: 203-204, 209, 212, 220) tutkimuksessa auto oli jatkuvien 

neuvottelujen alaisena, ja se herätti epävarmuutta ja syyllisyyttä, vaikkakin autoiluun 

liitettiin myös positiivisia merkityksiä muun muassa halpuus, shoppailu, työ ja sosiaaliset 

suhteet toisiin. Tämä sama ristiriitainen suhtautuminen oman auton käyttöön näkyy myös 

omassa tutkielmassani. Omassa tutkielmassani autoilu koettiin paljon näppärämmäksi, 

helpommaksi ja mukavammaksi kuin esimerkiksi julkiset liikennevälineet. Jennin 

lainauksesta näkyy, kuinka autoa pitää perustella ja, kuinka se saatetaan valita ”syystä 

X”. 

 

Se on kyllä semmonen niinku, mitä pitää oikeesti perustella välillä, mutta ja 

toisinaan se on ihan, että pääsisin ihan hyvin bussilla töihin, mutta tuota 

valitsen sittenkin sen auton syystä X, että onko se sitten, että tulee liian 

kiire, että no myöhästyisin töistä, koska seuraava bussi menee vasta 

kahenkymmenen minuutin päästä tai, että kun täytyy hoitaa jotain tiettyjä 

asioita, jotka käy sitten huomattavasti näppärämmin, jos ne käy sitten 

autolla siinä matkan varrella tai.. et kyl mulla yleensä aina jonkinlainen 

perustelu siihen on, mutta se on eri asia, kuinka monen ihmisen mielestä ne 

kulloinkin olis järkeviä, kuinka moni niistä ois mun ittenikään mielestä aina 

järkeviä ja oikeesti kunnollisia perusteluja. Jenni 
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Autoon liitetään siis myös positiivisia ajatuksia. Auto on muun muassa kätevä, koska se 

antaa vapautta liikkua omien menojen mukaisesti. Auton avulla pystyy siis samalla 

hoitamaan monia asioita kerralla. Jenni kuitenkin myöntää, että perustelut eivät aina 

välttämättä ole kovin järkeviä, edes hänen omasta mielestään. Informanttini kuitenkin 

pyrkivät ajamaan mahdollisimman vähän ja taloudellisesti. Osa myös perustelee autoa 

pakolla, koska pitkän työmatkan vuoksi auto on pakollinen. Huviajeluille autolla ei 

kuitenkaan lähdetä. 
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7 Johtopäätökset 

Pro Gradu –tutkielmani tavoitteena oli selvittää kulutuksen ristiriitaista luonnetta 

kuluttajien itsensä kokemana kolmen eri tutkimuskysymyksen avulla. Olen käsitellyt 

aihettani talousantropologian ja kulutustutkimuksen avulla. Aineistoni koostuu 

kahdeksasta kulutuspäiväkirjasta ja kahdeksasta teemahaastattelusta. Nyky-kuluttajaa 

yhtäältä kehotetaan kuluttamaan talouden vuoksi, mutta toisaalta kehotetaan säästämään 

ympäristöä ja vähentämään kulutusta. Talouden jatkuva kasvu onkin ristiriidassa 

kestävän kehityksen kanssa. Useissa tutkimuksissa on todettu ihmisten suhtautuvan 

myönteisesti ympäristöön ja ymmärtävän kulutuksen haitat, mutta tämä ei kuitenkaan 

näy ihmisten toimissa. Kulutuksesta on nykyisin jo tullut kiinteä osa meitä, ja koko 

kulttuuriamme voi kuvata kulutuskulttuuriksi. Me haluamme koko ajan lisää tavaraa 

luodaksemme oman identiteettimme. Tavaroiden avulla kerromme muille, mihin 

ryhmään haluamme kuulua. Tavaroilla luomme myös statusta, sillä tavaroista on jo tullut 

itseisarvoja. Voimme esimerkiksi pyrkiä erottumaan muista niin, ettemme käy erilaisissa 

ostotempauksissa tai käytä merkkivaatteita. Kuluttamisesta onkin tullut jo osa ihmisenä 

olemista.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni liittyi kulutusvalintoihimme. Kulutusvalintojamme 

ohjaavat monet eri asiat muun muassa sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset tekijät. 

Aineistostani nousseita eri tekijöitä analysoin Wilkin ja Cliggetin kolmen eri mallin 

avulla. Kulutusvalintoja tehdään itsekkäistä syistä, jolloin yksilö haluaa maksimoida 

omat voittonsa. Tällöin esimerkiksi saatetaan ostaa enemmän, jos hinta on alhainen. 

Yksilö kokee tällöin jäävänsä voitolle. Tutkielmassani tämä näkyi varsinkin 

heräteostoissa ja tarjoustuotteissa. Yleensä edullinen hinta sai ostamaan enemmän kuin 

oli alun perin tarkoitus. Toinen kulutusvalintoja selittävä malli on sosiaalinen malli, 

jolloin yksilö toimii ryhmän normien mukaisesti suuremman hyvän vuoksi. Kulutusta 

ohjaavat siis myös yhteisön, arvot, normit ja asenteet, jolloin kulutus on 

yksilökeskisyydestään huolimatta kollektiivista. Omassa tutkielmassani tämä näkyi 

kuluttajan velvollisuutena kuluttaa. Informanttini ymmärtävät talouskasvun mukanaan 

tuoman hyvinvoinnin, vaikkeivät heidän omat arvonsa aina tuekaan ryhmän näkemyksiä. 

Kuluttaminen on kuitenkin tärkeä tekijä omassa kulttuurissamme, ja informanttini 
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näkivätkin, että kuluttamisesta on tullut nykyisin yhä helpompaa esimerkiksi 

luotonantojen avulla. Tutkielmani tuloksissa ilmenee, kuinka kulutuksen kasvun syynä 

pidetään elintason nousua sekä hintojen edullisuutta. Nykyisin on helpompi ostaa uutta ja 

kuluttaa koko ajan lisää, koska monet tuotteet ovat edullisia ja palkkataso on noussut.  

Kolmas kulutusvalintoja selittävä tekijä on moraalinen malli, jolloin yksilö toimii sen 

mukaan, minkä uskoo olevan oikein, ja minkä väärin. Aineistossani informanttini 

suosivat esimerkiksi kotimaista ja eettisesti sekä ympäristöystävällisesti tuotettuja 

tuotteita, koska kokivat, että se on oikein.  

 

Todellisuudessa kulttuuri on kuitenkin noiden kolmen mallin sekoitus, ja 

kulutusvalintoihin voi vaikuttaa useampi asia yhtä aikaa. Monesti yksilö joutuukin 

neuvottelemaan kulutusvalintoja tehdessään. Tällöin omilla, henkilökohtaisilla arvoilla 

on suuri merkitys kulutusvalintaa tehdessä. Informanttini arvostavat tuotteissa 

pitkäikäisyyttä, minkä vuoksi laatua pidettiin tärkeänä. Myös omat makumieltymykset 

vaikuttivat kulutusvalintoihin. Aina kaikki yksilön arvostamat asiat eivät kuitenkaan 

kohtaa samassa tuotteessa. Tällöin yksilö joutuu laittamaan omat arvonsa järjestykseen, 

ja pohtimaan, mitä arvostaa eniten, ja mitä haluaa tukea. Arvot ja arvostukset ovat 

kuitenkin muuttuvia. Sekä ryhmän että yksilön arvot muuttuvat ajan kuluessa, jolloin ne 

myös heijastuvat kulutusvalintoihimme. Voimme toisena aikana arvostaa jotakin toista 

ominaisuutta, kuin toisena aikana. Tällä hetkellä voimme nähdä, kuinka 

ympäristötietoisuus on kasvussa, ja se vaikuttaa esimerkiksi tuotteiden mainontaan. 

 

Voimme näyttää omat arvomme ja tyytymättömyytemme vallitsevaan kulutuskulttuuriin 

ostamalla eettisesti tuotettuja ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Kukaan tutkielmassani ei 

määrittele itseään vihreäksi tai ekologiseksi kuluttajaksi, vaikka informanttini ovatkin 

ahkeria kierrättäjiä ja kaikki kertoivat käyttävänsä kirpputoreja, osa tosin huomattavasti 

ahkerammin kuin osa. Kirpputorien suosion voi katsoa kasvaneen huomattavasti viime 

vuosina, sillä muun muassa Facebookissa on lukuisia kirpputoripalstoja ja kaksi kertaa 

vuodessa järjestettävä valtakunnallinen Siivouspäivä kerää osallistujia useita tuhansia. 

Kirpputorien suosio kertoo omalta osaltaan siitä, kuinka paljon ihmisillä on jo tavaraa, 
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josta halutaan päästä eroon. Silti me kuitenkin myös ostamme paljon lisää tavaraa, niin 

kirpputoreilta, kuin myös kaupoista. 

 

Toinen tutkimuskysymykseni on, mitkä tekijät aiheuttavat ristiriitaisia ajatuksia ja 

tunteita kuluttajille. Omassa aineistossani nousi esiin ristiriitojen aiheuttajia, jotka olen 

jakanut kahteen eri luokkaan. Ensimmäinen luokka on esteet toimia kestävän kehityksen 

mukaisesti. Toinen luokka on oma, materialistinen kulttuurimme. Esteiksi toimia 

kestävän kehityksen mukaisesti ovat omien ihanteiden vastainen toiminta, kiire, suuret 

valikoimat ja oma laiskuus. Yleensä informanttini tiesivät, mikä olisi oikea tapa toimia, 

mutta eivät kuitenkaan toimi niin. Tähän vaikuttavat osaltaan kiire, oma taloudellinen 

tilanne ja suuret valikoimat. Yleensä ihanteena oli ostaa kotimaista ja eettisesti sekä 

ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita. Kuitenkin oma taloudellinen tilanne esti 

tämän, jolloin oli tyydyttävä muihin vaihtoehtoihin. Myös kiire ja suuret valikoimat 

koettiin esteeksi toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Aina ei ole aikaa kiertää kaikkia 

kauppoja etsimässä itselle sopivaa tuotetta. Joskus myös väentungoksen vuoksi ei jakseta 

esimerkiksi jonottaa vaatteiden sovitusta, vaan saatetaan ostaa ilman sovitusta.  Suuret 

valikoimat voivat myös koitua esteeksi. Aina tuotteessa ei kohtaa yksilön haluamat asiat, 

jolloin joutuu miettimään, mitä ostaa. Suurten valikoimien vuoksi on välillä hankala 

tietää, mikä olisi oikea tai paras valinta. Välttämättä aina ei ole aikaa etsiä sopivaa 

tuotetta. 

 

Toinen ristiriitojen aiheuttaja on materialistinen kulttuurimme. Informanteistani 

talouskasvu lisää hyvinvointia, mutta ympäristön kannalta talouskasvuajattelu ei 

kuitenkaan ole hyvä asia. Tähän luokkaan kuuluu myös tavaran paljous, sillä vaikka 

kotona on jo paljon tavaraa, niin silti tavaraa ostetaan koko ajan lisää. Yleensä 

kulutuksesta seuraa myös huono omatunto juuri tavaran paljouden vuoksi. Huono 

omatunto tulee kuitenkin usein vasta kotona, kun tuote on jo ostettu. Kuitenkin 

kulutuksen lopettaminen koettiin mahdottomaksi, koska oma kulttuurimme on vahvasti 

sidoksissa kulutukseen. Tutkielmassani nousi kuitenkin esiin, kuinka minimalistista 

kulutusta arvostetaan ja luonnonvaraisesta elämästä haaveillaan, ja suureen kulutukseen 

suhtaudutaan kriittisesti. Minimalistista kulutusta ei kuitenkaan pidetä realistisena nyky-
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yhteiskunnassa. Sen sijaan realistista kulutusta on oman taloudellisen tilanteen mukaan 

eläminen ja maltillinen ja harkittu kulutus, jota jokainen voi pyrkiä toteuttamaan. 

Tutkielmassani ilmenee, kuinka tarpeeseen ostamista ja harkintaa korostettiin. Vaikka 

luotolla onkin helppo ostaa nykyisin lähes kaikkea, se ei saisi kuitenkaan poistaa 

ihmisten harkintakykyä. Tutkielmani tuloksissa näkyy myös, kuinka informanteistani 

ihmisten ei tulisi ostaa vain koko ajan lisää, vaan myös tavarasta tulisi hankkiutua eroon. 

Oma kulutus tulisi suhteuttaa paitsi omaan taloudelliseen tilanteeseen, myös siihen tilaan, 

mihin tavaraa on hankkimassa. Tutkielmani tuloksissa näkyy, kuinka kulutus ei ole 

pelkästään vain ostamista, vaan myös vanhan tavaran jatkokäyttöä.  

 

Informanttini pitivät vastuullisena kuluttamisena nimenomaan kulutuksen suuntaamista, 

ei niinkään kulutuksen vähentämistä. Aineistostani nousi esiin, kuinka vastuu kestävästä 

kehityksestä koettiin olevan kaikilla. Haastatteluissani ilmeni, kuinka informattini 

kokivat voivansa vaikuttavaa omilla kulutusvalinnoillaan esimerkiksi ympäristöön tai 

ruoan tuottajien asemaan. He myös toivoivat silloin, että yritykset vastaisivat kysyntään 

tarjoamalla parempia tuotteita. Yritysten myös toivottiin tarjoavan tietoa omista 

toimistaan, sillä se helpottaa myös kulutusvalinnan tekemistä. Informanttini arvelivat 

myös politiikalla ja lainsäädännöllä olevan vaikutusta kestävään kehitykseen, vaikkakin 

he toivoivat enemmän valitusta, kuin pakotusta esimerkiksi erilaisilla lailla. Oman 

tutkielmani tuloksissa tuli esiin, kuinka politiikan uskottiin voivan vaikuttaa arvoihin. Jos 

politiikan kautta ryhdyttäisiin tukemaan eettisesti toimivia yrityksiä ja annettaisiin tukea 

uusiutuville energiamuodoille, olisi se myös viesti kansalaisille suunnanmuutoksesta.   

 

Kolmas tutkimuskysymykseni koski ristiriitojen perustelemista. Ristiriitoja perustellaan 

eri tavoilla, jotka olen jakanut rationaalisiin syihin, unohtamiseen ja mukavuussyihin. 

Kulutusvalintoja perustellaan usein järjellä ja hankinnan järkevyydellä. Yleensä 

ristiriitaisuudet ovat kontekstisidonnaisia ja muuttuvia. Se, mikä tuntuu juuri sillä 

hetkellä tärkeältä, voi toisessa tilanteessa olla merkityksetön. Eri tilanteissa voidaan 

järjellä perustella, miksi tuote on järkevää hankkia juuri kyseisenä aikana. Aineistossani 

nousi esiin myös se, kuinka kulutusvalintaa saatettiin perustella sen vuoksi, että se on 

parempi valinta kuin jokin toinen valinta. Lisäksi jotkut tuotteet esimerkiksi ruoka, ovat 
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sellaisia, että niitä on vain pakko kuluttaa. Tällöin kulutusta voidaan perustella 

vaihtoehdottomuudella. 

 

Toinen selviytymiskeino ristiriidoista on unohtaminen. Tällöin koetaan, että ristiriitaisille 

tunteille ja ajatuksille ei voi tehdä mitään ja joitakin asioita on vain pakko kuluttaa. 

Turha syyllisyydessä vellominen ei auta ketään. Lisäksi aineistossani nousi esiin, että 

itselle voitiin antaa anteeksi, koska ajateltiin, että ensi kerralla voi miettiä tarkemmin. 

Kolmas ristiriitojen perusteleminen oli mukavuussyyt. Oma mukavuus ja nautinnonhalu 

menevät edelle, ja joiltakin asioilta ummistetaan silmät. Valistus on auttanut siihen, että 

ihmiset kyllä tiedostavat kulutuksen haitat, mutta eivät ole valmiita muuttamaan omia 

totuttuja tapojaan. Tietyistä asioista esimerkiksi kahvista ja suklaasta informanttini eivät 

olleet valmiita luopumaan, vaikka niiden tuotanto ei aina ole eettistä tai kestävää.  

Lisäksi erilaisuudenkaipuu ja vaihtelunhalu kuuluivat mukavuussyihin esimerkiksi 

lomamatkat lentokoneella. Vaikka lentomatkustamisen ympäristöongelmat 

tiedostettiinkin, niin silti halu päästä lomalle vie voiton.  

 

Tutkielmani perusteelle ympäristöön ja kestävään kehitykseen suhtaudutaan siis 

myönteisesti, mikä näkyy esimerkiksi kierrätyksenä. Kuitenkaan ajatukset eivät aina tue 

tekoja, mihin voi vaikuttaa useampikin syy. Yksi syy on toki jokaisen oma taloudellinen 

tilanne. Toinen syy on myös tiedon saanti yritysten toiminnasta. Tutkielmani perusteella 

tiedon saanti ei aina ole helppoa, vaikka se onkin parantunut tiettyjen teollisuuden alojen 

kohdalla esimerkiksi ruokatuotteiden. Kuluttajien olisikin tärkeää saada tietoa yritysten 

toiminnasta, koska se helpottaa myös kulutusvalinnan tekemistä. Tutkielmassani tuli 

myös ilmi, kuinka yritysten toivottiin vastaavan kysyntään esimerkiksi tuomalla 

valikoimiin eettisempiä tuotteita. Yksittäinen kuluttaja kun ei voi valita eettistä tuotetta, 

jos sitä ei ole valikoimissa. Toinen merkittävä seikka, mikä tuli ilmi tutkielmassani on se, 

että usein laatua ja tuotteiden pitkäikäisyyttä arvostetaan. Tällöin määrän sijasta tulisikin 

panostaa tuotteiden laatuun. Tutkielmani perusteella kulutusta ei välttämättä tarvitse 

vähentää, vaan pikemmin suunnata kulutusta kohti aineettomampaa kulutusta.  

Tutkielmassani kävi ilmi, kuinka tavaraa ajatellaan olevan jo liikaa, minkä vuoksi 

kulutusta voi suunnata esimerkiksi palveluihin.  
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Mielenkiintoisia jatkotutkimusehdotuksia voisi olla tutkimuksen siirtäminen eri 

kontekstiin. Länsimaissa pystymme puhumaan helposti kulutuksen haitoista ja 

kulutuksen vähentämisestä, mutta entäpä kun siirrymme kehitysmaihin, joissa 

kuluttaminen ei ole läheskään kaikille arkipäivää. Kuten moni muukin asia, niin myös 

kuluttaminen on jakautunut epätasaisesti maapallolla. Olisikin kiinnostavaa tutkia 

kulutusta kehittyvissä maissa. Miten he ajattelevat kulutuksesta? Haaveilevatko he edes 

kulutuksesta? Miten kehittyvissä maissa suhtaudutaan kestävään kehitykseen? 

 

Toinen kiinnostava tutkimuskohde voisi olla sellaiset kuluttajat, jotka kuluttavat paljon. 

Omassa tutkielmassani informanteillani on vihreät arvot, ja he suhtautuvat myönteisesti 

ympäristöön sekä pyrkivät pohtimaan omia kulutusvalintojaan. Lisäksi he eivät miellä 

kuluttavansa kovinkaan paljoa. Sen vuoksi olisi mielenkiintoista tutkia sellaisia 

kuluttajia, jotka kuluttavat jatkuvasti uutta ja ostavat lisää tavaraa. Miten kulutus heille 

näyttäytyy? Mitä he ajattelevat ympäristöstä tai tulevaisuudesta?  Kolmas 

jatkotutkimusaihe voisi olla jokin tietty kulutuskulttuurin ilmiö. Omassa tutkielmassani 

Stockmannin Hullut Päivät ja Oulun Ideaparkin avajaiset nousivat esille. Olisi 

kiinnostavaa tutkia, mikä saa ihmiset menemään kyseisiin tapahtumiin. Onko kyse 

halvasta hinnasta ja ilmaisista tavaroista? Onko kyse tarpeesta vai halusta? Vai 

haluavatko ihmiset kokea jotakin uutta, kuten omat informanttini arvelivat?  

 

Neljäs jatkotutkimusehdotukseni liittyy sukupuoliin. Yleensä naisnäkökulma on 

painottunut erilaisissa kulutustutkimuksissa, niin myös omassa tutkielmassani. Sen 

vuoksi olisikin kiinnostavaa tutkia pelkästään miehiä, ja heidän kulutustapojaan. 

Nykyisin myös miesten kulutus on kasvanut, ja tuotteita suunnataan yhä enenevissä 

määrin myös miehille. Joskus jopa liiallisuuksiin asti, mistä hyvänä esimerkkinä toimii 

miehille suunnattu hammastahna. Sen vuoksi olisi kiinnostavaa tutkia, miten miehet 

näkevät kulutuksen? Ajattelevatko he kulutusta niin paljon kuin naiset, ja pohtivatko 

miehet omia kulutusvalintojaan?  
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Liitteet 

Liite 1.  

Haastattelupyyntö. 

 

Hei!  

Opiskelen Oulun yliopistossa kulttuuriantropologiaa, ja teen nyt graduani. Aiheenani on 

kulutuksen ristiriitaisuus ja sen herättämät tunteet ja ajatukset. Tarkoitukseni on selvittää, 

miten mahdollisiin ristiriitaisiin ajatuksiin suhtaudutaan. Toteutan tutkimukseni 

laadullisesti kahdessa osassa. Ensin olisi tarkoitus pitää kulutuspäiväkirjaa viikon ajan (7 

pvä) ja sen jälkeen tehdä haastattelut. Päiväkirjoihin ajatuksena olisi kirjata, mitä ostit ja 

mitkä tekijät vaikuttivat ostopäätöksiin. Haastattelujen kesto olisi 30 minuutista tuntiin. 

Tarkoitukseni olisi toteuttaa sekä päiväkirjat että haastattelut vasta ensi vuoden puolella 

(tammi-helmikuussa). Tarvitsisin vähintään 10 ihmistä tutkimukseeni. Olet etsimäni 

henkilö, jos sinulla on jonkinlaiset vihreät arvot ja ymmärrät kestävän elämäntavan 

merkityksen. Joten jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä joko yv:llä tai sähköpostiini 

tuutuli_90@hotmail.com 

Jos on jotain kysyttävää, niin vastaan mielelläni myös niihin  
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Liite 2. Kulutuspäiväkirjan ohjeet ja esimerkkisivu 

kulutuspäiväkirjasta. 

TERVETULOA TÄYTTÄMÄÄN 

KULUTUSPÄIVÄKIRJAA 

Hei! Tämä kulutuspäiväkirja on osa kulttuuriantropologian Pro 

Gradu-tutkielmaani, jonka tarkoituksena on selvittää kulutuksen 

ristiriitaisuutta kuluttajien itsensä kokemana. Kulutuspäiväkirjan tarkoitus on antaa 

konkreettisia esimerkkejä kulutuksesta. Kulutuspäiväkirjaa on tarkoitus pitää viikon 

verran (7 pvä). Jokaiselle päivälle löytyy oma sivunsa, johon voit täyttää omat ostoksesi 

ja muut kulutustapasi.  

Kulutuspäiväkirjan ensimmäiseen kohtaan on tarkoitus laittaa, mitä itse kulutit päivän 

aikana, ja mistä teit hankintasi. Kuluttamasi asiat voivat olla joko tavaroita (esim. 

vaatteet, ruoka, kosmetiikka jne.) tai palveluita (esim. kampaaja, ravintola, kahvila, 

joukkoliikenne jne.) joko itsellesi tai lahjaksi. Laita myös vaihtokaupassa tai ilmaiseksi 

saamasi tavarat (esim. Facebookin Roskalava-palstan kautta). Voit liittää kuluttamistasi 

asioista myös kuvan, jolloin sanallisuus voi olla lyhyempää  Merkitse myös sellaiset 

asiat, jotka ostat/kulutat kyseisellä viikolla, mutta, jonka olet maksanut joko etukäteen tai 

jälkikäteen esim. laskulla. Merkitse myös kuluttamasi asioiden hinnat siten, että 

merkitset aina yhden ostokerran hinnan.  

Päiväkirjan toiseen kohtaan on tarkoitus kirjoittaa, mitkä tekijät vaikuttivat 

kulutusvalintoihisi, ja kuinka perustelit hankintaasi itsellesi ja mahdollisesti myös muille. 

Oliko hankinta pitkään harkittu vai heräteostos, vaikuttivatko esim. eettisyys, merkki, 

ekologisuus, hinta tai laatu kulutusvalintaasi? Voit kirjoittaa juuri ne asiat, jotka itse koit 

tärkeiksi.  

Viimeisessä kohdassa voit lyhyesti kirjoittaa, oliko päivän aikana sellaisia tilanteita, 

jolloin jätitkin kuluttamatta, vaikka tarvetta olisi ollut ja mieli olisi tehnyt. Kävitkö esim. 

varta vasten etsimässä jotakin löytämättä sopivaa asiaa? Kerro myös, miksi jätit 

kuluttamatta.  

Aivan viimeisellä sivulla löydät palautelaatikon, minne voit kirjoittaa palautetta 

kulutuspäiväkirjasta ja sen täyttämisestä  

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin pitkin viikkoa, joten ota vain rohkeasti yhteyttä, 

jos kysyttävää ilmenee. 

Tanja Nyman  

tuutuli_90@hotmail.com 

mailto:tuutuli_90@hotmail.com
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Kulutuspäiväkirja 

Nimi:                                                                                                                         

Ajankohta:   

   

Päivä 1: Ma   

Mitä tavaroita ja 
palveluita kulutit päivän 
aikana ja mihin hintaan? 
Missä?  
 
Kävitkö vaihtokauppaa tai 
saitko ilmaiseksi tavaraa?  
 
Ostitko lahjaksi asioita? 
 
Voit kuvailla sanallisesti 
tai liittää kuvan (tai vaikka 
molempia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitkä tekijät vaikuttivat 
ostopäätöksiisi ja miten 
perustelit valintojasi 
ostohetkellä ja sen 
jälkeen? (itsellesi ja 
mahdollisesti myös muille) 
 
Oliko tuote esim. harkittu 
vai heräteostos? 
Vaikuttiko laatu, hinta, 
eettisyys, terveys, merkki 
jne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliko päivän aikana 
tilanteita, joissa jätit 
kuluttamatta? 
 
Millaisia tilanteita, ja miksi 
jätit kuluttamatta? 
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Liite 3. 

Haastattelurunko 

 

1. Taustatiedot: 

- nimi 

- ikä 

- sukupuoli 

- koulutus 

- perheenjäsenet 

- tulot 

 

2. Elämäntapa 

- kuvaile itseäsi kuluttajana/miten ja mihin kuluttaa? onko kulutuksessa tapahtunut 

muutosta? 

- miten kuljet paikasta paikkaan yleensä 

- puhutko usein kuluttamisesta muiden kanssa 

- sopiva elintaso (mikä liikaa/mikä liian vähän?), ihanteellinen kulutus? 

- oma elämäntapa verrattuna muihin 

 

3. Käsityksiä kulutuskulttuurista 

- miksi ihmiset kuluttavat? 

- mihin omilla valinnoilla pyrkii? 

- ihmisten vastuu? mihin oma vastuu ulottuu? mitä velvollisuuksia ihmisellä on 

maapallolla? 

- miten suhtaudut erilaisiin ostotempauksiin mm. Hullut Päivät, Ideaparkin avajaiset…? 

 

4. Kulutusvalintoihin vaikuttavat tekijät 

- mitkä tekijät vaikuttavat ostopäätöksiin? entä lahjojen ostamiseen? 

- onko hinta vai laatu tärkeämpää? 

- milloin voit sanoa toimineesi rationaalisesti? entä emotionaalisesti? 

- koetko, että omilla valinnoilla voi vaikuttaa ympäristöön? 

 

5. Kulutus ja ristiriitaisuus 

- Herättääkö kulutus ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita? milloin? 

- Miten hoidat/käsittelet ristiriitaiset tunteet? 

- koetko huonoa omatuntoa kulutuksesta? milloin et toimi, niin kuin haluaisit? 

- esteet ihanteellisen kulutuksen toteutumiselle 

- Boikotoitko joitakin yrityksiä, tuotteita, merkkiä yms. ? 

 

Lopuksi: haluaisitko vielä lisätä jotakin? 
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Liite 4. 

Vapaaehtoinen suostumuslomake. 

Suostumuslomake 

 

Teen Pro Gradu -tutkielmaa kulutuksen ristiriitaisuudesta. Tarkoituksenani on 

selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kulutusvalintoihin, miten ne perustellaan ja 

aiheutuuko kulutuksesta ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita. Lisäksi tarkoitukseni on 

selvittää, kuinka ristiriitaisuuksiin suhtaudutaan. Osallistuminen on vapaaehtoista 

ja voit halutessasi keskeyttää haastattelun koska vain. Kaikkiin kysymyksiin ei 

myöskään ole pakko vastata. 

 

Tutkimusaineistoa tullaan käyttämään ainoastaan tätä Pro Gradua varten. Pro 

Graduni tullaan julkaisemaan elektronisena Jultika-tietokannassa. Nauhoitukset 

ja litteroinnit aion hävittää, kun tutkielmani on kokonaan valmis eli 

todennäköisesti syksyllä 2015.  

 

Lopullisessa työssä ajattelin keksiä kaikille tutkimukseen osallistuville valenimet. 

Iät säilytän kuitenkin oikeina. 

Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin 

Terveisin 

Tanja Nyman (tanja.a.nyman@student.oulu.fi)  
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