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lobaalissa taloudessa kansalaisen rooli
kuluttajana ja oman elämänsä yrittäjä-
nä on korostunut. Kun yhteiskunnallisia

hyvinvointipalveluja karsitaan tai järjestel-
lään uudelleen, kansalaisen oletetaan huoleh-
tivan itsestään ja perheensä hyvinvoinnista
aktiivisena markkinatoimijana, itseohjautu-
van elämänhallinnan ja harkittujen valintojen
kautta. Maailmassa, jossa kansallisen politii-
kan ja edustuksellisen demokratian rooli yh-
teiskunnallisten asioiden hoitamisessa näyt-
tää radikaalisti muuttuneen, kansalaisen odo-
tetaan käyttävän myös poliittista valtaansa
lähinnä markkinoilla — äänestämällä kukka-
rollaan. Usein väitetäänkin, että länsimaisen
ihmisen koko elämä, arjen rutiinit, sosiaaliset
suhteet ja käsitykset omasta itsestä, raken-
tuvat yhä enenevässä määrin markkinoilla
kulutuksen kautta.

Tällaisessa tilanteessa tieteellisesti pätevän,
kriittisen ja moniäänisen kulutustutkimuksen
ja kulutusta koskevan yhteiskunnallisen kes-
kustelun merkitys kasvaa. Taloudellisesti,
eettisesti ja ekologisesti kestävän kulutusyh-
teiskunnan rakentaminen on haasteellinen
tehtävä, joka edellyttää kriittistä tieteellistä
ajattelua sekä uusien ajatusmallien, käsittei-
den ja arvojen luomista yhteiskunnallisen
keskustelun pohjaksi. Kulutustutkimuksen seuran
uusi julkaisu, Kulutustutkimus.Nyt pyrkii
osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen.

Kulutustutkimuksen seura ry on vuonna 2004
perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoi-

tus on edistää kulutuksen, kuluttajakäyttäy-
tymisen ja kotitalouden monitieteistä tutki-
musta sekä kulutuksesta ja kuluttajista käy-
tävää yhteiskunnallista keskustelua. (Verkos-
sa http://www.kulutustutkimus.net) Vuoden
2006 alusta lähtien seura on ollut myös
Suomen tieteellisten seurain jäsen.

Kulutustutkimus.Nyt tarjoaa ajankohtaista
tutkimustietoa paitsi tutkijoille myös suoma-
laisen liike-elämän monille ammattilaisille
sekä poliittisille päätöksentekijöille. Toivom-
me, että lehti edistää suomalaisen kulutus-
tutkimuksen ja kulutustutkijoiden näkyvyyttä
yhteiskunnallisessa ja liikkeenjohdollisessa
keskustelussa. 

Kulutustutkimus.Nyt on ainoa kulutukseen ja
kuluttajiin liittyviä kysymyksiä tarkasteleva
suomenkielinen anonyymiin vertaisarviointiin
perustuva tieteellinen lehti. Lehdessä julkais-
taan aikaisemmin julkaisemattomia, kulutus-
tutkimuksen ajankohtaisia teemoja käsittele-
viä empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia
artikkeleita. Lehti palvelee paitsi yliopistoissa
ja tutkimuslaitoksissa työskentelevien tie-
teenharjoittajien ja ammattitutkijoiden inspi-
roivana keskustelupaikkana myös kulutustut-
kimuksen alueella toimivien tohtoriopiskeli-
joiden varhaisena julkaisufoorumina. Julkais-
tavat kirjoitukset valitaan tieteellisin perus-
tein. 

Antoisia lukuhetkiä, 
nyt ja tulevaisuudessa!

KULUTUSTUTKIMUS 
– NYT!

Johanna Moisander
päätoimittaja
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TIIVISTELMÄ

Artikkelissa tarkastellaan, millaisia merkityk-
siä sijoittamiselle ja osakemarkkinoille raken-
tuu sanomalehtien ja television pörssiuutisis-
sa sekä pankkien sijoitusrahastoja markkinoi-
villa verkkosivuilla. Analyysi osoittaa, kuinka
sijoittamisen ja pörssiyritysten toiminnan
väliset yhteydet pelkistyvät teksteissä kau-
saaliseksi tuottoketjuksi, jossa  yritysten toi-
met muuttuvat pörssikursseiksi mekanisti-
sessa sijoituskoneistossa. Sijoittaminen hah-
mottuu toiminnaksi, joka jäsentyy itseohjau-
tuvasti ja taloudellis-rationaalisesti tuoton ja
riskin optimoinnin kautta. Sen sijaan esimer-
kiksi taloudellisen toiminnan sosiokulttuuriset
puitteet ja sijoitustoiminnan kollektiiviset
seuraukset eivät nouse teksteissä esille.
Sijoittaja-kuluttajien toimintaa normittaa
teksteissä yksilökeskeinen yrittäjäajattelu,
jonka mukaisesti strategisesta taloudenhoi-
dosta rakentuu kuluttajasubjektin moraalinen
velvollisuus. Vallitseva diskurssi nojaa pitkälti
uusliberalistiseen rationaliteettiin, jossa toi-
mijoiden motiivit, moraali ja vastuu samastu-
vat hyötyjen ja kustannusten optimointiin.
Diskurssin voi nähdä hyödyttävän esimerkik-
si rahoitusteollisuutta, joka hyötyy osakkei-
den ja rahasto-osuuksien kaupasta ja sen
synnyttämästä asiantuntijapalvelujen kysyn-
nästä. 

JOHDANTO

Julkisessa keskustelussa on viime aikoina
noussut esiin näkemyksiä kuluttajan tietou-
den ja markkinoiden läpinäkyvyyden merki-
tyksestä sijoitustuotteiden markkinoilla. On
pidetty tärkeänä, että myös piensijoittajilla ja
rahastosäästäjillä olisi valmiuksia ymmärtää
omien valintojensa laajempia yhteyksiä
talouden toimintaan. Tätä voidaan pitää edel-
lytyksenä sille, että sijoittaja-kuluttaja voisi

osallistua taloudellista ja yhteiskunnallista
toimintaa koskevaan keskusteluun ja tehdä
edes jossain määrin valistuneita valintoja
markkinoilla. Mahdollisuus hahmottaa sijoit-
tamisen ja talouden kytköksiä määrittää kes-
keisellä tavalla myös sitä, missä määrin
kuluttajan voidaan ajatella sijoituskäyttäyty-
misellään ilmentävän tai rakentavan arvojaan
ja identiteettiään.

Kotitalouksien säästöt ovat 2000-luvulla
ohjautuneet yhä enemmän erilasiin rahastoi-
hin, ja sijoitusrahastoista on tullut pankkital-
letusten jälkeen seuraavaksi suosituin sääs-
tämismuoto. Samalla osakemarkkinoiden ja
sijoitustuotteiden näkyvyys mediassa ja mai-
nonnassa on lisääntynyt. Koko suomalainen
talous on muuttunut sijoittajavetoisemmaksi,
ja monia pörssiyrityksiä johdetaan nykyisin
entistä selvemmin sijoituskohteina, erityises-
ti institutionaalisten sijoittajien toiveiden ja
vaatimusten mukaisesti (Tainio 2006). Tähän
kehitykseen ovat kytköksissä myös yksittäis-
ten kuluttajien ja kotitalouksien sijoitusvalin-
nat: vaikka yksittäiset sijoitukset ovatkin pie-
niä, niistä muodostuvat rahastot voivat olla
merkittäviä ja aktiivisiakin pörssiyritysten
omistajia.

Kuluttajille säästämisen ja sijoittamisen vaih-
toehtojen lisääntyminen merkitsee yhtäältä
mahdollisuuksia mutta toisaalta myös suu-
rempaa vastuuta ja epävarmuutta valintojen
riskeistä ja seurauksista. Vaihtoehtojen moni-
naisuus ja valinnan mahdollisuudet asettavat
kuluttajille myös uusia vaatimuksia sekä toi-
minnan normeja ja ihanteita. (Lunt 1996;
Lunt & Livingstone 1992.) Kuluttajan valinto-
jen ja markkinoiden läpinäkyvyyden näkökul-
masta olisikin keskeistä ymmärtää, millaisia
jaettuja, kulttuurisia merkityksiä sijoittami-
seen liittyy tämän päivän suomalaisessa
yhteiskunnassa: Millaisiksi hahmottuvat esi-
merkiksi osakkeisiin ja rahastoihin sijoitta-
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vien ihmisten ja toisaalta pörssiyritysten roo-
lit ja toiminnan normit? Entä millaisina näyt-
täytyvät sijoitustoiminnan ja yritystoiminnan
väliset yhteydet?

Tässä artikkelissa näitä merkityksiä lähesty-
tään sijoittamista koskevien uutis- ja markki-
nointitekstien analyysin kautta. Analyysi
osoittaa, kuinka tekstit ilmentävät ja rakenta-
vat strategisen taloudenhoidon ihannetta,
joka määrittyy uusliberalistisen yrittäjäajat-
telun kautta: aktiivisesta, pääasiassa tuotto-
jen ja riskien optimointiin perustuvasta talou-
denhoidosta rakentuu teksteissä kuluttaja-
subjektin moraalinen velvollisuus. Pörssi-yri-
tysten tehtäväksi puolestaan pelkistyy teks-
teissä oman markkina-arvon kasvattaminen
tuottojen aikaansaamiseksi sijoittajille. Teks-
tien ei voi katsoa tarjoavan kuluttajille kovin
monipuolisia mahdollisuuksia hahmottaa esi-
merkiksi sijoittamiseen liittyviä vastuita ja
valtaa taikka sijoittamisen yhteyksiä yritysten
toimintaan.

DISKURSSIANALYYSI 
KULTTUURISTEN MERKITYSTEN
TUTKIMUKSESSA

Artikkelin tavoitteena on analysoida ja kuvail-
la uutis- ja markkinointiteksteissä rakentuvia
osake- ja rahastosijoittamisen merkityksiä
sekä identifioida diskursseja, joiden kautta
nämä merkitykset motivoituvat ja tulevat
mielekkäiksi. Diskursseilla tarkoitetaan tässä
kulttuurisesti jaettuja ja suhteellisen vakiin-
tuneita puhe- ja ajattelutapoja, joiden kautta
erilaiset ilmiöt ja toiminta näyttäytyvät
ymmärrettävinä (esim. Fairclough 2003).
Tämä diskurssin määritelmä kytkeytyy
Foucault’n valtakäsitykseen, jonka mukaan
valta toimii diskurssien kautta esimerkiksi
luonnollistamalla tiettyjä tiedon muotoja ja
tuottamalla subjektiuksia (esim. Lemke
2001). Artikkelissa keskitytään erityisesti sii-
hen, millaisia toimija-asemia – toiminnan
ehtoja, päämääriä, motiiveja, velvollisuuksia,
vastuita ja niin edelleen – sijoittaja-kuluttajil-
le rakentuu teksteissä.

Analyysin keskeinen teoreettismetodologinen
viitekehys on kriittinen diskurssianalyysi, eri-
tyisesti Faircloughin (1992; 1995; 2003) esit-
tämässä muodossa. Kriittinen diskurssiana-
lyysi tutkii, kuinka diskurssit toimivat tekstien
kautta ja realisoituvat vuorovaikutustilanteis-
sa erilaisina kielen ja diskurssikäytäntöjen
piirteinä, kuten tekstilajeina, intertekstuaali-

suutena, informaatiorakenteina sekä esimer-
kiksi sanastoon ja tyyliin liittyvinä valintoina. 

Kriittisen diskurssianalyysin juuret ovat
sosiaalisessa konstruktionismissa ja kulttuu-
rintutkimuksessa. Niiden yhteisenä perusnä-
kemyksenä voidaan pitää ajatusta siitä, että
todellisuus ja sen ilmiöt merkityksellistyvät ja
tulevat ihmisille ymmärrettäviksi erilaisten
kulttuuristen tekstien ja käytänteiden välityk-
sellä. Diskursiivisesta näkökulmasta sekä
viestien ”tuottajien” että niiden ”kuluttajien”
katsotaan toimivan ”merkitysten varassa
merkitysten kentällä” (Hall 1992, 204) eli
tuottavan merkityksiä kulttuuristen rakentei-
den ja diskurssien rajoittamina ja ohjaamina.
Niinpä esimerkiksi median ja markkinoinnin
diskursiivisia käytänteitä taikka tekstien
ehdottamia näkökulmia maailmaan ei oleteta
kirjoittajan tai organisaation tietoisesti tai
itsenäisesti valitsemiksi. Pikemminkin voi-
daan ajatella, että mitä rutiiniluonteisemmas-
ta käytännöstä tai tekstistä on kyse, sitä
todennäköisemmin näkökulmaksi valikoituu
tiedostamatta jokin usein toistettu, esimer-
kiksi tekstilajin konventioihin, journalistisiin
käytänteisiin tai kulttuurisiin ajattelutapoihin
nivoutunut ”luonnollinen” näkökulma
(Fairclough 2003).

Kriittinen diskurssianalyysi ei sinällään ole
analyysimenetelmä eikä sitä määritä mikään
kiinteä analyysitapojen joukko. Analyysia
informoi kuitenkin keskeisesti ajatus tekstin
merkityspotentiaalin muodostumisesta mo-
nella tasolla: kielellisinä ja tekstin rakenteel-
lisina valintoina, diskurssikäytänteinä ja
sosiokulttuurisina käytänteinä (Fairclough
1992). Tekstin merkityksiä ja kytköksiä dis-
kursseihin ei toisin sanoen voi analysoida
yksinomaan kielellisten valintojen perusteel-
la, vaan tekstejä on tarkasteltava käytäntei-
nä ja tekoina, jotka ovat olemassa tietyssä
ajassa ja paikassa, kulttuurisessa ja institu-
tionaalisessa kontekstissa, muiden tekstien ja
käytäntöjen keskellä ja tietyssä vuorovaiku-
tustilanteessa, jossa ihmiset antavat niille
merkityksiä. 

Kriittinen diskurssianalyysi perustuu yleensä
yksityiskohtaisempaan lingvistiseen analyy-
siin kuin monet muut diskurssianalyysin
suuntaukset. Kielen analyysi perustuu
Faircloughilla pitkälti Hallidayn (1994) funk-
tionalistiseen kieliteoriaan, jonka mukaan
kielenkäyttö toteuttaa aina samanaikaisesti
monia funktioita, kuten representoi maailmaa
sekä rakentaa suhteita ja identiteettejä.
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Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti teks-
tien representaatiomerkityksiin: lähtöoletuk-
sena on, että tekstit uskottelevat kuvaavansa
itsensä ulkopuolisia ilmiöitä ja asiaintiloja tai
kertovansa niistä jotakin (Potter 1996).
Diskurssianalyysin tehtävä on tutkia näitä
representaatioita, niiden kielellisiä, rakenteel-
lisia, sisällöllisiä ja diskurssikäytäntöihin liit-
tyviä valintoja, sekä tunnistaa, millaiset puit-
teet ja taustaoletukset tekevät representaa-
tion mahdolliseksi. 

Se, mitä piirteitä tekstistä ja sen kontekstista
otetaan analyysin kohteeksi, määräytyy
ennen muuta tutkimuskysymyksen perus-
teella. Tässä kiinnostuksen kohteena ovat
sijoitusmarkkinoihin liittyvien toimijoiden ja
toiminnan representaatiot, ja teksteistä ana-
lysoidaan sen vuoksi erityisesti prosesseja
(Halliday 1994, 106–109) ja niiden välisiä
merkityssuhteita (Fairclough 1995; 2003):
millaista toimintaa esitetään, kuka toimii ja
miksi sekä millaisia suhteita tapahtumien
välille rakentuu.

SIJOITTAMINEN
KULTTUURISESTI JÄSENTYVÄNÄ
TOIMINTANA

Kotitalouksien säästöt ohjautuvat Suomessa
osakemarkkinoille yhä yleisemmin erilasten
sijoitusrahastojen kautta. Kun 1990-luvun
lopun teknologiaosakkeiden buumi veti paljon
piensijoittajia osakemarkkinoille, niin sitä
seuranneen romahduksen voi puolestaan kat-
soa avanneen tietä hajautetummalle sijoitta-
miselle ja rahastoille. Sijoitusrahastoista
onkin tullut pankkitalletusten jälkeen seuraa-
vaksi suosituin säästämismuoto. Erilaiset
sijoitusrahastot – esimerkiksi osakerahastot,
korkorahastot ja niitä yhdistävät yhdistelmä-
rahastot – ovat tulleet Suomen markkinoille
1980-luvun loppupuolelta alkaen, mutta nii-
den suosio on kasvanut erityisesti 2000-
luvulla. Kun vielä 1999 vain muutamalla pro-
sentilla kotitalouksista oli varoja rahastoissa,
vuonna 2006 rahastosijoituksia oli lähes 20
prosentilla kotitalouksista. (Finanssialan kes-
kusliitto 1999; 2007.) 

Rahastosijoittamisen yleistyminen on kytkök-
sissä rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen
ja lainsäädännön muutoksiin, jotka ovat
1980-luvun loppupuolelta alkaen mahdollis-
taneet sijoitustuotteiden tarjonnan ja markki-
noinnin monipuolistumisen (Puttonen &
Kivisaari 1997). Viime vuosikymmenten aika-

na myös osakemarkkinoiden näkyvyys
mediassa on lisääntynyt. Pörssitaulukot ovat
kuuluneet sanomalehtien sivuille lehtien alku-
ajoista lähtien (Huovila 2003), mutta 1990-
luvulta alkaen erityisesti television uutislähe-
tysten yhteyteen sijoitetut talousuutiset ovat
tuoneet pörssikurssien muutokset osaksi
entistä useampien ihmisten päivittäistä infor-
maatiovirtaa. Voidaankin ajatella, että
medioituneessa yhteiskunnassa osakemark-
kinat näyttäytyvät nykyisin monella tavalla
merkityksellisempänä osana tavallisen kulut-
tajan todellisuutta kuin vielä parikymmentä
vuotta sitten. 

Diskursiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna
sijoitustuotteiden tarjonnan, kysynnän ja
näkyvyyden muutokset ovat yhteen kietoutu-
neita prosesseja, jotka ilmentävät ja määrit-
tävät vähitellen uudelleen sijoitusmarkkinoi-
hin ja laajemmin ihmisten taloudelliseen toi-
mintaan liittyviä merkityksiä. Se, mitä tietys-
sä kulttuurissa, ajassa ja kontekstissa
ymmärretään esimerkiksi normaaliksi ja
hyväksyttäväksi taloudelliseksi toiminnaksi,
rakentuu ja muuttuu vuorovaikutuksessa,
diskursiivisten kamppailujen kautta.
Esimerkiksi osakesijoittamisen vähittäinen
muodonmuutos moraalittomasta spekuloin-
nista tavallisen ihmisen järkeväksi talouden-
hoidoksi perustuu siihen, että ilmiötä jäsen-
netään nykyisin erilaisen tiedon ja erilaisten
arvojen kautta kuin vaikkapa sata vuotta sit-
ten. (De Goede 2005a, Preda 2005.) 

Kun sijoitusmarkkinoita koskevia uutis- ja
markkinointitekstejä tarkastellaan diskurs-
sianalyyttisesta näkökulmasta, tarkoituksena
ei ole markkinoista rakentuvan kuvan osu-
vuuden tai informatiivisuuden arviointi.
Diskurssianalyysin näkökulmasta ei ole mie-
lekästä ajatella, että sijoitusmarkkinat olisi-
vat olemassa irrallaan niitä koskevasta
puheesta ja toiminnasta ja että niitä koskeva
puhe näin ollen voisi ”kuvata” markkinoita
oikealla tai väärällä tavalla (De Goede 2005b,
24). Markkinat ymmärretään pikemminkin
merkitysalueeksi, jolla sijoituspalvelujen
tuottajat ja kuluttajat kohtaavat, toimivat ja
tuottavat vuorovaikutuksessa merkityksiä
toiminnalleen. 

Tutkimuksen voi näin ollen katsoa sijoittuvan
myös kulttuurisen kulutustutkimuksen
kehykseen. Kulttuurinen kulutustutkimus
nojaa kriittisen diskurssianalyysin tavoin
sosiaalisen konstruktionismin ja kulttuurin-
tutkimuksen ajatuksiin mutta nostaa tarkas-
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telun keskiöön erityisesti tuotannon ja kulu-
tuksen prosessit, joita tarkastellaan kulttuuri-
sesti jäsentyvinä – ja kulttuuria jäsentävinä –
vuorovaikutuskäytänteinä ja merkitysten tuo-
tantona (Moisander & Valtonen 2006). 

Kulttuurisen näkökulman voi ajatella tarjoa-
van vaihtoehtoisen näkökulman ihmisten
taloudellista toimintaa ja sijoitusmarkkinoita
koskevalle tutkimukselle erityisesti verrattu-
na perinteisille taloustieteen ja rahoitus-
teorian lähestymistavoille, jotka pyrkivät
palauttamaan ihmisten taloudellisen käyttäy-
tymisen ja markkinoiden toiminnan yksilötoi-
mijoiden autonomisiin ja rationaalisiin valin-
toihin. Kulttuurisen kulutustutkimuksen
näkökulmasta säästämis- ja sijoitusvalinnat
ymmärretään kulttuurisesti ja sosiaalisesti
sijoittuneeksi toiminnaksi, jota jäsentävät
kustannus-hyötyoptimoinnin sijaan tai lisäksi
esimerkiksi sosiaaliset normit ja odotukset
(Jain & Joy 1997; Lunt & Livingstone 1992).
Kriittinen diskurssianalyysi pyrkii tekstien
analyysin kautta tunnistamaan näitä usein
näkymättömiä toiminnan ehtoja. 

MEDIA- JA MARKKINOINTI-
TEKSTIT ANALYYSIN AINEISTONA

Tutkimus pyrkii jäljittämään erityisesti sellai-
sia sijoittamiseen ja osakemarkkinoihin liitty-
viä merkityksiä, jotka ovat tämänhetkisessä
kulttuurisessa kontekstissa vallitsevia, laajas-
ti hyväksyttyjä ja mahdollisesti luonnollistu-
neita. Siksi aineistoksi on pyritty valitsemaan
tekstejä, jotka ovat mahdollisimman julkisia
ja heterogeenisen kuluttajajoukon ulottuvilla. 

Tutkimuksen ensisijaiseksi aineistoksi on
kerätty sanomalehtien ja television talousuu-
tisten pörssikatsauksia, joissa raportoidaan
osakekurssien ja niistä muodostettujen
indeksien muutoksia. Toistuvuutensa sekä
vakiintuneen sijoittelun ja muodon vuoksi nii-
den voi katsoa edustavan pörssistä puhumi-
sen rutiinia. Media tuo pörssin ja sijoittami-
sen representaatioita päivittäin myös sellais-
ten kuluttajien tietouteen, jotka eivät aktiivi-
sesti etsi tietoa näistä aiheista. Uutismedia-
aineisto sisältää Helsingin Sanomien Raha-
sivujen pörssikatsaukset viikolta
8.–14.11.2004, Aamulehden pörssikatsauk-
set viikoilta 8.–14.11.2004 ja 27.2–5.3.2006
sekä Yle1:n ja MTV3:n talousuutislähetysten
pörssikatsaukset viikoilta 3.–9.5.2004 ja
27.2–5.3.2006. Ajankohdat on valittu satun-
naisesti, ja analysoituja katsauksia on
yhteensä 34. Melko suppeastakin aineistosta

on selvästi havaittavissa toistuvia, eri tiedo-
tusvälineille yhteisiä tekstipiirteitä.

Aineistona on lisäksi Suomessa toimivien
vähittäispankkien (Nordea, OP-ryhmä,
Sampo Pankki ja Säästöpankkiryhmä) rahas-
tosijoittamista esitteleviä verkkosivuja, joita
voi luonnehtia markkinoiviksi teksteiksi.
Vähittäispankkien voi katsoa olevan merkittä-
vässä asemassa sijoitustuotteita koskevan
tiedon luomisessa ja välittämisessä suurelle
yleisölle (Schrader 2006). Pankkien verkkosi-
vuilta on valittu ne tekstit, jotka kuluttaja
kohtaa ensimmäiseksi mennessään pankin
säästämis- ja sijoittamissivuille ja etsiessään
perustietoa sijoittamisesta tai rahastoista.
Analysoitavia verkkosivuja on yhteensä 10
(tarkemmat tiedot verkkosivuista lähdeluet-
telossa).

Aineistossa on siis edustettuna kaksi erilaista
tekstilajia, joilla on erilaiset tuottamisen kon-
tekstit ja tavoitteet ja joita kuluttaja toden-
näköisesti myös tulkitsee varsin erilaisista
lähtökohdista. Joitakin tekstilajiin liittyviä
eroja nouseekin tarkastelussa esille.
Artikkelissa ei kuitenkaan analysoida yksityis-
kohtaisesti tekstilajien ominaispiirteitä tai nii-
den välisiä eroja, vaan tarkoituksena on
pikemminkin tunnistaa sellaisia ajattelutapo-
ja ja taustaoletuksia, jotka ovat molemmille
tekstilajeille yhteisiä. Se, että eri tarkoituksiin
laaditut tekstilajit näyttävät analyysin perus-
teella jakavan monia olennaisia taustaoletuk-
sia ja jäsentävän sijoitusmarkkinoita pitkälti
samalla tavalla, vahvistaa käsitystä siitä, että
nämä oletukset ja jäsennykset todella ovat
kulttuurisesti jaettuja ja jossain määrin luon-
nollistuneita.

YRITYSTOIMINTA PÖRSSIN
TUOTTOGENERAATTORINA

Uutismedian pörssiraporteista ja pankkien
sijoitusrahastoja käsitteleviltä verkkosivuilta
näyttää analyysin perusteella hahmottuvan
melko yksioikoinen ja monella tapaa yhden-
mukainen tapa representoida osakemarkki-
noiden ja sijoittamiseen yhteyksiä pörssiyri-
tysten toimintaan. Yritystoimintaa tarkastel-
laan teksteissä lähtökohtaisesti osakekurs-
sien määräytymisen näkökulmasta, kurssien
raaka-aineena. Yritystoiminta näyttäytyy toi-
sin sanoen instrumentaalisena: liiketoimin-
nan tehtävä on tuottaa yrityksen markkina-
arvon nousua tai uskottavia arvonnousun
edellytyksiä. Näkökulma on tältä osin saman-
kaltainen kuin rahoitusteorioissa, jotka pyrki-
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vät mallintamaan, selittämään ja ennusta-
maan osakkeiden hinnanmuodostusta taikka
portfolioiden tuottoa ja riskiä sijoittajan
näkökulmasta. Näissä teorioissa sekä yritys-
kohtaisia tekijöitä että yleistaloudellisia teki-
jöitä tarkastellaan nimenomaan sijoittajien
tuotto- ja riskiodotuksiin vaikuttavina muut-
tujina (ks. esim. Knüpfer & Puttonen 2004,
68–72, 108–128). 

Teksteissä hahmottuvaa yritystoiminnan ja
sijoittamisen suhdetta voi tarkemmin luon-
nehtia mekanistis-kausatiiviseksi. Kausatiivi-
suus tarkoittaa sitä, että teksteissä yritysten
liiketoiminta representoidaan toimintana,
jonka tehtävänä on ”aiheuttaa” pörssikurs-
sien muutoksia (uutismedian pörssiraporteis-
sa) tai tuottoja sijoittajalle (pankkien verkko-
sivuilla). Mekanistisuuden vaikutelma puoles-
taan syntyy esitystavoista, jotka häivyttävät
sijoittajat toimijoina teksteistä tai esittävät
sijoitusvalinnat erillisenä markkinaproses-
seista. Toisin sanoen esimerkiksi osakemark-
kinoiden syy-seuraussuhteet kielellisesti sel-
laisiksi, ettei niissä ole inhimillistä ”aiheutta-
jaa” vaan yritysten toiminnan ilmaistaan vai-
kuttavan pörssikursseihin ikään kuin suoran
mekanismin välityksellä. Erityisen selvästi
kausatiivisuus ja mekanistisuus näkyvät
uutismedian pörssikatsauksissa, joiden koko-
naisrakenne muodostuu pitkälti seurausten ja
syiden – pörssikurssien ja niiden selitysten –
luettelona. 

Jokin aika sitten YT-neuvotteluista kertonut
Exel julkisti tänään ulkomaisen yrityskaupan
ja osake lähti ripeään nousuun. Nokian ren-
kaat kertoi optioiden kaupan alkamisesta.
Kenties se tönäisi osaketta pieneen alamä-
keen. (Yle)

Poikkeus vaihtokärjessä oli Orklan ostotar-
jouksen myötä hurjaan ylämäkeen pinkais-
sut Chips. Sen vaihdetumpi B-osake kallistui
22 prosenttia ja A-osake 17,7 prosenttia.
Toinen reipas nousija oli sijoitusyhtiö
Norvestia, joka kertoi jakavansa viime vuo-
delta 2,50 euron lisäosingon ja korottavansa
osakepääomaansa rahastoannilla sekä uus-
merkinnällä. Kurssi nousi 16,1 prosenttia
18,90 euroon. Myös Metso eteni pari pro-
senttia. Euron vahvistuminen oli metsäosak-
keiden rasitteena. (HS)1

Kun yritysten toiminnan ja siitä ”johtuvien”
pörssikurssien muutosten välissä operoivat
sijoittajat eivät ole teksteissä näkyvissä, syy-
seuraussuhteet näyttäytyvät lainomaisina:
yritysten toimilla implikoidaan olevan pörssi-
markkinoilla odotuksenmukainen, luonnolli-
nen seurauksensa. Kokonaisuudessaan osa-
kemarkkinat näyttäytyvät pörssiuutisissa
tapahtumisena pikemminkin kuin ihmisten
toimintana (vrt. Fairclough 2003, 149).
Vaikutelmaa systeemin luonnollisesta tai
luonteenomaisesta toiminnasta luodaan myös
merkitsemällä jotkin tapahtumat – tai tapah-
tumattomuus – kielellisesti odotuksenvas-
taisiksi tai yllättäviksi (esimerkiksi negaation
kautta) ja toiset tapahtumat puolestaan odo-
tuksenmukaiseksi ja ”normaaliksi” systeemin
toiminnaksi. 

Öljyn halpeneminen ei onnistunut innosta-
maan sijoittajia (HS)

Helsingin pörssissä käytiin tiistaina kauppaa
rauhallisissa tunnelmissa loivasti nousevin
kurssein. Nokia ja metsäyhtiöt vahvistuivat,
kun raakaöljyn hinta kääntyi laskuun ja dolla-
ri vahvistui. (AL)

Pankkien sijoitusrahastoja markkinoivilla
verkkosivuilla kausatiivisuus  ei ole yhtä suo-
raviivaista kuin uutismediassa. Silti nämäkin
tekstit rakentavat kausaaliseen vivahtavia
riippuvuussuhteita, joissa hahmotellaan,
mistä sijoittajan saama tuotto, ja toisinaan
myös sen epävarmuustekijät, johtuvat.
Markkinointiteksteissä syy-seuraussuhteiden
ilmaiseminen on kuitenkin varovaista. 

Osakesijoittamisessa onkin olennaisinta tie-
donhankinta sijoituskohteesta, koska yksit-
täisen yhtiön osakkeen tuottokehitys on pit-
källä aikavälillä riippuvainen yrityksen liike-
toiminnan tuloksesta. (Sampo)

Korkorahastojen tuotto riippuu korkotason ja
osakerahastojen tuotto vastaavasti osake-
markkinoiden kehityksestä. (OP)

Ylipäänsä pörssiyritykset ja yritystoiminta
ovat sijoitusrahastojen markkinointiteksteis-
sä läsnä vain hyvin abstraktisti ja etäännyte-
tysti. Kielellisesti rahastojen ei yleensä
ilmaista sijoittavan yrityksiin vaan esimerkik-
si ”sijoituskohteisiin”, ”arvopapereihin” tai

1 Esimerkeissä käytetyt aineiston tunnisteet: AL, Aamulehti; HS, Helsingin Sanomat; OP, OP-ryhmä/Osuuspankki
(verkkosivut); SP, Säästöpankkiryhmä (verkkosivut).
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”kansainvälisille sijoitusmarkkinoille”. Sijoit-
tamisen ja yritystoiminnan yhteydet eivät yli-
päänsä näyttäydy relevanttina merkityskent-
tänä rahastojen markkinoinnin kontekstissa.
Analysoiduilla verkkosivuilla ei myöskään
kerrota sijoituskohteina olevista yrityksistä
juuri mitään: mitä toimialaa ne edustavat,
missä ne toimivat, mitkä ovat toiminnan eet-
tiset ja ympäristöperiaatteet ja niin edelleen.
Tällainen puhetapa, joka etäännyttää – tai
pikemminkin häivyttää – yritykset sijoitustoi-
minnasta, asettaa yritykset rahastojen esitte-
lyteksteissä melko yksioikoisesti tuottogene-
raattorin rooliin. 

Pörssiyritysten esittäminen tuottogeneraatto-
reina rakentaa myös sijoitustuotteiden kulut-
tajalle tietynlaista toimija-asemaa, joka sisäl-
tää oletuksia esimerkiksi sijoittajan kiinnos-
tuksen kohteista ja sijoittamisen motiiveista.
Sisällölliset valinnat antavat viitteitä siitä,
millainen tämä toimija-asema ei ainakaan
ole. Koska sijoitusratkaisuja harkitsevan
kuluttajan ei markkinointiteksteissä lähtö-
kohtaisesti oleteta olevan kiinnostunut siitä,
millaisiin yrityksiin rahastot sijoittavat, on
selvää, ettei kuluttajalle ensisijaisesti tarjou-
tuva subjektiasema ole esimerkiksi ”eettisen
sijoittajan” asema. Myöskään sijoittajavallan
ajatus ei aktivoidu kummassakaan tekstilajis-
sa, eli tekstit eivät aktivoi tulkintakehystä,
jossa sijoittajien toiminnalla olisi tai voisi olla
ohjaavaa vaikutusta yritysten toimintaan.
Kärjistäen teksteihin siis rakentuu sijoittaja-
subjekti, joka ei ole ensisijaisesti kiinnostunut
sijoituskohteiden valintaan liittyvistä eettisis-
tä kysymyksistä tai taloudellisten valintojen-
sa laajemmista seurauksista vaan lähinnä
sijoitusten odotettavasta tuotosta ja sen var-
muusasteesta. 

TUOTON JA RISKIN 
OPTIMOINTI KONEISTOA 
OHJAAVANA VOIMANA 

Tekstiin kirjoittuvia oletuksia sosiaalisen ja
taloudellisen toiminnan motiiveista ja ehdois-
ta voidaan lähestyä tarkastelemalla sitä, mil-
laisia prosesseja teksteissä ilmaistaan ja mil-
laisia suhteita niiden välille rakennetaan tai
implikoidaan: Millaiset motiivit tekstien
rakentamassa merkitystodellisuudessa näyt-
täytyvät rationaalisina, ymmärrettävinä tai
odotuksenmukaisina? Millaisten tekijöiden
ajatellaan mahdollistavan ja rajoittavan toi-
mintaa, kuten kuluttajien päätöksiä säästää
ja sijoittaa? (Ks. esim. Törrönen 2000.) 

Uutismedian pörssikatsauksissa sijoittaminen
representoidaan systeemiluontoiseksi tapah-
tumiseksi pikemminkin kuin sosiaaliseksi toi-
minnaksi tai tekemiseksi. Systeemin kehyk-
sessä sijoittaminen näyttäytyy päivän mit-
taan kumuloituvina osto- ja myyntitapahtu-
mina, jota erilaisten ”muuttujien” kuten öljyn
hinnan ja tulosuutisten ilmaistaan säätele-
vän. Kuitenkin myös tähän tapahtumisen sys-
teemiin implikoituu toiminnan reunaehtoja eli
oletuksia esimerkiksi siitä, miksi osakkeita
ostetaan ja myydään ja millaisia rajoitteita ja
mahdollisuuksia toiminnalla on. 

Markkinoiden esittäminen loogiseksi, omala-
kiseksi ja ennakoitavaksi systeemiksi edellyt-
tää ensinnäkin ajatusta siitä, että sijoittajilla
on keskenään suhteellisen yhtenäiset ja
vakaat käsitykset sijoittamisen tavoitteista ja
niiden saavuttamiseksi käytettävistä keinois-
ta. Teksteissä tämä näkyy siten, että sijoitta-
jista puhutaan teksteissä tyypillisesti kollek-
tiivisena kokonaisuutena ja heidän ilmaistaan
reagoivan uutisiin samansuuntaisesti. 

Isot kaupat piristivät pörssiä (HS)

Tunnelmia heikensi euron vahvistuminen
ennätyskorkeaksi dollaria vastaan. (AL)

Sijoittajia miellytti myös Marimekon hyvä
kysyntä ulkomailla ja erityisesti Yhdys-val-
loissa, sillä Marimekon myynti on ollut tähän
asti hyvin Suomi-keskeistä. (MTV3)

Tekstit näyttävät rakentuvan ajatukselle
yleisistä ja yhteisistä sijoittajien toimintaa
jäsentävistä tekijöistä, vaikkakin nämä teki-
jät samalla jätetään täysin implisiittisiksi
taustaoletuksiksi. Miksi esimerkiksi euron
vahvistuminen heikentää sijoittajien tunnel-
mia? Millaisia oletuksia sijoittajien motiiveista
ja päämääristä sekä talouden toiminnasta
tähän kausaaliketjuun sisältyy? Tulkinnan
kannalta tarpeellisten oletusten sanomatta
jättäminen konstruoi nämä oletukset jaetuik-
si tai itsestään selviksi jopa normatiivisella
tavalla. Taustaoletuksia voidaankin pitää kes-
keisesti ideologisina tekstin ominaisuuksina
(Fairclough 1992 ja 2003).

Pankkien sijoitusrahastoja käsittelevillä verk-
kosivuilla sijoittamisen tavoitteita koskevat
lähtöoletukset ovat selvemmin näkyvissä.
Niissä sijoittamisen pääasiallisina tavoitteina
näyttäytyvät tuotto ja turvallisuus. Nämä
tavoitteet tuodaan tekstissä esiin kriteereinä,
joita kuluttajan oletetaan arvostavan ja
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tavoittelevan tehdessään säästämistä ja
sijoittamista koskevia päätöksiä. Tuoton
tavoittelu, riskin karttaminen ja vaivattomuus
ovat käytännössä ainoat kriteerit, jotka
rahastojen markkinointiteksteissä esitetään
merkityksellisinä kuluttajan kannalta.

Osakerahastojen varat sijoitetaan julkisesti
noteerattujen yritysten osakkeisiin, jolloin
riskitason vastapainona on suuri tuotto-odo-
tus. (OP)

Mitä suurempaa tuottoa tavoittelee, sen suu-
rempaa tuoton vaihtelevuutta eli riskiä on
siedettävä. (Nordea)

Tuotto ja riski kulkevat markkinointiteksteis-
sä toisiinsa kytkettyinä, ja kuluttajan valin-
noista konstruoidaan tasapainoilua näiden
kriteerien välillä. Valinnan kohteeksi tiivistyy
siis tuoton ja riskin suhde. Mitään yleistä, kai-
kille kuluttajille yhteistä optimisuhdetta
markkinointitekstit eivät kuitenkaan oleta,
vaan teksteissä korostuu pikemminkin opti-
misuhteen yksilöllisyys. Kullekin kuluttajalle
”sopivan” tuotto-riskisuhteen ajatellaan teks-
teissä riippuvan esimerkiksi sijoituksen suun-
nitellusta aikajänteestä sekä kuluttajan hen-
kilökohtaisista ominaisuuksista ja mieltymyk-
sistä. Käytännössä nämäkin pelkistyvät lähin-
nä suhtautumiseksi riskiin ja tuottoon, kuten
”maltillisuudeksi” tai ”turvallisuushakuisuu-
deksi”. 

Turvallisuushakuiselle sijoittajalle ja alle kah-
den vuoden sijoituksiin suositellaan OP-Euro -
sijoitusrahastoa (0), joka sijoittaa lyhytai-
kaisiin korkoa tuottaviin kohteisiin. OP-Korko
Plus (20) on vaihtoehto varovaiselle sijoitta-
jalle. Maltilliselle sijoittajalle yli neljän vuoden
sijoitukseen sopii OP-Tuotto (40) ja yli kuu-
den vuoden sijoitukseen OP-Spektri (60). OP-
Pirkka (80) ja kansainvälinen osakerahasto
OP-Maailma (100) on tarkoitettu pitempiai-
kaisiin sijoituksiin suurempaa tuottoa tavoit-
televille ja samalla suurempaa riskiä sietävil-
le sijoittajille. (OP)

Riskinä näyttäytyy markkinointiteksteissä
yleensä sijoitusten arvon mahdollinen vaihte-
lu mutta toisinaan myös liika varovaisuus:
kuluttajat saattavat kokea taloudellisissa
päätöksissään pelkoa siitä, että riskin kartta-
minen osoittautuu taloudellisesti kannatta-
maksi (Lunt 1996, 683). Tämän ajattelutavan
mukaan mikään valinta ei ole riskitön:  jos ei
ota arvonvaihtelun riskiä, ottaa sen riskin,
että inflaatio syö säästöjä. Riskiä sisältyy

näin ollen myös tekemättä jättämiseen, raho-
jen makuuttamiseen tilillä. Tämä käsitys on
jossain määrin näkyvissä myös sijoitustuot-
teiden markkinointiteksteissä, joissa rahasto-
ja verrataan – usein implisiittisesti – paitsi
riskipitoisiin osakemarkkinoihin myös huo-
nosti tuottaviin pankkitileihin. Ihanteeksi
rakentuu sijoitustuote, jossa tuotto ja riski
ovat sopivassa suhteessa. Kun markkinointi-
teksteissä esimerkiksi suositellaan kertyneen
varallisuuden sijoittamista säästötiliä tuotta-
vammin, suosituksen voi nähdä perustuvan
juuri varovaisuuden riskin ajatukselle. 

Jos lähiaikojen rahoitustarpeet on jo turvattu,
on oikea aika miettiä mahdollisuuksia sijoit-
taa säästöjä tuottavammin. (OP)

Ja pitkällä aikavälillä rahastot tarjoavat sel-
västi perinteisiä säästämismuotoja paremmat
tuottomahdollisuudet (Nordea)

Tuoton ja riskin keskinäisen suhteen opti-
mointi näyttäytyy siis rahastojen markkinoin-
titeksteissä luonnollisena ja järkevänä sijoit-
tajan tavoitteena ja toimintaa ohjaavana kri-
teerinä. Tuoton tavoittelu näyttäytyy kiinnos-
tavalla tavalla itseisarvoisena tavoitteena, ei
siis välineellisenä, esimerkiksi säästämisenä
tiettyä tarkoitusta varten, vaan edellisen esi-
merkin tavoin yleisenä ”rahoitustarpeiden
turvaamisena”. 

Sama tuoton ja turvallisuuden logiikka voi-
daan identifioida myös uutismedian pörssira-
porttien taustaoletukseksi, sillä sen kautta
tarkasteltuna pörssiraporttien konstruoimat
selitykset ja yhteydet näyttäytyvät mielekkäi-
nä. Tiettyjen talousuutisten, kuten yritysten
laatuongelmien, sopimusten purkautumisen
ja odotettua huonompien tulosuutisten voi
katsoa edustavan sijoittajan näkökulmasta
kasvanutta arvonvaihtelun riskiä, josta pyri-
tään eroon osakkeita myymällä. Siten niitä
voidaan tekstissä käyttää kurssilaskun uskot-
tavina selityksinä. Hyvät uutiset puolestaan
edustavat tuottomahdollisuuden paranemis-
ta, jota pyritään lisäämään osakkeita osta-
malla. 

Tuoton ja riskin optimointiin perustuva argu-
mentointi siis rakentaa sijoittajasubjektia,
jonka sijoituskäyttäytyminen perustuu sijoi-
tuksen taloudellisten hyötyjen ja kustannus-
ten arviointiin. Uutisteksteissä sijoittajat
näyttäytyvät homogeenisenä laumana, jolla
on yhtenevät näkemykset sijoittamisen
tavoitteista ja niihin pyrkimisen keinoista.
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Rahastojen markkinointiteksteissä sijoittajis-
ta rakennetaan yksilöllisempiä, mutta vain
suhtautumisessaan riskinottoon ja tuoton
tavoitteluun. Kaiken kaikkiaan sekä uutis-
tekstien että markkinointitekstien sijoittaja-
subjektia voi luonnehtia melko abstraktiksi,
iättömäksi ja sukupuolettomaksi, toiminnan
perusteella määrittyväksi kategoriaksi. 

MARKKINATOIMIJOIDEN 
MORAALI JA VASTUUT

Osakemarkkinoita koskeviin jaettuihin, kult-
tuurisiin merkityksiin liittyy keskeisesti se,
millaisia moraalisia arvotuksia markkinoilla
toimimiseen ja eri markkinatoimijoihin liite-
tään. Tällöin on kyse siitä, millaiset toimija-
asemat ja toiminnan vaikuttimet näyttäytyvät
vallitsevassa diskurssissa esimerkiksi hyväk-
syttävinä, toivottuina ja vastuullisina
(Törrönen 2000; Fairclough 1992). 

Tietyt kielelliset valinnat laukaisevat arvo-
oletuksia tai implikoivat myönteistä arvoväit-
tämää (Fairclough 2003, 56). Esimerkiksi
uutismedian pörssikatsauksissa positiivisesti
arvottavat ilmaukset liittyvät kurssinousuihin
ja sitä kautta osakkeiden ostamiseen: kurssit
nousevat “positiivisen sentimentin” takia,
puhutaan pörssin “uudesta ennätyksestä” ja
“reippaasta nousijasta”. Sen sijaan kurssien
laskua tai paikallaan pysymistä (eli myymistä
ja pitämistä) arvotetaan monella tavoin kiel-
teisesti: puhutaan “vaisusta” pörssipäivästä,
jolloin kurssit “notkuvat”. 

Uutismedian pörssikatsauksiin kirjoittuva toi-
mija seuraa lisäksi aktiivisesti talouden
tapahtumia ja tekee nopeita osto- ja myynti-
päätöksiä niiden perusteella. Hän ostaa ja
myy välittömästi, kun osavuositulos julkais-
taan, öljyn hinta muuttuu, osinko irtoaa tai
sopimus purkautuu. Osakekurssien muutok-
set raportoidaan uutismediassa tyypillisesti
päivittäisinä kokonaismuutoksina, joiden seli-
tykseksi esitetään saman päivän taloustapah-
tumia. Kertaluonteisuuden vaikutelmaa
raportointiin tuo myös muutosten tarkan
euro- tai prosenttimäärän ilmaiseminen:

Rakennus- ja asfalttikonserni Lemminkäinen
lupasi niin ikään 1,00 euron lisäosingon ja
kohtuulliset näkymät loppuvuodeksi. Osake
nousi 2,6 prosenttia. (AL).

Kaiken kaikkiaan pörssikatsausten voi katsoa
arvottavan myönteistesti jatkuvaa ja nopea-
tempoista kaupankäyntiä ja rakentavan näin

eräänlaista iloisen keinottelijan toimija-ase-
maa. 

Pankkien sijoitusrahastojen markkinointiteks-
teissä puolestaan kohtaa kaksi aikajännettä.
Sijoitusmarkkinat näyttäytyvät yhtäältä
kuluttajasta etäisinä, nopealiikkeisinä ja
arvaamattomina, ja kuluttajaa varoitetaan
tuoton heilahtelusta lyhyellä aikavälillä.
Samalla teksteissä kannustetaan kuluttajia
pitkäjänteiseen toimintaan ja rakennetaan
näin varovaisen ja harkitsevan sijoittajan toi-
mija-asemaa. 

Osakerahastoissa tuotto-odotus on korkea,
mutta varsinkin lyhyellä tähtäimellä rahasto-
osuuden arvonheilahtelut voivat olla melko
suuriakin. Mitä pitkäaikaisempi osakerahasto-
sijoitus on, sitä pienempi on kurssien muu-
toksesta johtuva riski.  (OP)

Representaatiot sijoitusmarkkinoiden nopeis-
ta liikkeistä ja kuluttajien pitkäjänteisestä ja
harkitsevasta sijoitustoiminnasta eivät koh-
taa toisiaan suoraan, ja sijoitusrahastojen
markkinointiteksteissä rakentuukin kaksi sel-
västi erilaista sijoittajan subjektiasemaa.
Rahastoon sijoittava kuluttaja, jota tyypilli-
sesti puhutellaan tekstin lukijana, näyttäytyy
melko passiivisena tapahtumien seuraajana
ja tuottojen odottelijana. Hänen roolinsa on
syöttää rahaa automaattiin, tarkastella sijoi-
tusten arvon kehittymistä ja nostaa halutes-
saan säästöjä käyttöönsä. Rahastojen mark-
kinointiteksteissä kuluttajan aktiivisuus – ja
siihen liittyvä vaivannäkö – keskittyy yhteen
hetkeen ja toimeen eli sopivan rahaston
valintaan. Valinnan jälkeistä olotilaa määrit-
tävät teksteissä vaivattomuus ja passiivisuus.
Kuluttajan puolesta työtä tekee tällöin mark-
kinointitekstien toinen sijoittajasubjekti,
sijoittamisen ammattilainen. Ammattisijoit-
tajasta eli salkunhoitajasta rakentuukin
markkinointiteksteissä välittäjä pitkäjäntei-
sen piensijoittajan ja nopealiikkeisten,
abstraktien, autonomisesti toimivien markki-
noiden välille.

Rahastosijoittajan ei tarvitse seurata arvopa-
perimarkkinoita jatkuvasti, sillä salkunhoita-
jat sijoitustoiminnan ammattilaisina hoitavat
rahastosijoituksia kokopäiväisesti osak-
keenomistajan puolesta. (Nordea)

Rahastosäästäjänä ostat valitsemasi rahaston
(tai rahastojen) osuuksia ja omistat vastaa-
vasti osuuksiesi mukaisen määrän sen/niiden
omaisuudesta. Omaisuutta hoitavat ja kartut-
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tavat sijoittamisen ammattilaiset, jotka jat-
kuvasti seuraavat ja analysoivat markkinoi-
den kehitystä. (Säästöpankki)

Sijoittajille ja pörssiyrityksille rakentuvat toi-
minnan normit tulevat sekä uutis- että mark-
kinointiteksteissä näkyviksi myös ”riskien
dramaturgian” (Beck 1999, 203) kautta.
Uhkien ja riskien representaatioiden voi kat-
soa implisiittisesti velvoittavan niiden mini-
moimiseen, ja riskien dramaturgia määritte-
leekin osaltaan, millainen taloudellinen toi-
minta näyttäytyy vastuullisena ja moraalise-
na niin sijoitusmarkkinoilla toimivien kulutta-
jien kuin pörssiyritystenkin kannalta. 

Sijoittajien kannalta uhaksi rakentuu teks-
teissä yhtäältä liika varovaisuus, joten vas-
tuullista toimintaa määrittää yhtäältä riittävä
riskinotto. Toisaalta uhkana näyttäytyy myös
sijoitusten arvonvaihtelu, jonka implikoidaan
liittyvän esimerkiksi sijoituskohteiden yksi-
puolisuuteen, liian lyhyeen sijoittamisen aika-
jänteeseen tai kuluttajan asiantuntematto-
muuteen. Vastuullinen sijoittaminen edellyt-
tää teksteissä siis myös sijoitusten hajautta-
mista, pitkäjänteisyyttä ja asiantuntija-avun
käyttämistä.

Rahastosäästäjänä saat pienemmälläkin sijoi-
tuksella suursijoittajan markkinaedut: alem-
mat kustannukset, tehokkaan riskien hajau-
tuksen, ammattimaiset asiantuntijat sijoitus-
tasi hoitamaan. (Säästöpankki)

Pienten summien sijoittaminen etenkin suo-
raan ulkomaisiin osakkeisiin voi kuitenkin
tulla kalliiksi, sillä kaupankäynnin ja säilyttä-
misen kulut vievät osan tuotoista.
Edullisempaa on sijoittaa osakemarkkinoille
Nordea-rahastojen kautta. Rahasto hoitaa
oman sijoituspolitiikkansa mukaisesti sijoi-
tuksista sijoittajan puolesta. (Nordea)

Pörssiyritysten kannalta uhkana näyttäytyy –
erityisesti uutisteksteissä, sillä markkinointi-
teksteissä yritykset ovat pitkälti näkymättö-
missä – ennen muuta oman osakekurssin las-
ku. Pörssikatsauksissa kurssinousu ja -lasku
merkityksellistyvät sijoittajien ”reagoinniksi”
yritysten toimintaan ja usein selvästi myös
yritysten toimien arvioinniksi:

SanomaWSOY kertoi parannuksesta. Se pal-
kittiin kurssinousulla (Yle).

Sijoittajien siis ajatellaan ostamalla ja myy-
mällä ilmaisevan mielipiteensä siitä, toimiiko

yritys heidän hyväksymällään tavalla.
Kiinnostavaa on se, että ”palkitseminen”
(ostamalla) tai ”rankaiseminen” (myymällä)
ovat teksteissä sidoksissa lähes yksinomaan
yritysten taloudelliseen suorituskykyyn.
Oikeanlaisen, sijoittajien hyväksymän yritys-
toiminnan kriteerinä näyttäytyy siis yrityksen
kyky tuottaa arvoa osakkeenomistajille. 

Pörssikatsausten argumentointi nojaa sekä
sijoittajien että pörssiyritysten toiminnan
osalta pitkälti uusliberalistiseen ajatteluta-
paan, jossa toiminnan moraali määrittyy
taloudelliseksi rationaalisuudeksi, tarkemmin
sanottuna kustannusten ja hyötyjen opti-
moinniksi (Lemke 2001, 201). Tekstit kon-
struoivat sijoittajia, joiden näkökulmasta
moraalista ja vastuullista yritystoimintaa on
saada aikaiseksi tuottoja mahdollisimman
vähäisin kustannuksin. Muita moraalin kritee-
reitä yritystoiminnalle ei ole. Tämä näkyy esi-
merkiksi tavassa, jolla pörssikatsauksissa
käsitellään irtisanomisuutisia. Niiden odotuk-
senmukaiseksi seuraukseksi rakentuu pörssi-
raporteissa tyypillisesti kurssinousu. 

Kustannus-hyötyoptimointi näyttäytyy me-
diateksteissä niin vallitsevana pörssiyritysten
arvon mittana, että jos sijoitustuotteita ei
jostain syystä voida käsitellä yksinomaan
tämän rationaliteetin kautta, syntyy diskursii-
vista kamppailua tai ristiriitoja. Tämä näkyy
esimerkiksi talousmedian hankaluuksissa
käsitellä eettisinä markkinoitavia sijoitustuot-
teita, joita arvioidessa ja kommentoitaessa
olisi väistämättä tunnustettava, että sijoitta-
jille voivat olla merkityksellisiä myös muut
kuin taloudelliset arvot (Winnett & Lewis
2000). 

Ylipäänsä tuottoa ja turvallisuutta tavoittele-
va sijoittaminen näyttäytyy sekä uutismedian
pörssiraporteissa että pankkien verkkosivu-
jen markkinointiteksteissä selvästi myöntei-
sessä valossa – olipa se sitten nopealiikkeistä
keinottelua tai pitkäjänteistä, asiantuntija-
apuun nojaavaa säästämistä. Asiaintilojen
arvottaminen on yksi tapa rakentaa toimin-
nan normeja (Fairclough 2003, 108–112), ja
tuoton ja riskin optimointiin perustuvan sijoi-
tustoiminnan voikin katsoa näyttäytyvän
teksteissä paitsi hyväksyttävänä myös suosi-
teltavana. Tekstit rakentavat toisin sanoen
velvollisuutta tavoitella tuottoa sekä tehdä
aktiivisia omaan taloudenhoitoon liittyviä
päätöksiä ja valintoja tuoton ja riskin välillä
(ks. myös De Goede 2005a; Lunt 1996).

9



LOPUKSI: UUSLIBERALISTINEN
DISKURSSI JA PÖRSSIPUHEEN
SEURAUKSELLISUUS

Osake- ja rahastosijoittamisesta rakentuu
teksteissä hyväksyttävää, myönteisesti arvo-
tettua toimintaa. Markkinointitekstien ohella
myös uutismedia tuottaa ja ylläpitää erään-
laista hyväksyttävän keinottelun diskurssia,
jota luonnehtii jo päivittäisen kaupankäynnin
raportointi sinänsä ja erityisesti sen jatkuvaa
muutosta etualaistava ja kurssinousua posi-
tiivisesti arvottava retoriikka. Pankkien verk-
kosivuilla sijoittaja-kuluttajat puolestaan
näyttäytyvät tuottoa ja turvallisuutta tavoit-
televina vastuullisina ja pitkäjänteisinä oman
taloutensa hoitajina. 

Sijoittajan toimija-asemien kannalta molem-
pien tekstilajien voi katsoa nojaavan pitkälti
uusliberalistiseen diskurssiin, jonka keskeisiä
piirteitä ovat yksilökeskeinen yrittäjäajattelu
sekä moraalin ja vastuun samastaminen kus-
tannusten ja hyötyjen optimointiin (Lemke
2001; Du Gay, Salaman & Rees 1996).
Teksteissä strategisesta taloudenhoidosta ja
aktiivisesta tuoton tavoittelusta rakentuu
taloudellisen subjektin moraalisia velvolli-
suuksia. Vastuullisen kuluttajasubjektin teh-
tävä on pitää huolta siitä, että hän saa osan-
sa yritystoiminnan tuotoista ja talouskasvus-
ta kotimaisilla ja globaaleilla markkinoilla.
Helpoiten ja turvallisimmin tämä tapahtuu
käyttämällä hyödyksi asiantuntijoiden palve-
luja: pankkien ja pankkiiriliikkeiden, sijoitus-
ja eläkerahastojen, analyytikoiden ja salkun-
hoitajien. Tekstien voikin katsoa legitimoivan
näiden välittäjien olemassaoloa ja toimintaa.
Yritystoiminnan moraaliseksi normiksi puo-
lestaan rakentuu yrityksen kyky tuottaa
arvoa sijoittajille.

Teksteissä rakentuvaa sijoittajan toimija-ase-
maa voi luonnehtia kapeaksi. Kuluttajan esi-
merkiksi oletetaan olevan kiinnostunut lähes
yksinomaan tuottojen ja riskin suhteesta teh-
dessään sijoitusvalintoja. Lisäksi hänen olete-
taan arvottavan myös yritysten toimintaa
yksinomaan kustannusten ja hyötyjen opti-
moinnin perusteella. Tämän subjektiaseman
ulkopuolelle jäävät monet mahdolliset toimin-
nan motiivit ja normit sekä pitkälti esimerkik-
si sijoittamisen etiikkaan, omistajavaltaan, si-
joittajan vastuuseen sekä taloudellisen toi-
minnan kulttuurisiin ja sosiaalisiin ehtoihin
liittyvät kysymykset. Konstruktionistisesta
näkökulmasta representaatiot on nähtävä

merkityksellisinä ja seurauksellisina: osake-
markkinoiden representaatio tuoton ja riskin
suhdetta optimoivien yksilötoimijoiden ken-
täksi voi esimerkiksi aiheuttaa sijoittajien pai-
nottunutta valikoitumista eli vaikuttaa siihen,
millaisia toimijoita sijoitusmarkkinoille toden-
näköisimmin hakeutuu. 

Uutis- ja markkinointitekstien ei voi katsoa
antavan kuluttajille järin monipuolisia mah-
dollisuuksia hahmottaa sijoittamisen yhteyk-
siä yritysten toimintaan taikka sijoittamiseen
mahdollisesti liittyviä vastuita ja valtaa.
Vakiintuneiden puhetapojen voi myös väittää
pitkälti ”epäpolitisoivan” ja ”epäsosialisoivan”
(De Goede 2005b) osakemarkkinat eli riisu-
van markkinat ja sijoitustoiminnan niiden
poliittisista, yhteiskunnallisista ja sosiaalisista
merkityksistä. Taustalta hahmottuu uusklas-
sinen talousteoria, joka pyrkii tarkastelemaan
taloudellista toimintaa irrallaan sosiaalisesta
ja yhteiskunnallisesta. Uutis- ja markkinointi-
teksteissä talousteorian erityisluonne ja sisäi-
set rajaukset kuitenkin häipyvät näkyvistä,
jolloin esimerkiksi markkinoiden erillisyys ei
enää näyttäydy teoreettisena erotteluna vaan
todellisuuden kuvauksena. Mitä vallitsevam-
min irrallisuuden diskurssi jäsentää puhetta
osakemarkkinoista ja sijoittamisesta, sitä
todennäköisempänä voidaan pitää mahdolli-
suutta, että sijoittamisen kollektiiviset seu-
raukset osoittautuvat yllättäviksi sijoittajille
itselleenkin: että ”osakkeenomistajan etujen-
sa nimissä palkansaajan - - on irtisanottava
itsensä, jos Wall Street sitä vaatii”, kuten
Marazzi (2006, 20) luonnehtii. 

Ylipäänsä uutismedian pörssikatsausten ja
sijoitusrahastojen markkinointitekstien voi
tulkita tuottavan ja uusintavan näkemystä,
jonka mukaan osake- ja rahastosijoittamista
on luonnollista tarkastella yksipuolisesti
taloudellisesta näkökulmasta. Kuluttajille
markkinoidaan sijoitustuotteita ongelmatto-
masti tuottolähteinä, eivätkä esimerkiksi
sijoitustoiminnan ja osakekaupan laajemmat,
kollektiiviset seuraukset tai vaikutussuhteet
näyttäydy relevantteina. Seurauksettomuu-
den ja epäpoliittisuuden oletukset ilmenevät
kuluttajille suunnatussa pörssipuheessa häm-
mästyttävän vallitsevina ja kyseenalaista-
mattomina, kun otetaan huomioon, että
yhteiskunnassa käydään samanaikaisesti
kansalaiskeskustelua myös esimerkiksi omis-
taja-arvoajattelun ja sijoittajavetoistumisen
haittapuolista.
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TIIVISTELMÄ

Tässä tutkimuksessa lähdetään etsimään
tentatiivisesti yhteyksiä suomalaisen kulutus-
yhteiskunnan sekä koirien rekisteröintitilasto-
jen välillä. Ensimmäiseksi vertaillaan kulutuk-
sellisia, taloudellisia ja arvomaailman muu-
toksia koirien rekisteröintitilastoihin vuosina
1960–2005. Huomataan, että 60–80-luvuilla
taloudelliset nousu- ja laskusuhdanteet hei-
jastelevat koirien rekisteröintimääriä häm-
mästyttävällä tarkkuudella. Ajanjakson alku-
vaiheessa Suomeen saapuvat seurakoirat,
kun taas 80-luvun vaihteessa noutajat nouse-
vat uusiksi suosikkikoiriksi. Tultaessa 90-
luvun lamakaudelle koiramäärät yllättäen
nousevat.  Rekisteröintitilastot käyvät lasku-
suunnassa 90-luvun loppupuolella, mutta
alkavat jälleen 2000-luvulla seurailla talou-
den suhdanteita. Toisessa vaiheessa artikke-
lissa perehdytään tarkemmalla tasolla viimei-
seen vuosikymmenen rotu- ja roturyhmäkoh-
taisiin muutoksiin. Havaitaan suomalaisen
kuluttajan tavoittelevan nykyään erikoisuuk-
sia, monikäyttöisyyttä, harrastuskaveria ja
mieluiten pienessä paketissa. Kolmanneksi,
tutkimuksen tuotoksia vertaillaan ja rinnaste-
taan modernille, postmodernille ja transmo-
dernille ajalle tyypillisinä pidettyihin piir-
teisiin. Huomataan, että 60- ja 70-luvuilla on
löydettävissä modernille ajalle tyypillisiä piir-
teitä: tulevaisuususkon siivittämää nousu-
kautta koirien määrän ja monipuolisuuden
nimissä sekä rakenteita ylläpitäviä selkeitä
suosituimmuusjaotteluja. Postmodernille
ajalle tultaessa rotuvalinnat ovat yhä enem-
män fragmentoituneita, polarisoituneita ja
ambivalentteja. Toisaalta myös transmoder-
nismille tyypilliset piirteet, kuten vastuulli-
suus, yhteisöllisyys ja luonnollisuus nostavat
päätään tämän päivän yhteiskunnassa. 

JOHDANTO

Yksi tämän hetken niin suomalaista kuin
yleensäkin länsimaista yhteiskuntaa leimaa-
vista tekijöistä on lemmikkeihin liittyvän
kulutuksen lisääntyminen ja varioituminen.
Pelkästään määrällisesti tarkasteltuna lem-
mikkeihin liittyvä kulutus on karkeasti ottaen
kolminkertaistunut viimeisen kahdenkymme-
nen vuoden aikana (Kansantalouden tilipito
2000). Varioitumiseen liittyvät ilmiöt tulevat
erityisen hyvin esiin koiramaailmassa. Yhä
useammasta koiranomistajasta on luonnollis-
ta huolehtia koiriensa riittävästä liikunnan-
saannista ja oikeasta ruokavaliosta, vaikka
itse sortuisi tuon tuostakin poikkeamaan ter-
veellisistä elämäntavoista. Voidaankin laskea,
että esimerkiksi 90-luvun alkupuoliskolla,
syvimmän laman aikana, lemmikkeihin, nii-
den tuotteisiin ja palveluihin käytetty raha-
määrä kasvoi Suomessa liki 40 prosenttia
neljässä vuodessa (Kansantalouden tilipito
2000). Toisaalta kaupunkikoiria on varsin ym-
märrettävää pukea emäntänsä tai isäntänsä
tyyliin, makuun ja värisävyihin sopivasti. Yhä
useammat koiranomistajat ovat myös aktiivi-
sia koiraharrastajia; näyttelykoirien turkin tu-
lee kiiltää juuri oikealla shampoolla pestynä,
agilitykoiran on tärkeää saada riittävän usein
hierontaa, kun taas palveluskoiran motivoi-
miseen on löydettävä juuri tälle koiralle sopi-
via koulutusleluja ja -hihnoja. Myös koiran-
omistajat saavat osansa: metsästysmiehet
pukeutuvat mielellään maastonväriseen Sas-
tan ulkoiluasuun, kun taas todellinen agility-
aktiivi tarvitse ehdottomasti Dita:n kengät,
eikä tottelevaisuuskouluttaja voi esiintyä va-
kuuttavasti ilman Gappayn tai Berran treeni-
liiviä.

Nämä esimerkit valottavat ajatusta siitä, että
rakkaat lemmikkimme ovat yhä useammin
myös kulutuksen kohteita ja kulutuksen läh-
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teitä. Niitä ja niiden kautta kulutetaan. Aikai-
semmassa tutkimuksessa onkin löydetty tu-
loksia siitä, että kuluttajat pitävät lemmikke-
jään paitsi ihmisenkaltaisina perheenjäseninä
ja ystävinä, myös tuotteina ja omistuksen ja
kulutuksen kohteina (esim. Hirschman 1994;
Belk 1998; 1996; Beck & Katcher 1983; Hol-
brook 1996; Scammon 1987; Gillespie, Lef-
fler & Lerner 2002). Tällöin lemmikit ovat ol-
leet esimerkiksi harrastusvälineitä, kotien ko-
risteita tai status symboleita. Näissä tutki-
muksissa kuluttajia ja heidän lemmikkejään
on lähestytty yksittäisen tai muutaman kulut-
tajan näkökulmasta, onhan metodeina käy-
tetty haastattelua, osallistuva havainnointia
ja introspektiota. Tavoitteena onkin ollut saa-
vuttaa syvällistä ymmärrystä kuluttajan ja
hänen lemmikkinsä välisestä suhteesta. 

Tässä tutkimuksessa valitsemme täysin
aiemmasta poikkeavan lähestymistavan, tar-
kastelemme ilmiötä koko yhteiskunnassa ta-
pahtuvia muutoksia vasten. Koska aiempi
tutkimus on operoinut lähinnä mikrotasolla,
tuottaen kuluttajan lemmikkiinsä liittämiä
merkityksiä, viemme tarkastelun nyt aggre-
gaattitasolle, pyrkimyksenämme etsiä näitä
merkityksiä koko yhteiskunnan tasolla. Hei-
jastuvatko nämä kuluttajan ja lemmikin väli-
sen suhteen eri muodot myös makrotasolla?
Luonnollisesti tutkimuksemme ei pysty vas-
taamaan kuluttajan lemmikkimerkityksiä ja
lemmikin hankintaan liittyviin kysymyksiin
yhtä täsmällisesti, eikä se ole tarkoituksena-
kaan. Tutkimuksemme luonne onkin tentatii-
vinen, kysymyksiä nostattava ja niitä herät-
tävä. Tarkoituksen ei siis ole antaa valmiita
tai ”oikeita” vastauksia, saatikka määritellä
deterministisesti kuinka ”asiat ovat”. Päin-
vastoin tavoitteena on herättää myös lukija
pohtimaan tekemiämme päätelmiä. 

Yhteiskuntamme arvo- ja asennemuutoksia
luonnehditaan toisinaan suhteellisen vakaiksi
ja muuttumattomiksi, erityisesti syväraken-
teiden suhteen (Haikonen & Kiljunen 2003:
19). Silti tiettyjä kullekin aikakaudelle tyypil-
lisiä piirteitä ja väreilyjä on yhteiskunnan
arvoilmastossa havaittavissa. Usein tällaisia
tyypillisiä piirteitä havainnollistetaan sillä,
kuinka kuluttajat panostavat erilaisiin kulu-
tus- ja erityisesti kestokulutushyödykkeisiin
(esim. Huokuna 2005). Lemmikit näyttäisivät
kuuluvan yhä useampaan suomalaiseen ta-
louteen, onhan laskettu että joka kolmannes-
sa taloudessa on kissa tai koira (Lounasmeri
2002: 38.). Voitaisiin ajatella, että juuri lem-
mikkien rinnastaminen muihin kotiemme kes-

keisiin hankintoihin toisi lisää ymmärrystä
suomalaisesta kulutusyhteiskunnasta. Lem-
mikit, moninaisten rooliensa kautta tarjoavat
täysin uniikin kulutuskohteen; tai itse asiassa
onko kyseessä kulutusobjekti vai pikemmin-
kin subjekti? Vaikka kuluttajina saatamme
antropomorfisoida ja muodostaa läheisen
suhteen moniinkin omistuksenkohteisiimme,
kuten suosikkibrandiimme (Four-nier 1998),
vain lemmikit elävinä olentoina pystyvät edes
jossain määrin ihmisenkaltaiseen vastavuo-
roisuuteen kanssamme. Tämän tutkimuksen
tekemättä jättäminen tuntuisikin ohittavan
yhden keskeisistä tekijöistä suomalaisen ku-
lutusyhteiskunnan arvostuksia tarkasteltaes-
sa. Tutkimuksemme kohdelemmikiksi valittiin
koira, paitsi että se on kissan ohella yleisin
lemmikkimme, sen useat rotumuunnokset
sekä siitä saatava tilastotieto mahdollistavat
tämänkaltaisen makrotason analyysin sekä
erilaisten variaatioiden vertailun.

Tutkimus etenee kolmessa vaiheessa. En-
simmäiseksi selvitetään sitä, onko yhteiskun-
nan muutoksista, esimerkiksi taloudellisista
tai arvomaailmassa liikkuvista suhdanteista
ja koirien rekisteröintimääristä löydettävissä
yhtymäkohtia pidemmällä aikavälillä tarkas-
teltuna. Tässä aineistona ovat koirien rekiste-
röintitilastot vuosina 1960–2005. Tässä vai-
heessa tutustutaan lähinnä koirien rekiste-
röintimääriin, mutta myös kohtuullisen pinta-
puolisesti tietyn ajanjakson suosikkirotuihin.
Näitä rekisteröintimääriä verrataan kullekin
ajalle tyypillisinä pidettyihin arvostuksiin.

Toiseksi työssä lähdetään tarkastelemaan re-
kisteröintimääriä tarkemmalla tasolla, roduit-
tain ja roturyhmittäin. Tässä tarkastelun
ajanjaksoksi on valittu viimeisin vuosikym-
men eli tarkastelussa ovat koirien roturekis-
teröinnit vuosilta 1994–2005. Tässä vaihees-
sa esitellään suosituimpia rotuja, suosituim-
pia roturyhmiä ja sekä rotutilastojen ”nousi-
joita” ja ”laskijoita”. Onko löydettävissä kos-
ketuspintoja tämän ajanjakson arvomaailman
ja elämäntyylin sekä koirarotujen suosion
välillä? Voidaanko ajatella, että tällaiset
suosikit ja suosiotaan menettäneet koirarodut
kertovat jotakin meidän aikamme suomalai-
sen kuluttajan elämästä ja arvostuksista?
Kolmannessa vaiheessa vedetään yhteen tut-
kimuksen tuloksia ja pohditaan koirarotutilas-
tojen muutoksia ja merkityksiä modernismin,
postmodernismin sekä transmodernismin
rajapinnoilla. Voidaanko tämäntyyppisiä koi-
rarotutilastoaineistoja hyväksikäyttäen löytää
heijastumia myös teoreettisiin pohdintoihin? 
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KOIRANKARVAISET
VUOSIKYMMENET

Tässä työssä käytettävät tilastot perustuvat
Suomen kennelliiton jäsenilleen tarjoaman
Koiramme-lehden koirarekisteröintitilastoi-
hin. Tilastotiedot on etsitty Koiramme-lehden
toimituksen ystävällisellä avustuksella van-
hoista lehdistä ja koottu osittain sähköisiksi
tiedostoiksi. Kaikki numeeriset laskelmat ja
analyysit ovat kuitenkin käsillä olevan tutki-
muksen tuotosta. Vanhimmat tiedot koirien
rekisteröinnistä Suomessa löytyivät vuodelta
1960. Kuviossa 1. on esitetty koirien koko-
naisrekisteröintimäärät vuosilta 1960–2005.

Koirien rekisteröintitilastojen tarkastelua vai-
keuttaa se, että koirien roturyhmittely muu-
tettiin vuonna 1988 vastaamaan kansainvä-
listä FCI:n (Fédération Cynologique Inter-
nationale) luokitusta. Näin ollen roturyhmä-
kohtaista luokittelua ei koko tarkasteluajan-
jaksolta voida tehdä yhteneväiseksi. Lisäksi
koirien rekisteröintitilastoista puuttuu moni-
rotuiset koirat. Suomen kennelliitto aloitti
vuonna 1996 monirotuisten koirien rekiste-
röinnin omaksi FIX-rekisterikseen, mutta
luonnollisestikaan tähän rekisteriin ei kaikkia
monirotuisia rekisteröidä. Rekisteristä löyty-
vätkin pääsääntöisesti kilpailukäytössä olevat
monirotuiset, sillä rekisteröinti on edellytyk-
senä kilpailuihin osallistumiselle.

Tässä ensimmäisessä luvussa keskitytään
tarkastelemaan koirien rekisteröintimääriä
karkeammalla tasolla läpi tarkasteluajanjak-
son, viimeisen 45 vuoden ajalta. Tarkastelun
kohteena on koirien kokonaismäärän kehitys,
yksittäisiä rotuja ja rotuluokitteluja käsitel-
lään esimerkinomaisesti. 

Kasvua, kehitystä ja monipuolistumista
1960-luvulla: seurakoira osaksi 
modernia kaupunkilaiskotia

Ensimmäistä tarkastelujaksoa, 1960-lukua
luonnehtii modernismiin tyypillisesti liitettävä
vahva luottamus tulevaisuuteen ja edistyk-
seen. Suomen voidaankin kuvailla nousevan
tällä ajanjaksolla sodanjälkeisestä puutteesta
hyvinvointivaltioksi. (Kortti 2003: 41, 58.)
Vuosikymmenelle tyypillinen noususuhdanne
voidaan nähdä heijastuvan samansuuntaises-
ti myös koirien rekisteröintitilastoihin. Vuosi-
kymmenen aikana koirien rekisteröinti nousi
yli kolminkertaiseksi: kun rekisteröintimäärä

ens immäisenä
tarkasteluvuote-
na oli 6 727, re-
kisteröitiin koiria
1969 yhteensä
21 014 kappalet-
ta. Näin suurta
nousua rekiste-
röintimäärissä ei
nähdäkään min-
kään muun vuo-
sikymmen aika-
na. 

Kulutuksen yli-
päänsä nähdään
olevan keskeistä
60-luvulle. On

laskettu, että kulutus kaksinkertaistui vuosi-
na 1952–75 (Kortti 2003: 59). Ainakin koirien
rekisteröiminen lisääntyi samaan tahtiin kuin
vuosikymmenelle tyypillisten kestokulutus-
hyödykkeiden kuten television, imurin, pesu-
koneen ja jääkaapin hankinnat. Onkin pohdit-
tu, että kun suomalaisista tuli moderneja
tällä vuosikymmenellä, he tekivät kodeistaan
moderneja ja alkoivat mitata moderniuttaan
vertailemalla hankintojaan naapureiden han-
kintoihin (Kortti 2003; Tennilä 1999).
Voitaisiin siis ehdottaa, että koira olisi ”minul-
le myös” -hankinta, ikään kuin elintason mit-
tari, mikä osaltaan voisi selittää koirien rekis-
teröintimäärän suorastaan räjähdysmäistä
kasvua. 

Toinen koiriin tarkasteltavalla vuosikymme-
nellä hyvin kiinteästi liittyvä piirre on rotukir-
jon monipuolistuminen. Kun vuonna 1960
koirarotuja rekisteröitiin yhteensä 77 eri
rotua, löytyi suomalaisesta rotuvalikoimasta
kymmenen vuotta myöhemmin liki kaksin-
kertainen määrä rotuja. Toisaalta, asemansa
suomalaisten ykkösrotuna koko 45 vuoden

Koirien rekisteröinnit 1960-2005
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ajan on säilyttänyt suomenajokoira. Sen
asema ei tunnu juuri talouden tai elämäntyy-
lien vaihteluista horjahtelevan. Sen sijaan
muiden kymmenen suosituimman rodun
sisällä tapahtuu muutoksia, jopa lyhyemmäl-
lä tarkasteluajanjaksolla. Muut suosikkirodut
60-luvulla olivat suomenpystykorva, collie,
karjalankarhukoira, karkeakarvainen kettu-
terrieri, dreeveri, saksanpaimenkoira, cocker-
spanieli, kiinanpalatsikoira ja bokseri. 

Tarkasteltavalle vuosikymmenelle oli luon-
teenomaista muutto maalta kaupunkiin
(Kortti 2003: 52). Kaupungistuminen voidaan
nähdä koirarotujen vaihtelussa. Vuosikym-
menen alkupuolella seurakoirat muodostivat
vain vajaa 20 prosenttia Suomen koirakan-
nasta, kun vuonna 1970 peräti kolmasosa
koirista oli seura- ja kääpiökoirarotuisia.
Maalta-kaupukiin –ajatuksella voidaan leikkiä
myös pidemmälle: tuovatko koirat mukanaan
”palasen maaseutua” moderneihin kaupunki-
koteihin? Vai heijastavatko tällaiset pienet
seurakoirat nimenomaan kaupunkilaisuuteen
liitettäviä arvoja? Kun taas metsästyskoirat,
ovatko ne liian ”maalaisia” ja ”ulkokoiria” näi-
hin urbaaneihin ympyröihin? Niinpä niin, met-
sästyskoirien osuus pienenikin reilusta 60
%:sta vajaaseen 50%:een samalla tarkaste-
luvälillä. Metsästyskoirat näyttäisivät siis jää-
vän siinä missä maaseutumainen asuminen-
kin.

Seurakoirien suosion syytä voidaan etsiä
myös muuttuneista kulutus- ja vapaa-ajan-
viettotottumuksista. Nämä muutokset näkyi-
vät erityisesti televisioiden hankinnassa, vuo-
sikymmenen puolivälissä jopa 75 %:lla suo-
malaisista oli televisio. Vuosikymmenellä
lisääntynyt vapaa-aika näkyi ulkomaan mat-
kustelun, harrastamisen ja viihteeseen koh-
distuvan kulutuksen lisääntymisenä.
(Heinonen 2000: 17; Kortti 2003: 58–62;
Pantzar 1996: 36–37.) Seurakoirat tuntuvat
sopivan tällaiseen elämään pidempiä lenkke-
jä ja aktiivisempaa koulutusta vaativia met-
sästys- ja palveluskoiria paremmin. Vielä 60-
luvulla ei koiraharrastusta nähty vapaa-ajan-
viettotavaksi samalla tavalla kuin tämän päi-
vän Suomessa, vaan vapaa-aika kului pikem-
minkin uusien sähköisten viestimien parissa
tai matkustellen. 

Kulutusta 1960-luvulla luonnehtii myös se,
että naisista tuli entistä tärkeämpiä kuluttaja-
ryhmiä (Heinonen 2000: 17; 2003: 459;
Kortti 2003: 58–62). Naisten asema työssä-
kävijöinä ja tasa-arvoisempina kuluttajina

saattoi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että
koirista seurakoirat, ”naisten koirat” tulivat
suositummaksi. Perinteisesti kun metsästys-
koirat ovat olleet miesten mukana toiminnas-
sa ja tehtäviä suorittamassa. Nyt koirille tuli
uusi funktio, olla seuralaisena. Voidaanko
ajatella, että 60-luvun seksuaalinen vallanku-
mous tapahtui myös koiranomistajien kes-
kuudessa?

Nousua ja laskua 1970-luvulla: 
tuore hyvinvointivaltio kohtaa kriisin,
noutajat turvaa tuomaan 

Hyvinvointisuomen rakentaminen jatkui
1970-luvun puoleenväliin, jolloin Suomi alkoi
lähestyä muiden Pohjoismaiden hyvinvointi-
yhteiskunnan mallia (Heinonen 2000: 17).
Noususuhdanne näkyi myös koirienrekiste-
röintitilastoissa: aina vuoteen 1975 asti tilas-
toitiin vuosi vuodelta rekisteröintiennätyksiä,
kyseisenä vuonna koiria rekisteröitiinkin yli
30 000 kappaletta. Vuosina 1973–74 koettu
öljykriisi näyttäisi kolauttaneen myös koirien
rekisteröintimääriä: ne lähtivät ensimmäistä
kertaa laskuun. Vuonna 1980 rekisteröitiin
vähemmän koiria kuin koskaan sen jälkeen,
vain reilut 23 000 koiraa. Koirien rekisteröin-
titilastot 1960–1970 -luvuilla noudattelevat
siis suorastaan hämmentävällä tarkkuudella
talouden suhdanteita. Tämä viittaisi siihen,
että koira nähtiin hankintana siinä missä
muutkin kuluerät, johon sijoitetaan vain kun
rahaa on reilummin käytössä. 

Koirien määrän vähenemistä vuosikymmenen
loppupuolella voidaan toki pohdiskella myös
muista näkökulmista käsin. Hyvinvointisuo-
men rakentamiseen kuului keskeisesti yhä
enenemässä määrin teknisten laitteiden
hyväksikäyttöä, esimerkiksi jääkaappi vakiin-
nutti asemansa suomalaisissa kodeissa, kah-
vinkeitinten ja pakastimien tullessa yhä ylei-
semmiksi. Yhä useammalla suomalaisella oli
myös auto käytössään. Samassa hengessä
ruoan kulutuksessa uudet modernin ajan
trendit vähensivät entisestään perunan ja vil-
jan kulutusta, kun taas esimerkiksi jogurtin
kulutus lisääntyi. (Heinonen 2000: 17; Ten-
nilä 1999.) Voidaankin pohtia, kuinka hyvin
koira sopii tällaiseen moderniin kotiin, jossa
koneistuminen ja hygieniasta huolehtiminen
tuli entistä keskeisemmäksi. Oliko koirien
määrän lisääntyminen 60-luvulta 70-luvun
puoleen väliin vain eräänlainen reliikki maal-
tamuuton muistoksi? Oliko kaupunkilainen elä-
mäntyyli vienyt suomalaiset mukanaan siinä
määrin, ettei muistomerkkiä maalta enää tarvittu?
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Toisaalta 1960–70-luvuille kuuluu keskeisenä
osana myös infrastruktuurin muodostuminen,
koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden rakenta-
minen. Yleensä ottaen, julkisella kulutuksella
oli varsin merkittävä rooli talouden kehityk-
sessä. (Heinonen 2000: 17.) Naisten työssä-
käynnin yleistyessä oli siis varsin luontevaa
laittaa lapset päiväkoteihin ja kouluihin päi-
väksi. Koirien määrän vähenemistä voitaisiin-
kin pyrkiä pohtimaan myös käytännön hanka-
luuksien kautta, äitien mennessä töihin ja
lasten päiväkoteihin, koirat jäivät ilman hoi-
tajia. Kun samassa kehityksessä otetaan
vielä huomioon kasvavassa määrin yhä
suositummaksi käyneet ilta-aikaan tapahtu-
vat harrasteet, ei koiralle jää enää yksinker-
taisesti aikaa perheen arjessa. 

Jos tarkastellaan rekisteröityjä rotuja tar-
kemmin, huomataan, että koirien silloinen
jaottelu metsästys-, palvelus- ja seurakoiriin
noudattelee määrällisesti koko tarkastelu-
ajanjakson hyvin muuttumatonta linjaa. Koi-
raryhmät ovat vakiinnuttaneet asemansa, va-
jaa puolet silloisen Suomen koirakannasta
koostui metsästyskoirista, kolmasosa seura-
koirista ja vajaa viidesosa palveluskoirista.
Tässä mielessä siis 60-luvulla luotu trendi
pienten koirien suosiosta palvelus- ja metsäs-
tyskoirien osuuden kustannuksella jatkui suh-
teellisen samanlaisena myös 70-luvulla. Itse
asiassa hyvin samanlaisenahan jatkui myös
suomalaisen hyvinvointivaltion kehittyminen-
kin.

Kymmenen suosituimman koirarodun lista
pysyy kohtuullisen samanlaisena 70-luvun
alkupuoliskon, mutta vuosikymmenen tait-
teessa listalle ilmestyy uusi suosikkiryhmä:
noutajat. Ensin labradorinnoutaja ja 80-luvun
alussa myös kultainen noutaja nousevat
kymmenen suosituimman rodun joukkoon,
missä ne ovat säilyttäneet asemansa tähän
päivään asti. Noutajien suosiota olisi houkut-
televaa tulkita taloudellisen notkahduksen
ajan turvallisuuden- ja hyvänmielenetsinnäl-
lä. Noutaja suhteellisen kookkaana koirana
on omiaan tuomaa turvaa tällaisena aikana.
Lisäksi noutajien kanssa tekemissä ollut, on
varmaankin pistänyt merkille niiden useimmi-
ten lempeän kokonaisolemuksen. Esimeriksi
labradorinnoutajaa kuvataan rotumääritel-
mässään sanoin: ”hyväntuulinen ja eloisa”
sekä ”uskollinen seuralainen”. Voisikin ajatel-
la, että juuri tällaista nauravanaamaista ystä-
vää kaivattaisiin piristämään taloudellisten
huolien aikaan. Toinen, nyky-Suomessa edel-
leenkin listoilla säilynyt kestosuosikki, nor-

janharmaahirvikoira nousi myös kärkisijoille
samoihin aikoihin noutajien kanssa. Sen suo-
siota on selitetty paitsi hyvinkin erinomaisilla
käyttöominaisuuksilla, myös miellyttävällä
luonteella kotioloissa (Mujunen 2007).

Runsauden yhteiskunta 1980-luvulla:
labradori, tiibetinspanieli tai dobermanni
valitun elämäntyylin ilmentäjänä 

Vuosikymmenen taitteen alamäestä selvitty-
ään, koirien rekisteröintimäärät kääntyivät
jälleen nousuun. Silti koiria rekisteröitiin
määrällisesti vähemmän kuin 70-luvun huip-
puvuosina, ennätyslukemat saatiinkin kurot-
tua umpeen vasta vuonna 1987, minkä jäl-
keen rekisteröintimäärät eivät ole koskaan
tippuneet alle 32 000 koiraan vuodessa. Myös
yhteiskunta kokonaisuudessaan vaurastui
tasaista tahtia: talouskasvu oli ripeää, vienti
veti hyvin ja työllisyys pysyi hyvänä, puhut-
tiinkin siirtymästä runsauden yhteiskuntaan
(Heinonen 2000: 18). Ripeä talouskasvu tun-
tuisi siis heijastuvan myös koirien lisäänty-
vään rekisteröimiseen. 

Stereot, mikroaaltouunit, videonauhurit ja
vesisängyt olivat vuosikymmenelle tyypillisiä
kestokulutushyödykkeitä (Heinonen 2000:
18). Suomalaiset muuttuivat yhä trenditietoi-
semmiksi, kansainväliset merkkituotteet kuu-
luivat olennaisena osana juppimaiseen elä-
mäntapaan (Heinonen & Konttinen 2001:
214). Vuosikymmenen yksittäisiä listanousi-
joita olivat esimerkiksi belgianpaimenkoira
tervueren ja dobermanni. Niin ikään palvelus-
koiraryhmään kuuluvat collie ja briard kas-
vattavat rekisteröintejään. Tällaisten koiraro-
tujen suosiota voitaisiin tarkastella ensinnä-
kin omaa yksilöllistä elämäntyyliä viestivänä
valintana. Dobermanni on suorastaan stereo-
tyyppisesti yksilöllisyyttä ja jopa macho-iden-
titeettiä korostava rotu (kts. myös Hirschman
1994), jonka suosio sopii hyvin 80-luvun jup-
piarvoja korostavaan maailmaan. Yksilöllisis-
tä arvostuksista viesti myös ajalle tyypillinen
poliittisen vieraantuneisuus; suomalainen
luotti ennemmin henkilökohtaisiin valintoihin
kuin kollektiiviseen päätöksentekoon (Torvi &
Kiljunen 2005: 98–100).

Toisekseen isojen koirien suosion syitä poh-
dittaessa, voitaisiin sitä heijastella kasvavaan
terveystietoisuuteen, johon olennaisena osa-
na kuuluu juuri liikunnallisuus. Näistä valin-
noista henkii se, että kuluttajat eivät vieras-
taneet isompien koirien vaatimaa pidempää
lenkkeilyä ja harrastamista. Koirasta tuli hyvä
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syy harrastaa liikuntaa, joku joka vie pois
tv:n äärestä, ylös, ulos ja lenkille. Samassa
hengessä myös suomalaisten ruokakulttuuri
oli jälleen vaihtelun kourissa. Terveysvalis-
tuksen ja terveiden elämäntapojen lisäänty-
misen seurauksena lihan ja makkaroiden ku-
lutus kääntyi laskuun kalan, margariinin ja
juustojen kustannuksella. Kaupunkilaisen
juoma- ja ruokakulttuurin leviämisen myötä,
ruoasta ja nauttimisesta tuli myös harrastus.
(Heinonen 2000: 18.) Ruokakulttuurin muu-
tokset viestivät paitsi terveellisistä ja yksilöl-
lisistä elämänvalinnoista, myös mielihyvän-
ja nautinnonhakuisuudesta. 

Vuosikymmenelle tyypillinen kulutus toi siis
mukanaan myös mukavuutta, viihteellisyyttä
ja helppoutta kuluttajan elämään. Näitä
arvostuksia saatettiin tavoitella toisaalta
myös pienemmillä koiraroduilla: pieni koira
puolestaan ei vaadi niin pitkää lenkkiä, sen
kanssa vain yksinkertaisesti selviää vähem-
mällä vaivalla. Roturyhmätasolla tarkasteluna
nousijoita olivatkin seurakoirien- ja kääpiö-
koirienryhmät sekä myös kotikoiriksi sopivat
lintukoirat. Samassa hengessä, ajavien koi-
rien suosio vähentyi selkeästi. Myös palvelus-
koirat ryhmänä vähensivät lievästi suosio-
taan. 

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA:n arvo- ja
asennetutkimusten mukaan Suomen koko-
naisasenneilmastoa mitattaessa akselilla
kovuus-pehmeys tarkasteluvälillä 1984–1990,
arvot säilyivät koko välin ”pehmeän puolella”
(Haikonen & Kiljunen 2003: 45; Torvi &
Kiljunen 2005: 98–100). Pehmeiden arvojen
korostuminen tarkastelujaksolla voitaisiinkin
nähdä yhtenä kiinnikekohtana seura- ja per-
hekoirien sekä niin ikään noutajien suosioon.
Kuvataanhan yhtä rotunousijaa cavalier king-
charlesinspanielia rotumääritelmässä varsin
pehmeäksi sanoilla ”iloinen, ystävällinen, ei
aggressiivinen”. Juppimaailmalle vastakkaiset
emotionaalisemmat ja pehmeämmät kehityk-
set, kuten luontoarvot ja vihreä ajattelu
alkoivatkin olla uusia nousevia arvostuksia
vuosikymmenen loppupuolella (vrt. Ilmonen
2005: 95).

Tarkastelun alla olevan vuosikymmenen koi-
ranomistajuutta voisi luonnehtia elämäntyyli-
valinnaksi. Hyvinkin erilaiset rodut olivat suo-
siossa 80-luvulla: noutajat, seurakoirat ja
muutamat palveluskoirista. Voidaankin aja-
tella, että koiranvalinta nähtiin yhä enene-
mässä määrin osaksi valittua elämäntyyliä,
esimerkiksi noutajan avulla saatettiin raken-

taa ja viestiä luontoarvoja tai liikunnallisuut-
ta. Koirista tuli yhä selkeämmin osa elämän-
nautintoja, niiden kanssa vietettiin aikaa ja
myös siemen koirien kanssa harrastamiselle
istutettiin tällä vuosikymmenellä. Yksilöl-
lisyysajattelu saikin sisältönsä samankaltais-
ten yksilöllisten ihmisten joukkoon kuulumi-
sesta. Oli leimallista, että yksilöllisyyden
sisältö määriteltiin ulkopäin, esimeriksi mark-
kinoinnin toimesta. Niinpä 80-luvulla kulutta-
jien segmentointi yksilöllisiin ihmisiin oli suh-
teellisen yksinkertaista (Heinonen & Kont-
tinen 2001). Tällä vuosikymmenellä ei siis
koiran valinnassakaan haettu erikoisia ja
uusia rotuja, koira ei ollut keino viestiä erilai-
suutta, vaan pikemminkin yhtenäisyyttä mui-
den samanhenkisten kanssa. 

Matalasuhdannetta taloudessa ja nousua
koiramäärissä tai toisinpäin: suurten
vaihtelujen 1990-luku

Sekä Suomen taloudellinen kehitys että koi-
rien rekisteröintitilastotkin ovat hyvin poik-
keukselliset 1990-luvulla. Taloudessa vuosi-
kymmenen vaihteen vaarallinen kiihtyminen
johtikin rajuun romahdukseen 90-luvun alus-
sa. Kun tähän asti taloudensuhdanteet ja koi-
rien rekisteröintimäärät olivat vaihdelleet
samansuuntaisesti, nyt ensimmäistä kertaa
taloudellisen laskusuhdanteen aikaan koiria
alettiin hankkia ennennäkemättömän suurel-
la innolla. Syvimmän laman aikoihin, vuonna
1993 koirien rekisteröintimäärä oli korkeampi
kuin koskaan sitä ennen tai sen jälkeen, rei-
lut 47 000 koiraa. Vertailun vuoksi todetta-
koon, että sama ilmiö toistui myös rotukisso-
jen rekisteröinneissä, kissoja rekisteröitiin
ennätysmäärät vuosina 1991 ja 1992
(Suomen kissaliitto 2002). Myös lemmikki-
ruokaan, -varusteisiin ja -palveluihin käytetty
rahamäärä kasvoi samaan tahtiin (Kansan-
talouden tilinpito 2000). Lemmikeistä oltiin
valmiita pitämään huolta vaikka kulutuksesta
yleensä ottaen jouduttiinkin tinkimään, esi-
merkiksi vaatteisiin, kestokulutushyödyk-
keisiin ja matkailuun kulutettiin entistä vä-
hemmän, osa kuluttajista joutui vähentä-
mään jopa ruokamenoja tai terveydenhuol-
toon käytettyä rahamäärää (Heinonen 2000:
19). Tällainen kehitys antaa houkuttelevan
asetelman pohtia koiran merkitystä 90-luvun
lama-aikana. Toivatko ne jotain sellaista,
mitä juuri lemmikit voivat tuoda kuluttajan
elämään, henkistä ja fyysistä terveyttä,
yhdessäoloa, seuraa ja aktivointia? Olivatko
koirat tuomassa turvaa ja lohtua laskusuh-
danteen varjostamiin koteihin?
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Jos tutustutaan tarkemmin rekisteröintitilas-
toihin, huomataan, että erityisesti suuret ro-
dut kasvattivat suosiotaan 90-luvun alussa,
mikä viittaisi juuri turvan tarjoamiseen. Täl-
laisia rotuja, jotka kävivät listanousijoina
vuoteen -93 tai -94 asti, mutta sittemmin ti-
puttivat suosiotaan, ovat esimerkiksi belgian-
paimenkoira tervueren, collie, saksanpaimen-
koira, berninpaimenkoira, bokseri, dober-
manni, rottweiler, bullmastiffi, tanskandoggi
sekä kultainen noutaja ja labradorinnoutaja.
Koon lisäksi näitä rotuja yhdistää myös tut-
tuus, rodut ovat suurimman osan tunnistetta-
vissa, joten ehkäpä turvaa haettiin paitsi
koosta myös tutusta ulkomuodosta. Ajatusta
vahvistaisi kotimaisten rotujen suosio samal-
la aikajänteellä: suomenpystykorvan ja suo-
menajokoiran rekisteröintimäärät kävivät
nousussa juuri tuolloin. Tosin metsästyskoi-
rien suosion nousuja ja laskuja voidaan luon-
nollisesti selittää myös kulloisillakin riistakan-
noilla. 

Toisaalta edellä luetelluissa isoissa koirissa on
myös useita ”kovina” pidettyjä koiria kuten
rottweiler, bullmastiffi, bokseri ja doberman-
ni. Esimerkiksi dobermannin rotumääritel-
mään on kirjattu ihanteellisen luonteen eri-
tyispiirteiksi mm. toimintakyky, rohkeus ja
kovuus. Kun tarkastellaan tuon ajan suoma-
laisten arvostuksia kovuus-pehmeys –akselil-
la, huomataan, että vuosikymmenen alku-
puolella trendi kääntyikin pehmeästä kovaan.
Tämä kehitys jatkui vuoteen 1996, jolloin
arvostukset alkoivat uudelleen pehmentyä.
(Torvi & Kiljunen 2005: 99–100.) Tämän
valossa onkin mielenkiintoista, että kun iso-
jen koirien suosio suorastaan romahti talou-
den elpymisen myötä, pikkukoirien rekiste-
röinnit vain jatkoivat maltillista kasvuaan
samalla kuin yhteiskunnan arvostukset siir-
tyivät takaisin kohti pehmeämpää. Toisaalta
edellä mainituista koirista erityisesti typistet-
tävien rotujen suosion laskua vuosikymme-
nen loppupuolella selittänee myös vuonna
1996 voimaanastunut typistyskielto, mikä se-
kin osaltaan kertoo arvoilmaston pehmene-
misestä, onhan typistyskieltoa perusteltu ni-
menomaan eläintenoikeuksien näkökulmasta.

Vuosikymmenen puolivälissä Suomi alkoi siis
toipua vähitellen, talouskasvu kiihtyi ennä-
tystasolle ja suomalaisyrityksillä meni taas
hyvin. Jopa siinä määrin, että 90-luvun lop-
pupuolella kulutus kasvoi ripeästi, kulutus-
kohteina olivat esimerkiksi kännykät ja tieto-
koneet. (Heinonen 2000: 19; Tennilä 1999.)
Nyt koirien kokonaisrekisteröintimäärät kään-

tyivätkin laskuun. Oliko niin, ettei karvaista
kaveria enää tarvittu, kun oli rahaa pitää
yhteyttä ihmisystäviin vaikkapa uudella
puhelimella? Tämä tuskin on kuitenkaan koko
totuus, vaikka tilastot näin herkullisen asetel-
man tarjoaisivatkin. Tarkasteltaessa pidem-
mällä aikavälillä huomataan koirien rekiste-
röinnin menevän noin 8-12 vuoden aalloissa,
mikä selittynee osittain myös koirien keski-
määräisellä eliniällä. Onkin luonnollista, että
rekisteröintimäärän nousun jälkeen seuraa
jonkinmoinen lasku, vaikkakaan pelkästään
”luonnollisella poistumalla” ei näitä vaihteluja
pysty selittämään. 

Varsin mielenkiintoista onkin, että 90-luvulla
rekisteröintimäärät ja taloudensuhdanteet
eivät noudatelleet toisiaan. Kertoisiko tämä
siitä, että koirat ovat saamassa uusia merki-
tyksiä juuri tässä ajassa? Ehkäpä koiria ei
enää voida pitää samalla tavalla ”kuluerinä”
kuin aikaisemmin? Voitaisiin pohtia, saavutti-
vatko suomalaiset vuosikymmenen loppu-
puolella ikään kuin riittävän hyvinvoinnin
tason, jossa raha ei enää ollutkaan se niukin
resurssi? Onko aika kuitenkin eniten kulutta-
jan arkea rajoittava tekijä? Ehkäpä taloudelli-
sen kasvun vaatimat yhä tiukemmat työolo-
suhteet, kiire, epäsäännölliset työajat ja työ-
matkat saattavat rajoittaa kuluttajaa enem-
män kuin käytettävissä oleva raha. Tyypillisi-
nä 90-luvun kulutuskohteitahan ovat esimer-
kiksi valmisruoat [convenience food], joilla
pyritään vastaamaan juuri aikapaineiden
parissa taistelevien kuluttajien tarpeisiin (vrt.
Warde 1999). Voidaankin otaksua, että kulut-
taja haluaa käyttää niukan vapaa-aikansa
laadukkaasti, uusina trendeinähän on esimer-
kiksi koti ja sisustaminen. Sisutettuun kotiin,
laadukkaaseen vapaa-aikaan, mutta kiirei-
seen arkeen tuntuisikin pieni koira tai ei lain-
kaan koiraa sopivan parhaiten. Tällaista mu-
kavuuden tavoittelua onkin luonnehdittu juuri
ajan kriittisyydellä, jolloin pakollisten velvoit-
teiden parissa kamppailevat kuluttajat pyrki-
vät rakentamaan ja hallitsemaan aikansa
(Shove 2003). 

Pirstaloitunut ja polarisoitunut 2000-
luku: moni-ilmeinen koirakansalainen

Siirryttäessä 2000-luvulle koirien rekisteröin-
nit alkoivat jälleen kulkea samaan tahtiin
taloussuhdanteiden kanssa, noususuuntaa
siis kummassakin. Vuonna 2005 koiria rekis-
teröitiinkin jo yli 44 000 kappaletta. Myös koi-
rien kokonaismäärä kääntyi nousuun vuonna
2003, ensimmäistä kertaa 7-8 vuoteen.
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Tämän hetken Suomessa on noin 600 000
koiraa, joista arviolta 450 000 on puhdasro-
tuisia. Karkeasti ottaen tämä tarkoittaa, että
joka viidennessä taloudessa on koira. 

Rekisteröintimäärien nousut heijastuvat liki
kaikkiin roturyhmiin, ainoastaan ajavissa koi-
rissa on laskua ja seisovissa koirissa määrä
on pysynyt likipitäen samana. Kuitenkin
tämän päivän suosikkikoirat ovat ennen
muuta pieniä: seura- ja kääpiökoirat sekä
pääosin pieniä koiria sisältävä terrieriryhmä
ovat kasvattaneet näkyvimmin suosiotaan ja
muistakin roturyhmistä nimenomaan pienim-
mät koirat ovat niitä, jotka kasvattavat ryh-
män kokoa. Esimeriksi pystykorvien ryhmäs-
sä juuri kääpiöpystykorvat, kleinspitz ja mit-
telspitz ovat ryhmän suurimmat nousijat.
Suomalaisten 40 suosituimman rodun jou-
kossa onkin 15 rotua, jotka luokitellaan kää-
piökoiriksi. Luonnollisena selityksenä pikku-
koirien suosioon näyttäytyisi väestön ikään-
tyminen ja kaupungistuminen: on varsin käy-
tännöllistä, vaivatonta ja mukavuudenhaluis-
takin valita pienempäänkin asuntoon mahtu-
va koirarotu.

Koirarotujen keskinäinen painotus on siis
hyvin samansuuntaista kuin 90-luvun loppu-
puolella. Samoin myös suomalaisten onnen
lähteet ovat varsin samansisältöiset tänä päi-
vänä kuin vuonna 1998. Tärkeimpänä näh-
dään perhe-elämä ja ihmissuhteet. Sellaiset
tekijät kuten hyvät tulot ja korkea elintaso
saavat vain vähäisen painoarvon. Vielä vä-
hemmän suomalaiset tuntuvat arvostavan
statusta, hyvää asemaa tai sosiaalista arvos-
tusta. Kaiken kaikkiaan suomalaiset tuntuvat
arvostavan vastauksissaan perusturvallisuut-
ta, johon kuuluu läheisyys, tasaisuus ja ehkä
pienimuotoisuuskin, taloudellisen tarpeentyy-
dytyksen ja materian jäädessä kauas taakse.
(Torvi & Kiljunen 2005: 58–60.) Tällaisten
yleisten arvomaailmaan linjaavien tekijöiden
perusteella tuntuukin loogiselta, että nimen-
omaan seurakoirat kasvattavat suosiotaan
esimerkiksi kovia arvoja representoivien iso-
jen koirien kustannuksella.

Toisaalta kulutusyhteiskunta monimutkaistuu
ja moni-ilmeistyy yhä kasvavassa määrin,
niinpä tällä hetkellä myös suomalainen koira-
kanta näyttäisi muuttuvan entistä kirjavam-
maksi ja monimuotoisemmaksi. Suomessa on
noin 300 erilaista koirarotua, ja määrä on liki
kaksinkertaistunut vuodesta 1980. Rekiste-
röintitilastoja katsottaessa, useat uudet rodut
ovat saavuttaneet nopeasti huippumääriä

rekisteröinneissä. Esimerkkeinä mainittakoon
australianpaimenkoira ja lagotto romagnolo.
Tällainen uusien ja erilaisten rotujen lisäänty-
minen kertoo osansa yhteiskunnassa vallitse-
vasta ilmapiiristä. Yhä enenevässä määrin
myös arvomaailma on pirstaloitumassa, niin
että kuluttajien arvostuksia ja asenteita on
entistä haasteellisempi saavuttaa makrota-
son mittaristolla. 

Koirien moni-ilmeisyyden kasvuun vaikuttaa
koiratuontien lisääntyminen. Viime vuonna
koiria tuotiin yli 2100 kappaletta, mikä oli
noin 400 koiraa enemmän kuin edellisenä
vuonna. Tähän varmasti vaikuttaa paitsi käy-
tännön edellytysten parantuminen, EU ja
rajojen avaaminen, myös suomalaisten hen-
kinen kansainvälistyminen. Tosin Torvi & Kil-
junen (2005: 21–22) luonnehtivat suomalais-
ten kansainvälisyyttä vähintäänkin ominta-
keiseksi: suomalaiset saavat kyllä mennä
ulkomaille, mutta muun maailman ei tarvitse
tulla tänne! Niinpä, kansainvälisyys on suo-
malaisille pikemminkin kansallisen identitee-
tin lisä kuin korvike. (Torvi & Kiljunen 2005:
21–22.) Koiratuontejakin voitaisiin luonnehtia
suomalaisten oman koiranpopulaation kasva-
tus- ja varioimisperusteiseksi. 

Toisaalta näyttäisi, että myös yksityiset kulut-
tajat tuovat yhä enenemässä määrin koiria
lemmikeikseen ulkomailta. Erityisen mielen-
kiintoisia ovat kulkukoirien adoptoinnit etelän
loman tuomisina tai Viron koiratarhoilta.
Tällainen ilmiö näyttäisi viestivän 2000-luvul-
le leimallista yhteiskuntavastuullisuuden li-
sääntymistä. Vastaavalla tavalla vuonna 2005
tapahtunut koirien eläinrääkkäystapaus, ”koi-
ratehtailu” aiheutti valtaisan julkisen huo-
mion ja tavalliset kuluttajat yhdistivät voi-
mansa keräten nimiä adressiin eläinsuojelu-
rikkomusten rangaistusten koventamiseksi ja
osallistuivat huonosti pidettyjen koirien hoito-
kustannuksiin. Tämän päivän kuluttaja näyt-
täytyy siis myös empaattisena, vastuullisena
ja kertoo itsestään hyväntekijänä. Samoin
myös monirotuisten koirien merkitykset tun-
tuvat muuntuvan, x-rotuinen koira ei enää
ole ”vain sekarotuinen”, vaan se voi olla myös
keino viestiä omaa yksilöllisyyttään. Voi-tai-
siinkin nähdä, että 2000-luvun kuluttaja erot-
tuu paitsi tuontikoirien, myös ihan erityistä
rotusekoitusta olevan koiran avulla.

Suosiossa olevista koirista löytyy yksi erityi-
nen ryhmä: harrastuskoirat. Yhteiskuntaa
näyttäisikin luonnehtivat paitsi pirstaloitumi-
nen, myös polarisoituminen. Yhtenä polaari-
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na, ääripäänä koiranhankinta onkin tavoit-
teellista ja menestykseen tähtäävän kilpailu-
välineen valintaa. Koiralla voisi yhä selkeäm-
min nähdä tavoiteltavan myös välineellistä
arvoa. Kun kilpailut kovenevat, myös koirille
asetettavat käyttö- ja toimintavaatimukset
kovenevat. Niinpä harrastuskoirissa onkin ky-
syntä suuntautunut entistä pienempiin,
sirompirakenteisiin, nopeampiin ja teräväm-
piin, ns. paimentyyppisiin palveluskoirarotui-
hin, esimerkkinä ovat edellä mainittu austra-
lianpaimenkoira sekä niin ikään noususuun-
nassa olevat bordercollie ja australiankelpie.
Nykypäivän Suomessa mahdollisuudet koiran
kanssa harrastamiseen lisääntyvät. Suosituin
koiraharrastusmuoto on koiranäyttelyt, mutta
myös agilityn ja tottelevaisuuskoulutuksen
harrastajamäärät ovat kasvussa. Palvelus-
koiralajeissa on mahdollista kilpailla esimer-
kiksi suojelussa, hakukokeessa, jäljestykses-
sä, valjakkohiihdossa sekä pelastuskoirala-
jeissa. Metsästyskokeissa kilpaillaan pää-
sääntöisesti koiranroturyhmien mukaisissa
lajeissa, esimerkiksi kanakoirilla ja ajavilla
koirilla on omat kokeensa. Useissa koiraro-
duissa onkin erotettavissa polaareja myös
rotujen sisällä. Niissä on erikseen käyttö- ja
näyttelylinjaiset koirat. 

Koiramaailmassa kaikentasoinen harrastami-
nen lisääntyy: kun yhtenä polaarina oli ta-
voitteellinen, liki puoliammattimainen urhei-
lu, on toisessa ääripäässä puhdas hauskanpi-
to, kotikoiran aktivointi. Yhä enenemässä
määrin myös seurakoirien kanssa halutaankin
touhuilla joitain kivaa, aktivoida sitä ja viet-
tää suunnitellusti vapaa-aikaa yhdessä. Koi-
raharrastaminen voitaisiinkin nähdä keinona
hallita, aktivoida ja merkityksellistää vapaa-
aikaa. Yksi koiraharrastamiseen keskeisenä
liittyvä elementti on sen sosiaalinen luonne,
harrastuspiireissä koiraihmiset vaihtavat kuu-
lumisia ja kokemuksia. Kun Suomessa yksin-
asuvien määrä lisääntyy ja kotitalouksien ko-
ko pienentyy, kuluttajat saattavat etsiä so-
siaalista yhteisöään kodin ulkopuolelta. Onkin
puhuttu ns. kolmannesta paikasta [3rd
place], joka kodin ja työpaikan ulkopuolella
tarjoaa mahdollisuuden epämuodolliseen
sosiaalisen kanssakäymiseen (Oldenburg &
Brissett 1982). 

Yhtenä äärimuotona voitaisiin nähdä myös
kotimaisten rotujen suosio. Vaikka koiratuon-
nit ja rotuvariaatio lisääntyy koko ajan, suo-
menajokoira säilyttää vuodesta toiseen
ykkösasemansa roturekisteröintitilastoissa.
Samassa hengessä suomalaiset lappalaiskoi-

rat, lapinporokoira ja suomenlapinkoira nos-
tavat rekisteröintimääriään. Onkin nähty, että
kansainvälinen teknologinen menestys ja
saatu tunnustus on nostanut suomalaisten
kansallista itsetuntoa viime vuosina (Torvi &
Kiljunen 2005: 23).

KOIRAMAINEN KULUTUSYHTEIS-
KUNTAMME TÄNÄÄN

Seuraavaksi keskitytään käsittelemään vii-
meisen kymmenen vuoden aikana tapahtu-
neita muutoksia koirien rekisteröintitilastois-
sa. Tarkastelussa ovat rekisteröintitilastot
vuosilta 1994–2005. Nyt rekisteröintitilastoi-
hin tutustutaan roturyhmien tasolla, joka
muuttui nykyisenkaltaiseksi, 10-osaiseksi
vuonna 1988. Roturyhmien kohdalla pohdi-
taan kyseisen ryhmän suosiota kokonaisuu-
dessaan sekä ryhmän sisällä tapahtuneita
nousuja ja laskuja sekä tämän hetken suosik-
kirotuja.

Ensimmäinen roturyhmä lammas- ja karja-
koirat pitää tyypillisimmin sisällään erilaisia
harrastuskoiria. Harrastukset, itsensä kehit-
täminen ja nimenomaan kilpailuhenkisyys
tuntuu nostavan päätään myös ykkösryhmän
rotunousijoissa: austaraliankelpie, australian-
paimenkoira, belgianpaimenkoira malinois,
bordercollie ja lancashire heeler. Juuri näillä
roduilla on niitetty mainetta ja kunniaa niin
kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kisaken-
tillä agilityssä, tottelevaisuudessa ja palvelus-
koiralajeissa. Samassa hengessä shetlannin-
lammaskoira, joka on pitkään hallinnut kool-
taan pienempien luokkien kilpailuja agilitys-
sä, on tekemässä uutta nousua rekisteröinti-
tilastoissa. Shetlanninlammaskoira ja bor-
dercollie ovat myös kaksi tämän hetken
suosituinta agilitykoirarotua (Gumbler 2007:
17).

Paitsi kilpailuhenkisyys, myös eräänlainen
uusien rotuvaihtoehtojen etsintä, ehkä erikoi-
suuden tavoittelu, on myös tästä roturyh-
mästä löydettävissä. Uusia kykyjä on etsitty
esimerkiksi hollanninpaimenkoirista, mutta
niiden nousu näyttäisi jäävän tähdenlennoksi.
Tämän ryhmän nousijat ovat malinoisia
lukuun ottamatta kaikki melkoisen uusia
tulokkaita Suomen rotukannassa. Vastaavasti
vanhat tutut kilpakenttien menijät, kuten
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen collie,
belgianpaimenkoirista tervueren ja groenen-
dael sekä partacollie menettävät suosiotaan.
Tosin on huomattava, että vaikka saksan-
paimenkoiran rekisteröinnit ovat laskussa, se
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säilyy silti Suomen toiseksi suosituimpana
koirarotuna. Erikoisuutta tavoitellaan var-
masti myös näyttelyrintamalla, sillä uudem-
mat erityisesti näyttelyissä menestyneet
rodut kuten owczarek podhalanski, serra de
airesinpaimenkoira ja polski owczarek nizinny
nostavat osuuksiaan. 

Koirien roturyhmästä numero kaksi löytyy
tyypillisimmällään erilaiset raskaat koiraro-
dut, vaikkakin ryhmästä löytyy kokonaisuu-
dessaan kaikki ”Pinserit, snautserit, molossi-
tyyppiset ja ja sveitsinpaimenkoirat”. Tästä
ryhmästä nousijat ja laskijat ovat hyvin
samantyyppisiä kuin ykkösryhmässäkin.
Muutamat erikoisuudet, kuten shar pei sekä
dogo argentino, englannin bulldoggi, tanska-
lais-ruotsalainen pihakoira ja kaukaasian-
paimenkoira ovat ryhmän mielenkiintoisia
nousijoita. Sen sijaan isoista ja ehkä machoi-
nakin pidetyistä vanhoista suosikeista dober-
manni, rottweiler, landseer, bernhardinkoirat
ja bokseri näyttävät menettäneen asemansa
suosikkirotuina. 

Suomalaista yhteiskuntaa luonnehtii tällä
hetkellä mm. kaupungistuminen ja ikäänty-
minen, minkä voidaan nähdä heijastuvan
pienten koirien suosiossa. Suomalaisten yk-
köskoiriksi ovatkin nousseet huimilla rekiste-
röintimäärillä kakkosryhmästä kääpiösnaut-
seri ja kääpiöpinseri. Vastaavalla tavalla pien-
ten koirien suosiosta kertoo myös ykkösryh-
mästä löytyvä schipperke, jonka rekisteröin-
nit ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen
vuosikymmenen aikana. Toisaalta juuri näitä
rotuja voisi luonnehtia varsin luonteikkaiksi
koiriksi, joilla itsetunto korvaa sen, mitä
koossa menetetään. Pienissä koirissa yhdis-
tyy mukavuusvalinta, arjen realititeetit ja
pirtsakka luonne.

Terrieriryhmän suosio kertoo samaa tarinaa:
pienten ja pirteiden rekisteröinnit ovat olleet
noususuunnassa erityisesti 2000-luvulla.
Ryhmän sisältä löytyy muutama selkeä yk-
kös- ja kakkosryhmän huomioita mukaileva
piirre. Suosiossa ovat harrastuskoirat kuten
borderterrieri, jackrusselinterrieri ja parson-
russelinterrieri. Erityisesti jackrusseli vasti-
kään rekisteröintioikeudet saatuaan on
kivunnut yhdeksi suursuosikiksi. Erikoiset ja
uudet rodut saavat suosiota myös terrieriryh-
mässä: amerikanstaffordshirenterrieri, brasi-
lianterrieri ja venäjäntoyterrieri voitaneen
katsoa kuuluvan tähän joukkoon. Lisäksi pie-
net seurakoiramaiset rodut kuten valkoinen
länsiylämaanterrieri ja silkkiterrieri kertovat

seurakoirien yleisestä suosiosta. Valkoisen
länsiylämaanterrierierin suosiota varmasti
selittää hellyttävän ulkomuodon lisäksi koira-
rodun runsas näkyminen esimerkiksi mainok-
sissa ja koiranruokapakkauksissa. 

Mäyräkoiraryhmässä, nelosryhmässä, voi-
taisiin suosion nähdä pysyvän kohtuullisen
muuttumattomana. Koko ryhmä säilyttää
asemansa suhteellisen samanlaisena koko
tarkasteluajanjaksona. Jos ryhmän sisältä
etsitään jotain muutoksia, voitaisiin ehkä
nähdä että lyhytkarvaiset rotumuunnokset
nousevat pitkäkarvaisten mäyräkoirien kus-
tannuksella. 

Viitosryhmä sisältää varsin sekalaisen joukon
pystykorvaisia ja alkukantaisen tyyppisiä koi-
ria, vaikka ryhmä yleensä mielletäänkin met-
sästyskoirapainotteiseksi. Ryhmässä nousi-
joina on esimerkiksi islanninlammaskoira,
keeshond ja kleinspitz, jotka ovat enemmän-
kin seura- ja harrastuskoiria. Lisäksi myös
täältä ryhmästä löytyy uusia rotutulokkaita
nousijoiden listalta, näitä ovat esimerkiksi
cirneco dell’etna, pieni portugalin podengo ja
volpino italiano. Toisaalta ryhmä sisältää kui-
tenkin peräti neljä Suomen kymmenestä
suosituimmasta rodusta, harmaanorjanhirvi-
koiran, suomenlapinkoiran, jämtlanninpysty-
korvan ja karjalankarhukoiran. Muita käyttö-
koiranousijoita tässä ryhmässä ovat mm. itä-
siperianlaika, lapinporokoira ja siperianhusky.
Ryhmän suurin tippuja on suomenpystykor-
va. Viitosryhmän suosiota tarkkailukaudella
tutkittaessa löytyy mielenkiintoinen ilmiö,
vuosina 1995–1998 ryhmän suosio oli laskus-
sa, mutta rekisteröinnit ovat kääntyneet nou-
suun ja säilyttäneet asemansa vuodesta 1999
alkaen ”uusnousun”. Kuitenkin tämä ryhmä
on ollut lähes koko ajan ylivoimaisesti suurin
roturyhmä Suomessa. Vain vuosina 1994-96
pystykorvaryhmä kamppaili suosion ”herruu-
desta” ykkösryhmän kanssa.

Ajavien koirien suosio roturyhmänä näyttäisi
pienenevän tarkasteluajanjaksona. Roturyh-
män sisällä tarkasteltuna näyttäisi siltä, että
ryhmässä on etsitty paljon uusia ja erikoisia
rotuja, joiden suosio on kuitenkin jäänyt vä-
häiseksi. Samanaikaisesti suosituimman koi-
rarodun, suomen ajokoiran, rekisteröinnit jat-
kavat laskuaan, niin että määrä on lähes puo-
littunut tarkasteluajanjaksona. Mahtaako se
olla menettämässä suosiotaan näille useille
uusille kokeiluille tai ryhmän likipitäen ainoal-
le nousijalle venäjän ajokoiralle? Vai onko
kyseessä oleva ilmiö pikemmin heijastuma
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ajavilla koirilla metsästämisen suosion las-
kusta?

Seisovien kanakoirien ryhmä näyttäisi olevan
hyvin samanhenkinen mäyräkoiraryhmän
kanssa. Muutokset sekä koko ryhmän tasolla
että ryhmän sisällä ovat vähäisiä. Mahtai-
sivatko nämä olla sellaisia rotuja, joiden
omistaja ei juurikaan rotua vaihda, vaan tyy-
pillinen kanakoiranomistaja voisi allekirjoittaa
lausahduksen ”kerran saksanseisoja aina sak-
sanseisoja”. Ryhmässä ainoina selkeinä nou-
sijoina ovat bourbounnaisinseisoja, lyhytkar-
vainen unkarinvizsla ja weimarinseisoja.
Näistä ensimmäinen mennee uuden kokeilun
piikkiin, sillä rotu sai vastikään oikeuden
rekisteröintiin Suomessa. Kaksi viimeistä sen
sijaan nostavat määriään varmasti monikäyt-
töisyydellään, molemmat kun ovat paitsi
metsäkäytössä myös näyttely- ja agilitykoiri-
na kunnostautuneita. 

Ryhmästä kahdeksan, noutajat ja vesikoirat,
löytyy suomalaisten kestosuosikit kultainen
noutaja ja labradorinnoutaja. Ne näyttävät
säilyttävän asemansa vain pienillä vuosittai-
silla heilahduksilla, vuonna 2005 ne olivatkin
neljänneksi ja viidenneksi suosituimmat ro-
dut Suomessa. Myös roturyhmä kokonaisuu-
dessaan tuntuu jatkavan aika tasaista tahtia
suosiossa. Tästä roturyhmästä löytyy yksi hy-
vin selkeä nousijaryhmä, johon kuuluu
espanjanvesikoira, kooikerhondje, novasco-
tiannoutaja ja lagotto romagnolo. Näitä rotu-
ja voisi luonnehtia monipuolisiksi perhe- ja
harrastuskoiriksi. Erityisesti vesikoirien, es-
panjanvesikoiran ja lagotto romagnolon suo-
siota selittänee myös kiireisen suomalaisen
elämään sopiva helppohoitoinen ja jopa aller-
gikoillekin sopiva turkinlaatu. Rodut ovat
ennen muuta kuitenkin monikäyttöisiä: ne
ovat ystävällisiä koko perheen kavereita,
mutta niistä löytyy tarpeen tullen potkua
myös harrastuskavereiksi. Voittipa suomalai-
nen kooikerhondje vuonna 2006 agilityn
maailmanmestaruudenkin. Koiramaailmassa
onkin nähtävissä tällaisten esikuvien vaikutus
rekisteröintilastoihin. Vaikkapa menestyvää
agilitykouluttajaa voidaan pitää eräänlaisena
mielipidejohtajana, jonka rotuvalintoja toiset
harrastajat seurailevat. 

Seura- ja kääpiökoirien ryhmä on noussut
tarkasteluajanjakson viimeisenä vuotena
vahvasti Suomen toisiksi suurimmaksi rotu-
ryhmäksi. Seurakoiraryhmän suosio on hei-
lahdellut hyvin samaan tapaan kuin muuten-
kin koirien rekisteröinti Suomessa, vuonna

1999 rekisteröinnit olivat alimmillaan, mutta
sen jälkeen on joka vuosi noustu ylöspäin.
Suhteellisesti katsottuna ryhmä on kuitenkin
säilyttänyt hyvin asemansa suurien roturyh-
mien joukossa koko tarkastelujaksolla.
Ryhmän sisältä löytyy yksi top10:iin mahtuva
rotu, cavalier kingcharlersinspanieli.

Tarkempi tutustuminen roturyhmän sisältöön
kertoo turkin helppouden ja allergiaystävälli-
syyden merkityksen nousemisesta pikkukoi-
raa valittaessa. Nousussa ovat nimittäin usein
allergikoille mainostetut rodut kuten, bichon
frisé, toyvillakoira ja kiinanharjakoira. Sen
sijaan turkinhoidossa erityistä viitseliäisyyttä
vaativien maltankoiran, lhasa apson ja tiibe-
tinterrierin rekisteröinnit ovat laskusuunnas-
sa. Nousussa tuntuvat olevan myös erittäin
pienet koirat, sillä toyvillakoiran lisäksi
molemmat chihuahuan karvamuunnokset
kasvattavat suosiotaan. Chihuahuan lisäksi
mielenkiintoinen muotirotu on ranskanbull-
doggi, jonka rekisteröinnit ovat kasvaneet
huimaa vauhtia. Ranskanbulldoggi onkin yksi
rotu, jota voisi veikata tulevaisuuden nousi-
jaksi niin persoonallisen ulkomuotonsa kuin
kasvavan suosion johdosta.

Roturyhmistä määrältään pienimmän, vintti-
koirien ryhmän suosio tuntuu jatkuvan suh-
teellisen tasaisena. Ryhmän rekisteröinneissä
ilmenevät pienet vuosittaiset vaihtelut tuntu-
vat korjaantuvan muutaman vuoden tarkas-
teluajanjaksolla. Tämänkin ryhmän sisällä
näyttäisi: mitä pienempi sen parempi –trendi
pitävän pintansa. Tämän hetken nousija vint-
tikoirien ryhmässä on ryhmän pienin, italian-
vinttikoira ja ryhmän suurimmasta päästä
oleva venäjänvinttikoira sen sijaan ryhmänsä
laskija. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että roturyh-
mät näyttäisivät palvelevan aika huonosti
tämän päivän koiranomistajuuden jaotteluja.
Voitaisiin nähdä, että koiran merkitys ja käyt-
tötarkoitus ei muodostu pelkästään etukä-
teen määrättyjen rotukuvausten pohjalta,
vaan kuluttaja muokkaa sitä toisaalta yksilöl-
lisiin toisaalta sosiaalisiin tarkoitusperiinsä
sopivaksi. Vaikuttaisikin, että tietyt trendit
nousevat useammassa roturyhmässä, eikä
roturyhmä sinänsä kerro koko totuutta rotu-
jen suosiosta.

Ensimmäiseksi, koiran kanssa harrastaminen
kuvastuu useampaan roturyhmään. Tällaisten
suosiota voisi heijastaa yhteen tämän hetken
trendiin: kiireisen ”fast-elämäntavan” vasta-
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painona syntyneeseen hidasta nautinnolli-
suutta painottavaan ”slow-elämäntapaan”.
Shove (2003: 169) valottaa kiireen ja hitaan
eroa esittämällä puhdistautumisen ääripäinä
yhtäällä vapaa-aikamaisen kylpemisen ja toi-
saalla pikasuihkun. Samoin ruokakulttuurissa
nautitaan 2000-luvulla ei niinkään fastfoodia,
vaan slowfoodia: ateriaa valmistellaan huolel-
la ja siitä nautitaan ajan kanssa (kts. myös
Ritzer’n [2001] käymä keskustelu ’McDo-nal-
dizationin’ vastareaktiosta ’de-McDonaldiza-
tionista’). Vastaavasti koiran kanssa elämi-
seen otetaan aikaa, siitä nautitaan samalla
kun kehitetään itseä ja opetetaan uutta koi-
ralle. Harrastaminen on paitsi itsensä toteut-
tamista myös sosiaalista vuorovaikutusta
muiden harrastajien kanssa. Sosiaalista vuo-
rovaikutusta samanhenkisten kesken mah-
dollistetaan myös tässä ajassa syntyneiden
yritysten toimesta, esimerkiksi koirakahvi-
loissa.

Toiseksi, Bourdieun (1979) erottumisen [dis-
tinction] käsite näyttäisi heräävän henkiin:
2000-luvun kuluttaja hakee erikoisuuksia ja
erilaisuutta myös koirarotuvalinnoissaan.
Useammassa roturyhmässä on uusia rotuja,
osassa rekisteröintimäärät jäävät pieniksi,
ikään kuin tähdenlennoiksi, mutta toisinaan
ne ylittävät vanhojen suosikkirotujen rekiste-
röinnit. Kun 80-luvun kuluttaja halusi ilmais-
ta yksilöllistä elämäntapaansa tunnistettaval-
la rodulla, on 2000-luvulla trendi toisinpäin,
erilaistumista tavoitellaan tunnistamattomilla
tai jopa monirotuisella koiralla. 

Kolmantena piirteenä voidaan erottaa pienten
koirien suosio. Pienet ja pirteät koirat rotu-
ryhmästä riippumatta tuntuvat sopivan
tämän päivän suomalaisen arkeen. Ne eivät
vaadi niin paljoa kuin isommat lajikump-
paninsa, mutta tarjoavat kuitenkin valtavan
määrän koiramaista yhteiseloa.

Neljäs rotunousijoita yhdistävä piirre näyttäi-
si olevan koirien monipuolisuus ja –käyttöi-
syys. Yhä useammin koiran halutaan olevan
sekä seurakoira että harrastuskoira. Toisaalta
koiran pitäisi olla pieni kooltaan, mutta iso
luonteeltaan. Allergiaystävällinen, mutta sö-
pön karvainen. Nykyaikaisen ihannekoiran
voisi ajatella olevan samanlainen moniottelija
kuin 2000-luvun isäntänsä tai emäntänsäkin.
Se muuntuu tilanteen ja tarkoituksen
mukaan. 

Tarkkailtaessa koirarotujen rekisteröintimää-
riä pidemmällä aikavälillä on pistettävä mer-

kille myös eräänlaiset seurailijaefektit. Ne
ovat ehkä kaikkein selvimmin nähtävissä
populaarikulttuurin vaikutuksissa koirarotu-
jen rekisteröintiin. Erityisesti ”elokuvaroduis-
sa”, kuten dalmatiankoira, pitkäkarvainen
collie ja bernhardinkoira tämä ilmiö on suo-
rastaan silmiinpistävä. Esimerkiksi dalma-
tiankoiran suosio ponkaisi huippuunsa vuon-
na 1997, vuotta myöhemmin kuin ”101
Dalmatialaista” pyöri elokuvateattereissa.
Vastaavalla tavalla bernhardinkoiran ja collien
rekisteröinnit ovat nousseet elokuvien
”Beethoven” ja ”Lassien” eri versioiden ilmes-
tymisen tahtiin. Jännityksellä voikin odottaa
aiheuttaako uusi versio ”Lassiesta” jälleen
collie-buumin.  Myös tietynlaisia negatiivisia
seurailijaefektejä on havaittavissa, esimer-
kiksi suurta kohtua aiheuttanut bullmastiffin
purematapaus on kääntänyt rodun rekiste-
röinnit laskusuuntaan.

POHDINTAA: KOIRA SUOMESSA
EILEN JA TÄNÄÄN

Kuten edellisistä kappaleista voidaan havaita,
koirien rekisteröintitilastot näyttäisivät hei-
jastelevan jossain määrin Suomalaisen
yhteiskunnan arvomaailman piirteitä ja talou-
dellisia suhdanteita. Mutta mielenkiintoista ja
ehkä hieman yllättäväkin on se, että myös
tieteellisessä keskustelussa käydyt modernin,
postmodernin ja transmodernin ajan tyyppi-
piirteet näyttäisivät saavan niissä kosketus-
pintoja.

Modernille ajalle, jonka voidaan nähdä vallin-
neen Suomessa lähinnä 60- ja 70-luvuilla, on
tyypillistä usko kehitykseen ja edistykseen
(Kortti 2003). Nämä piirteet voidaan havaita
paitsi koirien määrän runsaana lisääntymise-
nä, myös rotuvalikoiman suorastaan ryöpsäh-
dyksenomaisena nousuna. Noususuhdanne
vallitsi siis koirarotujen ja –määrien kehityk-
sessä. Toisaalta modernismin kulutusta voisi
luonnehtia hyvin samaistumishakuisena: oli
tärkeä ostaa oikeanlaisia hyödykkeitä, ettei
olisi epämuodikas, vanha tai omituinen (vrt.
Kortti 2003: 42). Niinpä koirien rotulistoista
pystyykin vielä tekemään selkeitä suosituim-
muusjaotteluja, modernismille tyypilliset
rakenteet pystytään siis löytämään täältäkin.
Esimerkkinä mainittakoon seurakoirat, jotka
olivat modernin kaupungistuneen yhteiskun-
nan rakenteiden ilmentymä. 

Jos postmodernismia tarkastellaan ajanjak-
sona, sen alkamisesta on useita hyvinkin eri-
laisia näkemyksiä, joskin sen alku yleisimmin
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sijoitetaan 1980-luvulle (esim. Baudrillard
1988). Koirien suosiota tarkasteltaessa voi-
daankin 80-luvulta lopulta alkaen erottaa
postmodernismille tyypillisiä piirteitä; enää ei
pystytä erottamaan vain yhtä tai muutamaa
vuosikymmenelle luonteenomaista suosikki-
rotua, vaan kuluttajat viestivät itsestään yk-
silöllisillä rotuvalinnoilla. Voidaan ajatella,
että noutajat aloittivat koirarotuvalinnalla
erottautumisen buumin, vaikkakin nykypäi-
vään tultaessa kuluttajat muodostavat entis-
tä pienempiä ja fragmentoituneempia, jopa
”yhden ihmisen segmenttejä” (vrt. Gilmore &
Pine 2000). Niinpä myös koirarotuvalinnoissa
varmuus ja ennakoitavuus näyttävät kadon-
neen. 

Tultaessa 90- ja 2000-luvuille postmodernis-
min tyyppipiirteinä pidetyt polarisoituminen,
ambivalenttisuus ja fragmentoituminen käy-
vät yhä ilmeisemmiksi myös koirarotuvalin-
noissa (vrt. Firat & Venkatesh 1995). Rotu-
valinnoissa suositaan yhä enemmän ääripäi-
tä, polaareja, missä toisessa ääripäässä koi-
ranomistajat hankkivat menestyksekkäiden
rotujen edustajia tavoitellen harrastamansa
lajin huippusuorituksia tai toisessa ääripäässä
pienet ja paijattavat seurakoirat tuovat läm-
pöä kuluttajien perheisiin. 

Modernille ajalle tyypilliset rakenteet tuntuvat
murtuvan, pirstaloituvan ja sisältäen ristirii-
toja jo itsessään. Gabriel & Lang (1995: 4)
kuvaavatkin nykypäivän hallitsematonta
[unmanageable] kuluttajaa vastakohtaisuuk-
sien kautta: kuluttaja voi olla sekä irrationaa-
linen, epäjohdonmukainen ja yksilöllinen että
järkevä, järjestelmällinen ja kollektiivinen.
Myös koira on yhä enemmän ”sekä että” eikä
”joko tai”. Tyypilliset esimerkit tästä ovat juu-
ri tämän tutkimuksen kirjoittajien omat rotu-
valinnat, espanjanvesikoira ja kääpiösnautse-
ri. Espanjanvesikoira edustaa useimmiten en-
nen muuta perheenjäsentä, mutta myös
mahdollisuutta menestykseen kilpakentillä.
Lisäksi vaikka harrastuskoiran kanssa ollaan
valmiita viettämään lukuisia tunteja harjoi-
tuskentillä, silti sen turkinhoitoon ei viitsitä
laittaa aikaa, espanjanvesikoira onkin juuri
turkinhoidoltaan yksi helpoimpia koirarotuja.
Rotuvalinta on siis sinällään ambivalenttinen.
Samassa hengessä kääpiösnautseri edustaa
koirista ”pientäisoa”, sen luonne on mitä itse-
varmin, mutta toisaalta se ei kuitenkaan vaa-
di yhtä pitkää lenkkiä tai yhtä paljon aktivoin-
tia kuin isompi koira. Kolmantena esimerkki-
nä mainittakoon unkarinvizla, jota ei voida
enää pitää enää pelkkänä metsästyskoirana,

vaan sen rooli usein samassakin perheessä
hajottaa perinteisinä rakenteina nähtyjä met-
säkoira/perhekoira –dikotomioita. Metsästys-
koiraa ei enää tämän päivän Suomessa voi-
dakaan nähdä samalla tavalla pelkästään
ulkohäkistä tarvittaessa otettavana, tehtä-
vään hankittuna välineenä, vaan usein se on
yhtä paljon perheenjäsen ja jopa agilitykoira. 

Kun 2000-luvun kuluttajaa on kuvattu identi-
teettiään etsiväksi subjektiksi, jonka minuus
rakentuu aina kussakin hetkessä astumalla
sisään kulutustilanteeseen (Valentine &
Gordon 2000: 196; Oswald 1996: 5), voi-
taisiin pohdiskella samaa myös koiranomista-
misen näkökulmasta. Koiranomistajuuden
merkitykset näyttäisivätkin rakentuvan kus-
sakin tilanteessa, sosiaalisessa ja (ala)kult-
tuurisessa ympäristössä, jossa koiran kanssa
liikutaan. Samaan koiraan voidaankin post-
modernissa kulutuskulttuurissa liittää hyvin-
kin muuntuvia merkityksiä sen mukaan,
ollaanko koiran kanssa agilityharjoituksissa,
koiranäyttelyissä tai vaikkapa kylässä perhe-
tuttavien luona. Näitä koiranomistamisen
merkityksiä ja symboleja tuotetaan yhtä
aikaa kun niitä kulutetaan (vrt. Firat &
Venkatesh 1995: 251). Kuluttaminen itses-
sään nähdäänkin keskeisenä keinona post-
modernin minuuden rakentamisessa (esim.
Baudrillard 1988; Firat & Venkatesh 1995).
Tämä voidaankin nähdä paitsi koirien itsensä
määrän ja monipuolisuuden lisääntymisenä,
myös niille tarjolla olevien tuotteiden ja pal-
velujen suorastaan eksponentiaalisena kas-
vuna. Tämän päivän koiranomistaja todella-
kin pystyy rakentamaan minuuttaan koiraan-
sa liittyvässä kuluttamisessa. Kuluttaja voi
ilmaista myös koiransa persoonallisuutta
vaikkapa Burberryn manttelilla tai niittipan-
nalla, samalla kuitenkin tahallisesti tai tahat-
tomasti rakentaen omaa minuuttaan. 

Tällainen kulutus näyttäisikin saavan trans-
formaaleja piirteitä: kulutuksen keinoin tavoi-
tellaan perinpohjaista uudistumista ja uudes-
ti syntymistä (vrt. Holbrook 2001). Uudes-
tisyntymisessä voidaan ääripäässä nähdä
trendien mukaan tapahtuvat heittelyt, kuten
vaikkapa Paris Hiltonin ja hänen chihuahuan-
sa imitointi. Ostamalla samanlaisen koiran ja
koiralle samanhenkisen koristepannan ja kul-
jetuskassin, voi kuka vaan olla kuin julkkis.
Koirat ja niiden kautta kuluttaminen toimivat
uudestisyntymisen rakennusvälineenä. Uuden
minuuden voi ostaa hankkimalla oikeanlaisia
kulutuskohteita. Voidaankin ajatella, että
kuluttaja ei enää ole vain kuluttaja, vaan
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myös kulutettu. Jos ajatellaan kulutettuna
olemista koiramaailman kautta, kauneusleik-
kausten tai tatuointien sijaan kuluttaja voi
luoda jatkuvasti uudistuvaa minuuttaan myös
koiransa avulla, muokkaamalla sen ulkonä-
köä haluamakseen. Usein transformaatiossa
on esikuvana julkisuuden henkilö tai vaikkapa
median esiintuoma mainos tai elokuva, esi-
merkiksi tällä hetkellä Soneran mainoksissa
esiintyvä jackrusselinterreieri on yksi rotu-
nousijoista. Toisaalta haetaan nimenomaan
yksilöllisyyttä, sen ilmaisemiseksi voidaan
valita uusi ja erottuva koirarotu tai vaikkapa
sekarotuinen koira, pääasia, että sen avulla
voidaan ilmaista uutta minuutta. 

Kun 1980-luvulla samaistuttiin yksilöllisten
ihmisten kulutusryhmään, voidaan tällä vuo-
situhannella puhua yhä enemmän kulutuksen
heimoistumisesta (vrt. Maffesoli 1996; Cova
& Cova 2001). Kuluttaja rakentaa kulutta-
miensa symbolien avulla minuuttaan yhdessä
muiden heimolaistensa kanssa. Mikä erottaa
modernin ajan samaistumistavoitteet 2000-
luvun kulutuksellisista heimoista, on heimo-
jen fragmentoitunut ja hetkittäinen luonne.
Koiranomistajien muodostamat heimot koos-
tuvat sosio-demografioiltaan ja elämäntilan-
teeltaan hyvinkin erilaisista ihmisistä, jopa
heitä yhdistävä asia voi vaihdella, se voi olla
harrastuslaji tai vaikkapa koirarotu. Markki-
noinnin kannalta voidaan nähdä uusia haas-
teita; enää ei koiranomistajien segmentoimi-
nen siisteihin luokkiin ole yhtä yksiselitteistä
kuin aikaisemmin, eikä kuluttajan omistama
koirarotu kerro välttämättä paljoakaan hänen
koiraansa liittämistä merkityksistä tai arvo-
maailmasta. Verrattuna 80-luvun yksilöllisten
kuluttajien segmenttiin voidaankin sanoa,
että kulutuksellisten heimojen kuluttajalla
itsellään on suurempi valta. Hänen arvostuk-
sensa eivät ole enää samassa määrin markki-
noinnin ohjaamia, vaan hän itse rakentaa
minuuttaan ja merkityksiään kulutuksensa
avulla. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana kulutus on
saamassa paitsi postmoderneja myös trans-
moderneja piireitä. Käsitteen transmoderni
otti käyttöön sosiologi Paul H. Ray havaites-
saan, ettei amerikkalaisia enää voinut jakaa
pelkästään traditionaaleiksi ja modernisteiksi.
Nämä kulttuuriset tuottajat [cultural creati-
ves] luovat transmoderneja arvoja (Ray &
Anderson 2000). Turnbull (2000: 1-2) kuvaa
transmodernismia keinoksi saavuttaa sekä
modernismi että postmodernismi yhtä aikaa.
Dunderfelt & Mäkisalo (1999: 204) kuvasta-

vat postmodernia ajattelua sellaiseksi, missä
vanhat (modernit) kuvat hakataan rikki ja
”suurten tarinoiden” aika on ohi. Sen sijaan
transmoderni ajattelu jatkaa sitä, mihin post-
modernismi jää. Transmodernimissa kulutta-
jat ja heidän positiiviset mahdollisuutensa
ovat keskeisiä, siinä korostetaan persoonal-
lista kasvua, henkistä elämää, ihmissuhteita,
humaaniutta ja holistisuutta (Huhmarniemi
2001: 474). 

Transmodernismissa kuluttajat luovat
sosiaalista identiteettiään toteuttaessaan
aitoja ja eettisiä arvopäämääriään. Transmo-
dernissa hylätään vallitsevat narratiivit ainoi-
na totuuksina, koska tiedon nähdään olevan
suhteellista ja heijastumaa jostain muusta
(Turnbull 2000: 14–15). Koiramaailmassa tä-
män voisi nähdä tarkoittava sitä, että koirat
eivät enää ole ”vain koiria”, vaan niiden mer-
kitykset muuttavat muotoaan ikään kuin hei-
jastumina tämän päivän yhteiskunnan il-
miöistä. Erityisinä transmoderneina ilmiöinä
voisi nähdä juuri vastuullisuutta ja eettisyyt-
tä ilmaisevat muutossuunnat, kuten vaikkapa
vastapainona itsekkyydelle ja yksilökeskei-
syydelle kehittynyt kulkukoirien adoptointi tai
koiratarhoilta pelastettujen koirien hankinta.
Transmodernissa maailmassa yhteisöllisyys
on keskeistä (Dunderfelt & Mäkisalo 1999;
Huhmarniemi 2001), antamalla kodittomalle
koiralle kodin tuotetaan myös yhteistä hyvää,
kannetaan omalta osalta vastuuta maailmas-
ta. 

Lisäksi transmodernismiin liitetään keskeise-
nä ympäristökeskeisyys, aitous ja aineellinen
yksinkertaisuus sekä luonnon kokeminen
pyhäksi (Huhmarniemi 2001: 475). Tästä esi-
merkkinä voisi olla trendi koiramaisen elä-
mäntavan rakentamisesta muuttamalla ”ta-
kaisin maalle”, lähemmäksi luontoa. Yhä
enemmän onkin nähtävissä, että nuoret ai-
kuiset sulkevat 60-luvulla alkaneen maalta-
kaupunkiin –ympyrän muuttamalla kaupun-
geista maalle. Usein tällaista uuspakoa maal-
le perustellaan juuri valinnalla elää vapaasti
koirien kanssa. Transmodernia asennetta voi-
daankin kuvata seikkailuksi, jossa vaikeakin
tulevaisuus otetaan haasteena ja mahdolli-
suutena oppia uusia taitoja (Dunderfelt &
Mäkisalo 1999: 207). Yleensä transmodernis-
teja kiinnostaakin vähemmän raha ja menes-
tys (Huhmarniemi 2001: 474).

Yhteenvetona voidaan todeta, että aikaisem-
man tutkimuksen tuottamat mikrotason
tulokset lemmikkien merkityksistä kuluttajille
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saavat vahvistusta myös aggregaattitasolla
tarkasteltuna. Kuluttajien voidaan nähdä liit-
tävän mitä moninaisimpia ja jopa keskenään
ristiriitaisia merkityksiä koiriinsa. Toisaalta
tutkimuksen tulokset osoittavat, että kulutus-
yhteiskunnan muuttuessa myös koiran mer-
kityksellisyys on muuttunut ja muuttuu koko
ajan. Koirien rekisteröintimäärien ja rotukir-
jon vaihtelun tarkastelu tällä tasolla voidaan
nähdä rikastuttavan kuvausta suomalaisen
yhteiskunnan muutoksista. 

Tutkimuksen alussa todettiin, että suomalais-
ten arvomaailma säilyy kohtuullisen stabiilina
läpi vuosikymmenien. Tietyt suomalaisuuteen
liitettävät piirteet tuntuvat pysyvän meissä
kuin kiinninaulattuina. Mielenkiintoista onkin,
että vastaavalla tavalla suomenajokoira säi-
lytti ykkösasemansa Suomen suosituimpana
koirarotuna läpi 45 vuoden tarkastelujakson.
Vaikka sen rekisteröinnit vähenevät aika
ajoin ja uusia rotuja tulee suorastaan räjäh-
dysmäisesti lisää, siltikään muut rodut eivät
onnistu syöksemään suomenajokoiraa sen
ykköspaikalta.
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TIIVISTELMÄ

Käsillä oleva tutkimus keskittyy kuluttajien
henkilötietojen hallinnantunteeseen verkko-
ympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena on
tarkastella, miten kuluttajat mieltävät kont-
rolloivansa henkilötietojaan, joita verkossa
toimivat yritykset keräävät markkinointitar-
koituksiin. Pyrimme vastaamaan tutkimuson-
gelmaan selvittämällä, (1) miten kuluttajat
ilmaisevat henkilötietojensa hallinnantunnet-
ta verkkoympäristössä tiedonkeruun yhtey-
dessä sekä (2) millaisena ilmiönä henkilötie-
tojen hallinta verkkoympäristössä näyttäytyy
kuluttajille tiedonkeruun yhteydessä. Empii-
rinen aineistomme muodostuu neljästä tieto-
konevälitteisestä ryhmähaastattelusta. Löy-
döksemme osoittavat, että henkilötietojen
hallinta verkossa tiedonkeruun yhteydessä lii-
tetään kaikkiin henkilötietojen hyödyntämi-
sen vaiheisiin – keräämiseen, säilytykseen ja
käyttöön; kuluttajat arvioivat mielessään
kaikkia näitä vaiheita pohtiessaan suhtautu-
mistaan henkilötietojensa keräämiseen ja
tarjoamiseen. Lisäksi haastateltavat kertoivat
spontaanisti keinoista, joilla he kontrolloivat
henkilötietojaan, esimerkiksi henkilötietojen
tarjoamisen rajoittamisesta. Hallintapuhee-
seen yhdistettiin myös luottamus yritykseen,
kuluttajien oma-aloitteisuus sekä markki-
noinnin luvanvaraisuus. Vastaajat eivät pää-
osin kokeneet kontrolloivansa henkilötieto-
jaan verkkoympäristössä, paitsi puhuessaan
verkkoympäristössä käyttämistään hallinta-
keinoista.

JOHDANTO

Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehittymi-
nen ja omaksuminen kuluttajien keskuudessa
ovat mahdollistaneet henkilötietojen1 laaja-
mittaisen hyödyntämisen markkinoinnissa
(Moon, 2000). Erityisesti Internetissä kulut-
tajat kohtaavat yhä useammin tilanteita, jois-
sa heiltä kysytään henkilötietoja (Heikkinen,
Eerola, Jäppinen & Porras, 2004). Tuotteiden
tilaaminen ja ostaminen, palvelujen kokeile-
minen ja käyttöönotto sekä erilaisiin asiakas-
etuohjelmiin liittymiset ovat tyypillisiä esi-
merkkejä tilanteista, joissa edellytetään hen-
kilötietojen tarjoamista. Tiedonkeruu on
usein hyvin perusteltua kuluttajan näkökul-
masta; esimerkiksi yksittäinen verkkokauppa
tarvitsee tietoa asiakkaan yhteystiedoista
voidakseen toimittaa tilauksen perille tai
ilmoittaakseen mahdollisista häiriöistä toimi-
tuksessa. Yritykset keräävät kuitenkin henki-
lötietoja myös toisenlaisiin tarkoituksiin, esi-
merkiksi voidakseen mainostaa tuotteitaan
tai hyödynnettäviksi jollain tavoin joskus
tulevaisuudessa. Tällainen toimintatapa on
hyväksyttävä, usein jopa hyvää asiakaspal-
velua, mikäli asiakas on tietoinen henkilötie-
tojensa hyödyntämisestä ja omista, lainsää-
dännön suomista oikeuksistaan (esim. henki-
lötietojen tarkastus-, korjaus- ja kielto-
oikeus), joita hänellä tulee olla mahdollisuus
myös käytännössä hyödyntää (Henkilötieto-
laki2, 1999; ks. myös mm. Velasquez, 2006:
290-291).

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN
HALLINNANTUNNE

VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ

Mirella Lähteenmäki,  Johanna Bragge ja Anne Sunikka

1Henkilötiedoilla tarkoitamme ”tunnistettavaan yksilöön yhdistettävissä olevia tietoja” (Culnan & Milberg, 1998: 7),
joita on ryhmitelty esimerkiksi tunnistetietoihin (esim. sähköpostiosoite), arkaluonteisiin henkilötietoihin (esim. ter-
veydentilaa koskeva informaatio) sekä preferenssitietoihin (esim. harrastukset) (Andrare, Kaltcheva & Weitz,
2002).
2 Henkilötietolaki (HTL 1999/523) säädettiin niin kutsutun tietosuojadirektiivin (EPNDir 95/46/EY) voimaanastumi-
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Tutkimusten (esim. Sayre & Horne, 2000;
Dommeyer & Gross, 2003; Chellapa & Sin,
2005) mukaan useimmat kuluttajat pääosin
hyväksyvät henkilötietojensa keräämisen ja
hyödyntämisen markkinoinnissa sopivia etuja
vastaan – eivät kuitenkaan välttämättä aina.
Tietosuoja-kysymykset ovat saaneet viime
vuosina paljon huomiota osakseen (Milne,
2000). Useiden selvitysten (esim. Phelps,
Nowak & Ferrell, 2000; Eurobarometer, 2003;
Privacy & American Business, 2004) mukaan
kuluttajat ovat huolissaan henkilötiedoistaan,
erityisesti verkossa (ks. myös esim. Culnan,
2000; Sheehan & Hoy, 2000; Muttilainen,
2007: 47-49), joka koetaan edelleen jossain
määrin epäluotettavana ja turvattomana ym-
päristönä (esim. Knights, Noble, Vurdubakis
& Willmot, 2001; Suh & Han, 2003; Jensen,
Potts & Jensen, 2005). 

Tietosuoja itsessään on moniulotteinen ja -
merkityksellinen käsite, joka usein määritel-
lään markkinoinnin tutkimuksessa yhteiskun-
tatieteilijä Alan Westinin (1967: 7-8) mukaan
”(1) henkilötietojen luovuttamisen sekä (2)
oman ympäristön hallinnaksi”. Edellinen ulot-
tuvuus liittyy omien tietojen hallintaan, jäl-
kimmäinen puolestaan oman tilan hallintaan,
suojaan erilaisilta ulkoisilta häiriöiltä, kuten
tungettelevalta mainonnalta. Tässä tutkimuk-
sessa keskitymme ulottuvuuksista ensimmäi-
seen eli henkilötietojen tarjoamisen hallin-
taan, jonka voidaan nähdä tarkoittavan tarjo-
amista laajemmin henkilötietojen hallintaa
yleisesti henkilötietoja hyödynnettäessä
(Goodwin, 1991). Posner (1981) viittaa yksi-
tyisyyden loukkaamiseen esimerkiksi tarkkai-
lemalla kuluttajaa, häiritsemättä häntä konk-
reettisesti. 

Henkilötietojen hallinnan tutkimus on kohdis-
tunut perinteisesti kuluttajien ympäristön
hallintaan, kuten suoramarkkinoinnin tunget-
televuuteen (esim. O’Malley, Patterson &
Evans, 1997; Evans, Patterson & O’Malley,
2001; Morimoto & Chang, 2006), johon onkin
puututtu sääntelyn keinoin (esim. kieltorekis-
terien huomiointi markkinoinnissa). Tieto- ja
viestintätekniikan mahdollistaman vuorovai-
kutteisen markkinoinnin kehittyessä henkilö-
tietojen tarjoamisen hallinnasta on kuitenkin
muodostunut aiempaa vakavampi uhka
kuluttajille. Goodwin (1991) liittää omien tie-
tojen hallintaan erityisesti riskin henkilötieto-
jen potentiaalisista käyttötarkoituksista, esi-
merkiksi yhdistelemällä eri henkilötietoja ja
rekistereitä keskenään. Tällöin yksittäisen
tiedon antamisella, tai päätöksellä olla anta-

matta sitä, on entistä vähemmän merkitystä
henkilötietojen suojan suhteen.          

Henkilötietojen antamisen hallintaa on sivut-
tu useissa tutkimuksissa (esim. Phelps ym.,
2000; Sheehan & Hoy, 2000; Evans ym.,
2001), joissa kontrolli omista tiedoista on
osoittautunut tärkeäksi henkilötietojen tarjo-
amiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Henkilötie-
tojen antamisen hallintaa on kuitenkin har-
vemmin tarkasteltu tutkimuksissa ensisijaise-
na kiinnostuksen kohteena, muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta: Goodwin (1991) on
tarkastellut tietosuojaa käsitteellisesti henki-
lötietojen ja oman ympäristön hallintana ja
Olivero ja Lunt (2004) puolestaan henkilötie-
tojen keräämisen tiedostamisen vaikutusta
henkilötietojen hallinnan ja luottamuksen
suhteelliseen merkitykseen kuluttajille.
Lisäksi hallintakeinoja, joiden avulla kulutta-
jat kontrolloivat tietojaan on tutkittu paljon
(esim. Foxman & Kilcoyne, 1993; Cranor,
Reagle & Ackerman, 1999; Dommeyer &
Gross, 2003). 

Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on
lisätä kuluttajien henkilötietojen hallinnan
ymmärrystä tietosuojan tutkimuksen aihepii-
rissä selvittämällä, miten kuluttajat mieltävät
kontrolloivansa henkilötietojaan, joita verkos-
sa toimivat yritykset keräävät markkinointi-
tarkoituksiin. Rajauduimme siis tutkimukses-
sa markkinoinnin kontekstiin, joka muodos-
taa oman teoreettisen kokonaisuutensa
(Milne, 2000) erotuksena esimerkiksi viran-
omaisasiointiin tai rikolliseen toimintaan.
Pyrimme vastaamaan tutkimusongelmaan
selvittämällä, (1) miten kuluttajat ilmaisevat
henkilötietojensa hallinnantunnetta verkko-
ympäristössä tiedonkeruun yhteydessä sekä
(2) millaisena ilmiönä henkilötietojen hallinta
verkkoympäristössä näyttäytyy kuluttajille
tiedonkeruun yhteydessä. Tutkimus kontri-
buoi tietosuojan tutkimuksen alueella tarjoa-
malla uusia näkemyksiä siitä, miten henkilö-
tietojen keräämistä ja tarjoamista verkossa
koetaan hallittavan markkinoinnin kontekstis-
sa. 

TUTKIMUSMETODOLOGIA 
JA –AINEISTO

Tutkimusaineisto kerättiin syyskuussa 2006
tietokonevälitteisin ryhmähaastatteluin (ks.
mm. Boddy, 2005), joissa osallistujat vastasi-
vat tietokonevälitteisesti tutkijoiden esittä-
miin strukturoituihin kysymyksiin sekä kom-

30



mentoivat toistensa ajatuksia. Hyödynsimme
GroupSystems® MeetingRoom –nimistä tie-
tojärjestelmää, joka on lähtökohtaisesti
suunniteltu ryhmätyön ja -päätöksenteon
tukemiseen (Nunamaker, Dennis, Valacich,
Vogel & George, 1991), mutta jota voidaan
yhtälailla käyttää myös ryhmähaastatteluiden
ja -keskusteluiden toteuttamiseen (ks. mm.
Clapper & Massey, 1996; Kontio, Lehtola &
Bragge, 2004; Klein, Tellefsen & Herskovitz,
2005; Reid & Reid, 2005). Tietojärjestelmä
suunniteltiin ratkaisemaan ryhmätyöproses-
seista aiheutuvia yleisiä ongelmia, kuten
puheenvuoron jonottaminen, ujous esittää
mielipiteitään tai yhden osallistujan domi-
nointi, pyrkien samalla edesauttamaan ryh-
mätyöskentelyn synergiavaikutusta (Nuna-
maker ym., 1991).

Tyypillinen tietokonevälitteinen ryhmätapaa-
minen muodostuu 10-30 samassa tilassa ole-
vasta verkottuneesta tietokoneesta, jolloin
tilaisuuden vetäjä ja vastaajat pystyvät kom-
munikoimaan keskenään myös suullisesti.
Myös virtuaalitapaamiset Internetin välityk-
sellä ovat mahdollisia (Klein ym., 2005),
mutta ne vaativat yleensä audiokonferenssi-
tuen (Bragge, Relander, Sunikka & Manno-
nen, 2007). Markkinointi- ja kuluttajatutki-
muksissa erilaisia tietokonevälitteisiä ohjel-
mia on Internetin kaupallistumisen myötä
alettu käyttää enenevässä määrin (ks. mm.
Sweeney, Soutar, Hausknecht, Dallin &
Johnson, 1997; Montoya-Weiss, Massey &
Clapper,1998; Sweet, 2001; O’Connor &
Madge, 2003).

Me toteutimme haastattelut Helsingin kaup-
pakorkeakoulussa, tietokoneluokassa, jossa
järjestelmä mahdollisti samanaikaisen, ano-
nyymin keskustelun. Tutkimus toteutettiin
neljänä 2,5 tuntia kestävänä ryhmänä, joihin
kuhunkin osallistui 11-14  haastateltavaa.
Tilaisuuksissa oli mukana järjestelmän tekni-
nen fasilitaattori sekä kaksi muuta vetäjää,
jotka tarvittaessa tarkensivat kysymyksiä ja
opastivat vastaajia. Haastateltaville esitettiin
kerrallaan muutama toisiinsa liittyvä kysy-
mys, joihin sai vastata halumassaan järjes-
tyksessä ennen siirtymistä seuraavaan kysy-
mysryppääseen. Haastateltavat näkivät tois-
tensa vastaukset ja saivat kommentoida niitä
tai tarkentaa omia vastauksiaan. Tiukasta
aikataulusta johtuen useimmat vastaajat
eivät kuitenkaan käyttäneet kommentointi-
mahdollisuutta, eli keskustelu jäi odotetusti
suhteellisen vähäiseksi. Toteutimme tutki-
muksen siten, että kaikki kommentit jäivät

yksittäisiksi, eli vastaajien profiileja (yhden
vastaajan kommentit koottuina yhteen) ei
ollut raporteista saatavilla. Kunkin tilaisuuden
päätyttyä haastatteluvastaukset olivat välit-
tömästi käytettävissä automatisoidun rapor-
toinnin avulla.

Hyödyntämämme kasvotusten toteutettavat
tietokonevälitteiset ryhmähaastattelut voi-
daan jossain määrin nähdä perinteisten ja
virtuaalisten ryhmähaastattelututkimusten
välimuotona (Bragge, Lähteenmäki & Su-
nikka, 2007). Menetelmän vahvuuksia perin-
teisiin, suullisiin haastatteluihin verrattuna
ovat esimerkiksi tehokkuus (suuremmat ryh-
mäkoot, samanaikainen kommunikointi,
automatisoitu raportointi), ryhmämuisti ja
anonyymiys. Puhtaaseen verkkototeutukseen
verrattuna etuina ovat muun muassa mah-
dollisuus tarkentaa kysymyksiä ja olla vuoro-
vaikutuksessa myös kasvotusten, sekä mah-
dollisuus esittää arkaluonteista tai käsin kos-
keteltavaa tukimateriaalia (esim. tuoteproto-
tyyppejä) haastattelutilanteessa. Menetel-
män heikkouksia perinteisiin ryhmiin verrat-
tuna ovat puolestaan ilmaisun köyhyys (elei-
den ja kasvonliikkeiden puute viestinnässä),
erikoistilojen ja teknisen asiantuntemuksen
tarve sekä mahdollisuus teknologiasta aiheu-
tuviin ongelmatilanteisiin. Verkkokeskus-
teluihin verrattuna kasvotusten toteutettavat
tietokonevälitteiset tutkimukset asettavat
rajoituksia osallistujien maantieteelliseen
rekrytointiin ja ne ovat lisäksi kalliimpia mat-
kustus- ja tilakustannusten osalta. (Klein
ym., 2005; Bragge ym., 2007). 

Haastatteluihin osallistui yhteensä 53 henki-
löä neljässä ryhmässä. Pilottiryhmä muodos-
tui verkkopankkia käyttävistä Helsingin kaup-
pakorkeakoulun opiskelijoista. Muut tutki-
muksen haastateltavat valittiin satunnaiso-
tannalla suomalaisen verkkopankin asiakkai-
den keskuudesta. Verkkopankkiasiakkuudella
halusimme varmistaa tietokoneen peruskäyt-
tötaidot keskusteluun osallistumisen mahdol-
listamiseksi sekä verkkoasiointikokemukset
mielipiteiden omaamiseksi. Lisäksi verkko-
pankkiasiakkuus mahdollisti kontekstin, jon-
ka pohjalta vastaajat saattoivat vastata muu-
ten abstrakteilta tuntuviin kysymyksiin.
Osallistujista 30 oli naisia ja 23 miehiä, kaik-
ki iältään 21-49 –vuotiaita. Ammatti-ryhmäl-
tään vastaajat olivat pääosin ylempiä tai
alempia toimihenkilöitä (26), opiskelijoita
(20) sekä työntekijöitä (11). Valtaosa vastaa-
jista käytti Internetiä päivittäin (46), kotona
(33), töissä (28) ja/tai opiskelupaikassa (11).
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Yksi vastaaja saattoi kuulua useaan ryhmään
(esim. sivutoimisesti työskentelevä opiskelija
saattaa käyttää Internetiä kotona, töissä ja
opiskelupaikassa).

Haastattelujen taustaoletuksena oli tilanne,
jossa luotettava yritys (esim. pankki) kerää
tietoa verkossa hyödyntääkseen sitä markki-
noinnissa (esim. personoitu mainonta tai pal-
velut). Näin halusimme varmistaa kaikkien
vastaajien kokeman tilanteen, jotta jokin eri-
tyinen konteksti tai kokemus (esim. ulkomai-
nen huutokauppa) ei vaikuttaisi liikaa vas-
tauksiin ja vastaukset olisivat keskenään ver-
tailtavissa. Lisäksi saatoimme tiedustella
myös suhtautumista arkaluontoisten henkilö-
tietojen (esim. taloudellista asemaa koskevat
tiedot) keräämiseen. Kysymysrunko kattoi
seuraavat teemat; (1) suhtautuminen henki-
lötietojen keräämiseen verkossa; (2) kerää-
misen ja henkilötietojen hyödyntämisen tie-
dostaminen ja hallinta verkossa; (3) käsit-
teen tietosuoja ymmärtäminen. Näin henkilö-
tietojen ja niiden antamisen hallintaa selvitet-
tiin sekä suoraan että epäsuorasti eikä osal-
listujia johdateltu liikaa. 

Haastatteluissa selvitettiin myös vastaajien
suhtautumista verkkopalvelujen personointiin
eli kohdistamiseen esimerkiksi kuluttajien
esittämien toiveiden pohjalta sekä henkilötie-
tojen hyödyntämiseen nimenomaisesti pank-
kisektorilla. Näitä kysymyksiä käsitellään
ainoastaan siltä osin, kuin ne liittyvät tietojen
hallintaan. Esimerkiksi personoinnista käyty
keskustelu liittyi etupäässä oman tilan hallin-
taan (esim. suoramainonnan kiinnostavuus),
joskin myös tietojen hallintaa sivuttiin satun-
naisesti. 

Aineiston analyysi lähti liikkeelle haastatelta-
ville esitetystä kysymyksestä: ”Koetko hallit-
sevasi tietojesi keräämistä ja hyödyntämistä
verkossa?”. Hyödyntäminen, joka usein ym-
märretään kuluttajien keskuudessa käyttö-
nä3, nostettiin esille keräämisen ohella, koska
käyttötarkoituksen voidaan nähdä vaikutta-
van henkilötietojen antamiseen (Andrare
ym., 2002). Vastaajien kommentit kysymyk-
seen luokiteltiin aineistolähtöisesti (1) henki-
lötietojen luovuttamiseen, (2) säilyttämiseen,
(3) käyttöön sekä (4) hallintakeinoihin.
Useimmat vastaajista kiinnittivät huomionsa
yhteen henkilötietojen hyödyntämisen vai-

heista. Muodostuneet luokat analysoitiin
edelleen tarkemmin hyödyntämällä koko
kerättyä aineistoa. Tämä tapahtui koodaa-
malla aineisto tehdyn luokittelun mukaisesti.

TULOKSET 

Analysoimme seuraavassa tutkimuksemme
empiirisiä löydöksiä kahden pääkysymyksen
kautta: Ensin selvitämme, (1) miten haasta-
teltavat puhuivat henkilötietojen hallinnasta
verkkoympäristössä tiedonkeruun yhteydes-
sä, toisin sanoen, millaisia ilmaisuja he käyt-
tivät. Toiseksi selvitämme, (2) millaisena il-
miönä henkilötietojen hallinta verkkoympä-
ristössä tiedonkeruun yhteydessä näyttäytyy
kuluttajille.

Henkilötietojen hallinnan käsite 
vastaajien silmin

Henkilötietojen hallinta osoittautui tärkeäksi
teemaksi. Vastaajat nostivat sen esille paitsi
kysyttäessä asiasta suoraan (”Koetko hallit-
sevasi tietojesi keräämistä ja hyödyntämistä
verkossa?”), myös spontaanisti muiden kysy-
mysten äärellä. Kysyttäessä asiasta suoraan
useimmat (39/56 kommenttia) vastaajat
totesivat, etteivät he koe hallitsevansa henki-
lötietojensa keräämistä tai käyttöä verkossa.
Lisäksi vastaajat nostivat spontaanisti esille
henkilötietojen säilyttämiseen liittyvät huo-
lensa, joita leimasi pelko tietoihin käsiksi
pääsevistä ulkopuolisista osapuolista.
Henkilötietojen suojaaminen kolmansilta osa-
puolilta yhdistettiin usein myös tietosuojan
määritelmään (31/55 kommenttia), jota
kysyttiin erikseen (”Mitä ymmärrät sanalla
tietosuoja?”). Tietosuojan määritelmään yh-
distettiin myös suoja henkilötietojen epätoi-
votuilta käyttötarkoituksilta (14/55 kom-
menttia). Tarkasteltaessa henkilötietojen
hyödyntämistä yrityksen näkökulmasta voi-
daan havaita, että henkilötietojen keräys,
säilytys ja käyttö muodostavat henkilötieto-
jen hyödyntämisen prosessin, josta vastaajat
siis puhuivat hallinnantunteen osalta kieltei-
seen sävyyn. 

Myönteiseen sävyyn puhuttiin lähinnä hallin-
takeinoista, kuten henkilötietojen antamisen
rajoittamisesta jollain tavoin eli vastaajat
ilmaisivat tietojensa hallinnantunnetta

3Tietosuojan kirjallisuudessa termillä hyödyntäminen (use) viitataan yleensä koko henkilötietojen hyödyntämisen
prosessiin, keräämisestä ja säilytyksestä käyttöön sekä muihin mahdollisiin toimintoihin (ks. mm. Nowak & Phelps,
1995).
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puhuessaan hallintakeinoista. Vastaajien esil-
le tuomat hallintakeinot liittyivät lähinnä hen-
kilötietojen tarjoamisen vaiheeseen (päätös
olla antamatta omia tietoja) eli vastaajat hal-
litsivat tietojaan tietojen antamatta jättämi-
sen kautta. Tosin muutaman vastaajan henki-
lötietojen antamiselle asettamat ehdot saat-
toivat liittyä esimerkiksi suojaan ulkopuolisil-
ta tahoilta. Useimmissa vastauksissa hallinta-
keinoista kertominen yhdistyi hallinnantun-
teen ilmaisemiseen. Osassa tapauksia vas-
taajat kuitenkin ilmaisivat samalla sekä hal-
linnan puutetta että hallintakeinojen hyödyn-
tämistä jopa jossain määrin ristiriitaisesti: 

”En [koe hallitsevani tietojeni keräämistä ja
hyödyntämistä verkossa] tarpeeksi hyvin,
toisaalta hirveän paljon asioita saa selville,
mutta pitää itse olla kriittinen, elikkä mihin
voi uskoa ja mihin ei”.

Henkilötietojen hallinnan ohella vastaajat toi-
vat esille, erityisesti hallintakeinojen yhtey-
dessä, myös oma-aloitteisuuden ja luvanva-
raisuuden käsitteet, jotka voidaan nähdä
eräänlaisina hallinnan ilmentyminä (ks. mm.
Milne & Gordon 1993; Evans ym., 2001).
Oma-aloitteisuudella tarkoitettiin etupäässä
halua tehdä itse aloite asiakassuhteiden syn-
nyttämiseksi eikä olla passiivinen mainonnan
tai tyrkyttämisen kohde. Tällöin henkilötieto-
ja ei mielellään luovutettu niitä kysyttäessä:

”… Aina pitää silti olla tarkkana, mihin tieton-
sa lähettää. Parempi, jos kontaktin on luonut
itse kuin jos se olisi impulsiivinen vastaus
johonkin mainokseen.”

Motiiveina oma-aloitteisuudelle nousivat esil-
le paitsi ympäristön hallintaan liittyvät tavoit-
teet, esimerkiksi suoramainonnan rajoittami-
nen, myös pyrkimys tietojen hallintaan; kun
tekee itse aloitteen, on helpompi toimia har-
kitusti. Vastaajat toisin sanoen halusivat pitää
kontrollin omissa käsissään. Tämä näkemys
sopii hyvin nykyiseen aktiiviseen kuluttajakä-
sitykseen (Laaksonen, 2005).  

Luvanvaraisuudella ilmaistiin halua tietoisesti
hyväksyä, tai olla hyväksymättä, henkilötie-
tojen hyödyntäminen ja näin hallita omia tie-
tojaan. Luvanvaraisuudella varmistettiin
myös hyötyminen henkilötietojen tarjoami-
sesta yrityksille, esimerkiksi kiinnostava
informaatio, menettämättä kuitenkaan henki-

lötietojen hallintaa: 

”Ihan ymmärrettävää [että yritykset keräävät
sinulta/sinusta tietoja], mutta yksityisyyden
suoja on kyllä koetuksella. Esim. mainonnan
uhriksi [joutuminen], tai spammin, on
koneen toimintaa hidastavaa ja rasittavaa.
Jos minun saamani info liittyy omiin intressei-
hini eli on itseni hyväksymää, silloin ihan ok.” 

Muutamat vastaajat (8/55 kommenttia) liitti-
vät luvanvaraisuuden myös näkemykseensä
tietosuojasta. Kaiken kaikkiaan luvan kysy-
mistä henkilötietojen keräämiseen ja hyödyn-
tämiseen markkinoinnissa arvostettiin.

Lopuksi luottamus yritykseen, josta puhuttiin
myös esimerkiksi yrityksen tuttuutena tai
asiakassuhteena kyseiseen yritykseen lisäsi
halukkuutta antaa henkilötietoja markkinoin-
titarkoituksiin. Omakohtaisten kokemusten
(tuttuus, suhde) lisäksi vastaajien luottamus-
ta herättivät yrityksen tunnettuus ja kotimai-
suus, jolloin yrityksen maine (tunnettuus) ja
lainsäädäntöympäristö (kotimaisuus) lisäsi-
vät turvallisuuden tunnetta. Vastaavanlainen
luottamuksen tyypittely esitettiin myös Mil-
nen & Bozan (1998) tutkimuksessa kulutta-
jien näkemyksistä henkilötietojen hyödyntä-
misestä markkinoinnissa.4

Luottamus yritykseen mainittiin usein edelly-
tyksenä henkilötietojen tarjoamiseen, mui-
den tekijöiden ohella. Vastaajien kommen-
teista oli tulkittavissa, että luottamus lisää
hallinnan tunnetta eli luottamus itsessään on
eräänlainen hallintakeino, mikä on myös kir-
jallisuudessa vallitseva näkemys (esim.
Cranor ym., 1999): 

”Tietojen luovuttaminen pienille tuntematto-
mille yrityksille herättää lähes aina epäilyksiä
siitä, mihin tietoja loppujen lopuksi käyte-
tään. Jos jokin tieto tuntuu asiaan kuulumat-
tomalta, en sitä yleensä luovuta.” 

Toisaalta luottamuksen on myös nähty kom-
pensoivan hallinnan tarvetta tietosuojan
tavoittelussa, erityisesti verkossa (esim.
Milne & Boza, 1998; Olivero & Lunt, 2004).

4Milnen ja Bozan (1998) tutkimuksessa vastaajien luottamus ilmeni aiempina kokemuksina yrityksestä, yrityksen
maineena sekä sääntelyyn tai sopimukseen perustuvana luottamuksena.
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Kuva 1:
Hall intapuheen
ilmeneminen vas-
taajien keskuu-
dessa.

Hallintapuheen eri
ilmenemismuodot
on koottu seuraa-
vaan kuvaan.

Vastaajat siis ilmai-
sivat henkilötieto-
jensa hallinnantun-
netta hallintakeino-
jen, kuten henkilö-
tietojen antamisen
rajoittamisen kaut-
ta. Hallinnantun-
netta ilmensivät myös vastaajien oma-aloit-
teisuus, markkinoinnin luvanvaraisuus sekä
luottamus yritykseen. Hallintakeinoja sovel-
lettiin erityisesti henkilötietojen tarjoami-
seen, jota muuten koettiin hallittavan huo-
nosti; päätöksellä antaa tai olla antamatta
tietojaan vastaajat kontrolloivat omia henki-
lötietoja ja tietosuojaansa. Henkilötietojen
säilyttämistä tai käyttämistä ei sen sijaan
koettu hallittavan, edes hallintakeinoja hyö-
dyntämällä. Seuraavissa neljässä luvussa
syvennymme löytämiimme pääluokkiin; (1)
henkilötietojen luovuttamiseen, (2) säilyttä-
miseen, (3) käyttöön sekä (4) hallintakeinoi-
hin.

Henkilötietojen tarjoamista yrityksille
on vaikea välttää verkossa

Haastateltavat kokivat, että henkilötietojen
luovuttamista on nykypäivänä vaikea välttää
verkkoympäristössä; henkilötietoja kerätään
kaikkialla, jopa kuluttajien sitä huomaamat-
ta. Vastaajien mielestä henkilötiedot ovatkin
liian helposti yritysten saatavilla. Lisäksi yhä
useammin on tilanteita, joissa tietoja on käy-
tännössä pakko antaa, vaikkei sitä itse
haluaisikaan.

Ensinnäkin useiden vastaajien mukaan yri-
tykset keräävät yleisesti ottaen nykyään lii-
kaa henkilötietoja. Samankaltaisia tuloksia
saatiin myös Tilastokeskuksen julkaisemassa
selvityksessä (Muttilainen 2007: 44-46),
jossa 28 prosenttia vastaajista koki anta-
neensa yrityksille liikaa tietoa itsestään, neljä
prosenttiyksikköä enemmän vuoteen 2004
verrattuna. Vastaavia ajatuksia esitettiin mie-
lipidemittauksissa (ks. mm. Katz & Tassone,

1990) jo 1970-
luvulla, jolloin
henkilötietojen
keruu oli huo-
mattavasti ny-
kyistä vähäi-
sempää. Asen-
teet näyttävät
siis pysyneen
s a m a n l a i s i n a
t i e donke ruun
lisääntymisestä
huolimatta.  

Haastateltavat
kokivat myös
useasti, ettei tie-
donkeruu ollut
aina tarpeellista

eli tietoja kerättiin turhaan: 

”…Ymmärrän yritysten tavoitteen saada paras
mahdollinen kuva ja profiili asiakkaista,
mutta kohtuus kaikessa. Ei kai luulisi paljon
hyödyttävän tieto, mitkä ovat harrastukseni
tai missä maassa olen käynyt viimeksi.”

Vastaajien näkemyksiä tukevat lukuisat tutki-
mukset (esim. Sayre & Horne, 2000; Dom-
meyer & Gross, 2003; Chellapa & Sin, 2005),
joiden mukaan kuluttajat haluavat enemmän
vastinetta luovuttamilleen henkilötiedoille.
Lisäksi turhalta tuntuvat kyselyt saatetaan
kokea aikaa vieviksi ja suorastaan ärsyttävik-
si. Tutkimuksessamme tiedonkeruun tarpeet-
tomuus oli useimmilla vastaajilla syynä olla
antamatta tietoja itsestään. 

Rekisterien pitäminen ylipäätään koettiin
ongelmalliseksi: Henkilötietojen säilyttämi-
nen rekistereissä tuntui muutamista haasta-
teltavista epämukavalta. Lisäksi toisten oli
vaikea muistaa jälkikäteen, mitä kaikkea ja
kenelle oli tullut tietoa antaneeksi. He eivät
enää tienneet, mitä yritykset heistä tietävät
tai onko tämä tieto esimerkiksi ajantasaista.
Vastaajat toivoivatkin halutessaan mahdolli-
suutta päästä käsiksi omiin tietoihinsa ja tar-
vittaessa myös muokata niitä tai poistaa
kaikki tiedot. Vastaajat eivät siis olleet erityi-
sen tietoisia omista oikeuksistaan (esim. hen-
kilötietojen tarkastusoikeus) tai oikeuksien
käyttäminen koettiin käytännössä vaikeaksi.
Toisaalta tiedonkeruu verkossa koettiin muita
tiedonkeruukeinoja luotettavammaksi mene-
telmäksi, koska tiedot eivät hävinneet tai
muuttuneet niitä käsiteltäessä, kuten esimer-
kiksi perinteisiä lomakkeita käytettäessä.
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Muutamat vastaajat uskoivat, että yritysten
on nykyään liian helppo saada käsiinsä ihmis-
ten henkilötietoja, esimerkiksi roskapostia
varten. Kolmen vastaajan mielestä kuluttajat
itse antavat tietojaan yrityksille liian helposti,
asiaa tarkemmin miettimättä: 

”Yritykset saavat helpolla paljon tietoa, tieto-
ja luovutetaan liikaa asiaa miettimättä”. 

Näiden vastaajien mukaan tietosuoja edellyt-
tää siis jossain määrin myös kuluttajien omaa
aktiivisuutta ja varovaisuutta. Toisaalta he
myönsivät olevansa itsekin joskus varomatto-
mia ja luovuttavansa henkilötietojaan harkit-
semattomasti.  

Useat vastaajat kokivat, että henkilötietoja
kerätään paljon kertomatta asiasta kuluttajil-
le, mitä he eivät hyväksyneet: 

”Tavallaan koen hallitsevani tietojen kerää-
mistä, mutta tietoja voidaan kuitenkin kerätä
tavallaan tietämättäni, välttämättä ei aina
edes tajua, mitä merkitystä joillakin tietojen
keräämisellä voi olla…”.

Edellisessä kommentissa nousi esille myös
mahdollisuus antaa tietojaan ikään kuin
vahingossa, ymmärtämättä tietojen keräämi-
sen seurauksia. Myös riski tiedonkeruusta
rekistereitä keskenään yhdistelemällä mainit-
tiin. Lisäksi vastaajat olivat huolissaan tieto-
tekniikan mahdollistamasta tiedonkeruusta
seuraamalla ja tallentamalla verkkovierailuja
tai muilla kyseenalaisin keinoin. Tarkkailu ja
seurattuna olemisen tuntemus ylipäätään
koettiin ikäväksi. 

Vastaajat eivät mielestään olleet riittävän tie-
toisia henkilötietojen keräämisestä ja käytös-
tä verkossa (46/57 kommenttia) kysyttäessä
asiasta suoraan (”Koetko tietäväsi riittävästi
tietojesi keräämisestä ja hyödyntämisestä
verkossa?”). Erityisesti henkilötietojen käyt-
tötarkoitus verkossa askarrutti useimpia vas-
taajia. Myös teknologiakehityksen perässä
pysyminen koettiin haastavana; esimerkiksi
evästeet (cookies) koettiin uhkaavina. Vas-
taajien esille nostamat syyt tietämättömyy-
teen olivat sekä kuluttaja- (esim. vähäinen
kiinnostus ja passiivisuus) että yrityslähtöisiä
(esim. informaatiota ei ole riittävän helposti
saatavilla, kun sitä tarvitsee). 

Lopuksi, useiden vastausten perusteella sil-
loin tällöin oli tilanteita, joissa tietoja on pak-
ko antaa palveluntarjoajille. Joissain tapauk-

sissa, kun yritykset kysyivät palvelun toimi-
vuuden kannalta olennaisia tietoja (ns. vahti-
palvelut mainittiin esimerkkinä), tiedonkeruu
koettiin oikeutetuksi. Usein vastaajat kuiten-
kin kokivat, että heidän oli pakko antaa myös
vähemmän tärkeitä tietoja, tai arkaluonteisia
henkilötietoja saadakseen asiansa hoidetuksi,
vaikka eivät olisi halunneet: 

”Jos olin itse aloitteentekijänä, niin suhtau-
dun neutraalisti siihen, että yritys tarvitsee
tietoja esim. lainapäätöksen antamiseen. Jos
taas yritys on omin päin onkinut minun
yhteystiedot tai muuten netissä ei pääse
esim. etenemään yrityksen sivuilla ennen
kuin on vastannut kaikkiin kysymyksiin - se
on ärsyttävää. En myöskään pidä siitä, jos
pitää täyttää todella pitkä lomake, missä on
paljon pakollisia kenttiä (varsinkin jos kysy-
tään kotiosoitetta, henkilötunnusta, lasten
nimiä jne.), jotta voi rekisteröityä netissä
jonkun palvelun käyttäjäksi.”

Tässä esimerkkitapauksessa myös vastauslo-
makkeen käytettävyydellä (esim. pakollisten
kysymysten paljous) on varmasti vaikutusta.
Vastaajat kuitenkin sanoivat antavansa yri-
tyksille henkilötietojaan pakon edessä, tietyin
ehdoin. 

Kolmannen osapuolen pääsyä omiin 
tietoihin on vaikea hallita 

Henkilötietojen hallinnan suhteen vastaajia
huolestuttivat tietojen keräämisen lisäksi
myös keräämisen jälkeiset tapahtumat, joita
arvioitiin tietoja tarjotessa. Valtaosa näistä
tapahtumista liittyi kolmannen osapuolen
pääsyyn omiin tietoihin tietojen jo ollessa yri-
tysten hallussa; siihen, kenelle henkilötiedot
lopulta päätyvät verkossa, henkilötietojen
hallitsemattomaan leviämiseen verkossa sekä
henkilötietojen luovuttamiseen ulkopuoliselle
taholle luvatta. Lisäksi osa huomioista liittyi
tietoturvaan. 

Ensinnäkin haastateltavat kokivat itsensä
epätietoisiksi siitä, minne heidän tietonsa
lopulta päätyvät antamisen jälkeen ja onko
jonkin kolmannen osapuolen mahdollista
päästä tietoihin käsiksi: 

”En [koe hallitsevani tietojeni keräämistä ja
hyödyntämistä verkossa]. Täyttelen toisinaan
esim. erilaisia kyselyitä, mutta joudun aina
pohtimaan minne tietoni lopulta menevät.”

Erityisesti he olivat huolissaan tietojensa jou-
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tumisesta ”vääriin käsiin”, esimerkiksi huija-
reille. He toivoivatkin yritysten informoivan
heitä paremmin siitä, kenellä on pääsy heidän
tietoihinsa, toisin sanoen avoimuutta ja
rehellisyyttä. Toisaalta vastaajat eivät välttä-
mättä luottaneet yritysten antamaan infor-
maatioon, vaikkakin tietosuojaselosteet5 he-
rättivät muutamissa vastaajissa luottamusta
jo olemassaolollaan. 

Useat vastaajat kokivat myös, että henkilö-
tiedot leviävät verkossa helposti. Kun tieto-
jaan kerran antaa verkossa, ne leviävät joka
paikkaan hallitsemattomasti eikä niitä voi
enää kontrolloida:

”Pelottavan huonosti [koen hallitsevani tieto-
jeni keräämistä ja hyödyntämistä verkossa].
Ihmeelliset ovat maallikon mielestä tavat,
joilla tieto kulkee verkossa ja yhtäkkiä esim.
roskapostia tulvii satelemalla.”

Hallitsematon leviämismahdollisuus yhdistet-
tiin erityisesti verkkoympäristöön, kun taas
henkilötietojen antaminen tai myyminen kol-
mansille osapuolille suunnitelmallisesti,
yleensä mainostarkoituksiin nähtiin ongelma-
na myös tietoverkkojen ulkopuolella: 

”Kyllä useimmiten [koen hallitsevani tietojeni
keräämistä ja hyödyntämistä verkossa], har-
kitsen aina minne tietojani annan. Ongelma
on luonnollisesti se, että yritykset voivat luo-
vuttaa tai myydä tietoja eteenpäin, jollei
esim. tietojen luovuttamista markkinointiin
ole [kielletty].”

Henkilötietojen tietoista luovuttamista pahek-
suttiin voimakkaasti, erityisesti pankkisekto-
ria käsiteltäessä. Haastateltavat kuitenkin
luottivat pankkisektorin toimijoihin henkilö-
tietojen käytön osalta, joskin ketjuuntumis-
kehityksen myötä (esim. rahoituslaitosten ja
kiinteistövälittäjien tiivistynyt yhteistyö)
yhteistyökumppanien rooli aikaansai epäröin-
tiä. 

Lopuksi, mitä tulee kolmannen osapuolen
mahdollisuuksiin päästä henkilötietoihin kä-
siksi, useat vastaajat ilmaisivat huolensa tie-
toturvasta: 

”Verkkokaupassa luottokortinnumeron anta-
minen on kätevää. Ongelmana on kuitenkin
riski, jossa luottokortin numero voidaan

napata tiedonsiirtovaiheessa. Pitää olla luo-
tettava taho.”

Erityisesti arkaluonteisia henkilötietoja uskal-
lettiin luovuttaa ainoastaan suojatussa yhtey-
dessä. Varovaisesta asenteesta huolimatta
useammat vastaajat kertoivat antaneensa
luottokortin numeronsa verkossa esimerkiksi
hotellihuonetta varatessaan, myös suojaa-
mattomassa verkkoyhteydessä. Tapahtuma
oli kuitenkin vaivannut heitä. Tietoturvan
osalta medialla näyttää olevan vaikutusta
kuluttajiin; muutamat vastaajat mainitsivat
tapauksista, joista on raportoitu lähiaikoina
mediassa, esimerkiksi tekaistuista verkkosi-
vuista, joilla kerätään tietoja.

Vastaajat eivät hallinneet 
tietojensa käyttöä

Vastaajat puhuivat useissa kohdin henkilötie-
tojensa hyödyntämisestä (käytöstä), joskin
keskustelu painottui personointia koskevien
kysymysten yhteyteen ja näin oman tilan hal-
lintaan liittyviin seikkoihin. Tiedonkeruun
yhteydessä, antamisen päätöstä tehdessä,
nousivat kuitenkin esille haastateltavien epä-
tietoisuus henkilötietojen käyttötarkoituksista
sekä käytön hallinnan vaikeus.    

Vastaajat eivät kokeneet olevansa riittävän
tietoisia siitä, miten ja mihin tarkoitukseen
henkilötietoja hyödynnetään: 

”En [koe hallitsevani tietojeni keräämistä ja
hyödyntämistä verkossa]. Tietoja tulee
annettua hyvin satunnaisesti, riippuen mille
sivustoille sitä sattuukaan tipahtamaan. Voin
päättää tietenkin, minne ja minkälaisia tieto-
ja annan, mutta myöhemmin sitä en pysty
muistamaan tai identifioimaan. Erityisesti tie-
tojen hyödyntäminen on yleensä täysin
arvuuteltavissa. Lehtimarkkinointi tms. on
aika selvää, mutta muut kohteet eivät niin-
kään.”

Tällaisissa epävarmoissa tilanteissa muuta-
mat haastateltavat olivat haluttomia anta-
maan yrityksille henkilötietojaan. He halusi-
vat tietää varmasti tietojensa käytöstä.
Toisaalta muutamat taas myönsivät olevansa
turhankin huolettomia henkilötietojensa käy-
tön suhteen. Useat vastaajat kuitenkin olivat
sitä mieltä, että henkilötietoja hyödynnettiin

5Tietosuojaseloste on rekisterinpitäjän antama selvitys siitä, miten se menettelee haltuunsa saamiensa henkilö-
tietojen käsittelyssä, mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet tietosuojan suhteen ja miten oikeuksia käytännössä
toteutetaan (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2007).

36



informoimatta vastaajia kunnolla. Toisaalta,
kuten edelläkin tietojen käyttäjän ollessa
epäselvä, useat eivät olisi uskoneetkaan yri-
tysten antamaa informaatiota tietojen käy-
töstä. 

Toiseksi vastaajat kokivat, että henkilötieto-
jen hyödyntämistä on vaikea hallita; kun ker-
ran on antanut tietonsa pois, niiden hallinnan
helposti menettää. Henkilötietojen hallinta
ainakin edellyttää kuluttajalta valppautta.
Kontrollimahdollisuus käytännössä liittyy siis
vain tietojen antamiseen: 

”Mahdotontahan sitä [tietojeni keräämistä ja
hyödyntämistä verkossa] on täysin hallita,
muuta kuin antamiensa tietojen osalta. Ne
toisaalta hukkuvat massaan/dataan, joten
siitä ei välttämättä ole henk.koht. vahinkoa.” 

Jälleen kerran, kuluttajien henkilötietojen
hallinnantunne ja todelliset oikeudet eivät
tunnu kohtaavan toisiaan. Kuluttajia tulisi
näin ollen informoida nykyistä enemmän hei-
dän omista tietosuojaoikeuksistaan.  

Hallintakeinojen avulla kontrolloidaan
omia henkilötietoja

Kuluttajien hyödyntämät henkilötietojen hal-
lintakeinot voidaan jaotella aktiivisiin (invo-
king options) ja passiivisiin (avoiding practi-
ces) keinoihin (esim. Givens, 1997): aktiivi-
keinot edellyttävät kuluttajilta aktiivista toi-
mintaa, esimerkiksi ilmoittautumista suora-
mainonnan kieltorekisteriin, kun taas passii-
vikeinot ovat pikemminkin tekemättä jättä-
mistä eli henkilötietojen tarjoamisen rajoitta-
mista eri tavoin esimerkiksi verkossa osta-
mista välttämällä. 

Haastateltavien mainitsemat hallintakeinot
rajoittuivat etupäässä passiivikeinoihin, jotka
myös tutkimusten (esim. Dommeyer & Gross,
2003) mukaan tunnetaan parhaiten.
Passiivikeinoista nostettiin esille erityisesti
kriittisyys, esimerkiksi tietoisuus yritysten
toimintatavoista ja todellisista tavoitteista
sekä kyvykkyys erottaa toisistaan luotettavat
ja epäilyttävät markkinoijat. Tämän perus-
teella voidaan päättää, kenelle tietoja anne-
taan ja mitä palveluita käytetään. Useampi
haastateltava rajoittikin tietojensa antamista
jollain tavoin. Osa vastaajista vältteli tiettyjen
tietojen, kuten nimen antamista verkossa,
kun taas osa vastaajista antoi ylipäätään
mahdollisimman vähän tietoa: 
”Mitä vähemmän tietoja luovuttaa, sitä

paremmin sitä voi valvoa. Mutta niitä tietoja,
jotka olen jo luovuttanut, en pysty valvo-
maan, mutta uskon niiden tahojen käyttävän
sitä luottamuksellisesti.” 

Osa vastaajista puolestaan ehdollisti tietojen-
sa tarjoamisen jollain tavoin, esimerkiksi hen-
kilötietojen edelleen luovuttamisen kieltämi-
seen. Valtaosa haastateltavista antoi tietojaan
vain luotettaville kokemikseen yrityksille.   

Aktiivikeinoista mainittiin ainoastaan tietojen
valehtelu ja vääristely: 

”Suoranaisten kyselyjen kohdalla jossain
määrin [koen hallitsevani henkilötietojeni
keräämistä ja hyödyntämistä]. Joskus jokin
palvelu, jota haluan tai on pakko käyttää,
kyselee väkisin tietoja, joita ei haluaisi antaa.
Näihin nyt voi toki mahdollisuuksien rajoissa
antaa jotain muuta kuin itseään oikeasti kos-
kevaa tietoa.” 

Tämä oli jossain määrin odotettavissa, sillä
useimmat aktiivisuutta edellyttävät hallinta-
keinot liittyvät pikemminkin oman tilan kuin
varsinaisesti tietojen hallintaan. Esimerkiksi
markkinoinnin kieltorekisterit suojaavat
kuluttajaa suoramainonnalta, ei esimerkiksi
henkilötietojen käsittelyltä. Toisaalta yksi-
kään vastaaja ei maininnut käyttävänsä tois-
sijaista sähköpostiosoitetta (Hotmail, Gmail
tms.) tietojensa hallintaan, vaikka niiden
käyttö on varsin yleistä. Vastaajille esitetyt
kysymykset johdattelivat ehkä jossain määrin
passiivikeinojen mainitsemiseen. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Käsillä oleva tutkimus keskittyy henkilötieto-
jen hallinnan kokemiseen kuluttajien keskuu-
dessa verkkoympäristössä: Miten kuluttajat
mieltävät kontrolloivansa henkilötietojaan
verkkoympäristössä tietojen keräämisen
yhteydessä? Aihealuetta ei ole aiemmin juuri-
kaan tutkittu suoraan, vaan pikemminkin
muiden kysymysten yhteydessä, joten tämä
tutkimus tuottaa omalta osaltaan uutta tietä-
mystä tietosuojan keskusteluun markkinoin-
nin kontekstissa. Kuluttajien verkkoympäris-
tössä kokemien hallinnantunteiden jakami-
nen eri teemoihin tai ongelmatilanteisiin ja
hallintakeinoihin täydentää erityisesti Good-
winin (1991) työtä henkilötietojen tarjoami-
sen hallinnasta. 

Tutkimuksemme löydökset osoittavat, että
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kuluttajat näkevät tietojensa hallinnan tie-
donkeruun yhteydessä osana laajempaa ko-
konaisuutta; jo tietojensa luovuttamista har-
kitessaan useimmat kuluttajat pohtivat myös
henkilötietojen mielekästä ja turvallista säily-
tystä sekä käyttötarkoitusta. Toisaalta henki-
lötietojen hyödyntämisen kokonaisuus on sel-
västikin vaikeasti hallittavissa, tai edes hah-
motettavissa. Eri kuluttajat katsovat henkilö-
tietojen hyödyntämistä eri näkökulmista
omien kokemustensa kautta: yksi arvioi tie-
tojensa hallintaa tietoturvan ja kanavan tur-
vallisuuden näkökulmasta, toinen pohtii hen-
kilötietoja hyödyntävän yrityksen luotetta-
vuutta. Vaikka haastateltavat eivät mieles-
tään hallinneet kovin hyvin henkilötietojaan,
he kuitenkin osoittivat hallinnantunnetta hyö-
dyntämällä itselleen sopivia hallintakeinoja.
Kaikkia vastaajia hallinnan puute taas ei edes
haitannut. Jatkotutkimusnäkökulmasta hal-
linnan ongelmia tulisi tarkastella vielä perus-
teellisemmin huomioiden kuluttajien eri
lähestymistavat. 

Yksi haastateltavien hallintapuheen keskeisis-
tä teemoista oli luottamus, jota voidaan myös
tämän aineiston pohjalta pitää hallintakeino-
na tai hallinnantunnetta lisäävänä tekijänä,
kuten tähänastisissa tutkimuksissa on esitet-
ty tai toisaalta hallinnantarvetta kompen-
soivana tekijänä, kuten muun muassa Olivero
ja Lunt (2004) ovat alustavasti osoittaneet.
Tämän laadullisen aineiston pohjalta ei voida
sanoa, kumpi on oikea näkemys; tulokset
pikemminkin tukevat molempia käsityksiä.
Toisaalta useat haastateltavat mainitsivat
luottamuksen perusehtona henkilötietojen,
erityisesti arkaluonteisten tietojen tarjoami-
selle viitaten hallintakeinoon. Toisaalta sellai-
set vastaajat, jotka eivät luottaneet verkkoon
ylipäätään, kuitenkin antoivat tietojaan ver-
kossa käyttäen muita hallintakeinoja, esimer-
kiksi tietojen tarjoamisen rajoittamista tietyin
kriteerein. Luottamuksen merkitys kulutta-
jien henkilötietojen hallinnassa onkin kiinnos-
tava jatkotutkimusehdotus.
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TIIVISTELMÄ

Mainonnan tutkimuksessa silmänliikkeiden
rekisteröinnin ja analysoinnin avulla pyritään
selvittämään, mitä kuluttajat eri mainoksissa
ja www-sivustoilla näkevät, ja kuinka heidän
katseensa polveilee sivulla olevien erilaisten
elementtien kuten kuvien, otsikoiden ja teks-
tin välillä. Soveltamalla havaintopsykologian
malleja ja tukeutumalla silmänliikeaineistoon
esimerkiksi painetun mainonnan ja verkkosi-
vustojen tutkijat ovat tulkinneet mainoksien
saamaa huomioarvoa ja muistamista tai
verkkosivustojen helppokäyttöisyyttä. Sil-
mänliikkeiden analysointi vaatii kuitenkin
tarkkaa tulkintaa, eikä pelkän mainoksen kat-
seluun käytetyn ajan perusteella voida aina
selittää syitä siihen, miksi katse ja tarkkaa-
vuus kohdistuvat johonkin tiettyyn kohtee-
seen. Mainos saattaa olla joko niin kiinnosta-
va, että sitä jäädään katsomaan tai niin vai-
kea tulkita, että sanoman ymmärtäminen vie
aikaa ärsyyntymiseen saakka. Havaintotilan-
teen ja –ympäristön lisäksi myös tehtävä vai-
kuttaa katsepolkuihin. Silmänliikkeiden tal-
tiointi on kuitenkin erittäin käyttökelpoinen
kuluttajien havaintotoimintojen tutkimukses-
sa etenkin, kun sitä täydennetään muilla me-
netelmillä, kuten ääneen ajattelun ja kehon-
kielen taltioinneilla ja kyselyillä.

ARTIKKELIN TAVOITTEISTA JA
RAJAUKSESTA

Psykologiassa silmänliikemenetelmän avulla
on perinteisesti selvitetty, lukemiseen, kirjoit-
tamiseen, visuaalisen hakuun ja ympäristön
havaitsemiseen liittyviä prosesseja (Rayner,
1998).  Sittemmin silmänliikedataa on enene-
vässä määrin sovellettu käyttäjien ja tietoko-
neiden vuorovaikutuksen tutkimuksessa
graafisten käyttöliittymien suunnittelun apu-
välineenä sekä painetun että verkkomainon-
nan tutkimuksessa (Duchowski, 2003:193).
Tässä artikkelissa tarkastellaan silmänliike-

menetelmän soveltuvuutta painetun ja verk-
komainonnan tutkimiseen. Silmänliikemene-
telmän soveltaminen edellyttää sen etujen ja
rajoitusten tuntemista, minkä vuoksi jatkossa
kuvataan myös menetelmän periaatteita,
mittareita ja tekniikkaa niiltä osin kuin se on
välttämätöntä menetelmän soveltamisen
hahmottamiseksi. Artikkelin painotus ja esi-
merkit rajoittuvat lähinnä painettujen ilmoi-
tustyyppisten mainoksien ja bannerimainon-
nan piiriin, sillä menetelmän soveltaminen
mainonnassa on lähtöisin ja edelleen käytös-
sä painettujen mainosten tutkimisessa. Ban-
nerimainonta taas edustaa tyypillistä dynaa-
mista mainonnan muotoa verkossa ja mm.
liikkeen vaikutuksen vuoksi bannereiden tut-
kiminen on silmänliiketutkijoille haastavaa.

Verkkomainonnan osalta silmänliikemittaus
tapahtuu käytännössä samalla tavoin kuin
käyttöliittymienkin tutkimuksessa. Pelkistet-
tynä tämä tarkoittaa, että koehenkilöiden
katseen kohdistuminen, kulku ja pysähtelyt
rekisteröidään, ja näiden muuttujien sekä
katseluaikojen perusteella päätellään miten
helppoa tai vaikeaa sivuston käyttö ja tiedon-
haku on. Mainonnassa näkökulma on usein
kuitenkin erilainen. Siinä missä käytettävyys-
tutkimus pyrkii maksimoimaan tehokkuutta
sekä havaitsemisen ja ymmärtämisen help-
poutta niin mainonnan tavoitteena on herät-
tää huomiota ja saada kuluttajat viihtymään
mainoksen parissa. Mainostajat toivovat, että
kuluttajat näkevät ja lukevat mainosviestit
logoineen ja argumentteineen mahdollisim-
man hyvin, jotta mielenkiinto ja myönteinen
asenne mainostettua tuotetta tai palvelua
kohtaan voi syntyä ja säilyä muistissa (Aaker,
Batra, Myers, 1992: 181-189). Käyttöliitty-
mien suunnittelijoiden tavoitetta kuvaa yksin-
kertaistettuna se, että tieto löytyy ja ymmär-
retään kerralla ja nopeasti. Verkkomainos-
tajan tavoitteena puolestaan on, että mainos
pistää heti silmään, ja että sitä katsotaan
mahdollisimman kauan ja useita kertoja
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muistamisen parantamiseksi.

Silmänliikkeiden analysoinnissa on kyseessä
monimutkainen psykofysiologinen menetel-
mä. Silmänliikkeiden rekisteröinnin ja kat-
seen kohdistumisen avulla pyritään selittä-
mään mm. tarkkaavuuden siirtymistä koh-
teesta toiseen sekä esimerkiksi havaitun koh-
teen näkemisen ja ymmärtämisen aiheutta-
maa kuormitusta. Myös silmän pupillin koon
vaihtelun yhteyttä tuntemuksiin nähdystä
kohteessa on tutkittu mainonnan piirissä. Ar-
tikkelin ulkopuolelle on jouduttu rajaamaan
näköhavaintoon liittyvät yksityiskohtaiset sil-
män ja aivojen fysiologiset selitykset muuta-
mia yksinkertaistuksia lukuun ottamatta.
Menetelmän teoriaa ja tekniikkaa koskevat
kuvaukset käsitellään jatkossa vain ymmär-
tämisen kannalta keskeisimpien termien ja
käsitteiden osalta, mitkä on täsmällisyyden
vuoksi kuvattu tarvittaessa vierasperäisin
sanoin. Yksityiskohtaisempaa tietoa menetel-
mästä ja sen teoreettisista perusteista on
saatavissa esimerkiksi seuraavista kirjoista ja
artikkelikokoelmista: menetelmä (Duchowski,
2003), silmänliike ja lukeminen (Rayner,
1998), soveltava silmänliiketutkimus (Hyönä,
Radach & Deubel, 2003), käytettävyyden tut-
kimus (Nielsen, 2000) ja neurobiologinen
näkökulma (Hyönä, Munoz, Heide, Radach,
2002). On kuitenkin huomattavaa, että uutta
kliinistä silmänliiketutkimusta yhdistettynä
aivojen magneettikuvaukseen tehdään ene-
nevässä määrin ympäri maailmaa. Myös
tekstin tunnistamista ja lukemisprosessia on
tutkittu paljon enemmän kuin mitä tässä voi-
daan käsitellä. Mainontaa ja silmänliikettä
koskevaa tutkimustraditiota käsitellään tar-
kemmin jatkossa.  

SILMÄNLIIKETUTKIMUKSEN
TAUSTA JA PERIAATTEET

Taustaa

Silmänliiketutkimus on siirtymässä neljännel-
le aikakaudelle, jolle on tunnusomaista sil-
mänliikkeiden seurantaan perustuvien aktii-
visten sovellusten kehitys ja erilaisten käyttö-
liittymien tutkimus. Rayner (1998) jakaa sil-
mänliiketutkimuksen kolmeen aikaisempaan
kauteen, joista ensimmäinen ajoittuu 1800 ja
1900 -lukujen vaihteeseen ja toinen 1900-
luvun keskivaiheille. Kolmas vaihe puolestaan
alkoi 1960-luvun loppupuolella. Ensimmäi-
sellä aikakaudella tehtiin suurin osa silmän-
liikkeisiin liittyvistä perushavainnoista, kuten
silmänliikkeiden sakkadisuus (silmän nopeat

liikkeet pysähdysten välillä). Osoitettiin, että
sakkadin aikana näköinformaatio ei siirry,
vaan suurin osa tästä informaatiosta välittyy
silmän pysähdysten eli fiksaatioiden aikana.
Muun muassa hahmopsykologian havaintojen
innoittamana selvitettiin minne katse rajatus-
sa näkökentässä liikkui vaeltaessaan koh-
teesta toiseen (Duchowski, 2003:8). Lisäksi
tehtiin havaintoja yhden fiksaation aikana
havaittavan alueen laajuudesta. Silmänliike-
tutkimuksen toinen kausi osui ajallisesti yk-
siin kokeellisessa psykologiassa vallinneen
behavioristisen tutkimuksen kanssa. Silmän-
liikkeitä ja kognitiivisia prosesseja tutkittiin
tuolloin hyvin vähän ja varsinkin jakson lop-
puvaiheella luultiin, että lähes kaikki silmän-
liikkeisiin liittyvä tutkimustieto olisi jo löydet-
ty. Kolmannella kaudella silmänliikkeiden mit-
taukseen kehitetty tekniikka ja mittauslait-
teet mahdollistivat katseen kulun seurannan
kohteen eri osien välillä, ja fiksaatioiden (kat-
seen pysähdyskohtien) järjestyksen avulla
voitiin määritellä katseen kulkurata katsotta-
essa kuvaa (Yarbus, 1967). Myös lukemisen
ja kognitiivisten prosessien tutkimus silmän-
liikkeiden avulla lisääntyi kun  katseen-
seurantalaitteet tulivat helpommin saataville
ja niillä pystyttiin tekemään entistä tarkempia
mittauksia. Lisäksi kehitettiin tietokonepoh-
jaisia analyysiohjelmia, joiden avulla suurten
tietojoukkojen käsittely oli entistä tehok-
kaampaa. Laitteiden kehittymisen ansiosta
tuli mahdolliseksi hyödyntää myös uusia
innovatiivisia tutkimustekniikoita, esimerkiksi
menetelmää, jossa näytöllä tapahtuu muu-
toksia silmän sijainnista riippuen (Simola,
2006.) 

Silmänliikemenetelmän periaatteita

Silmänliikkeiden rekisteröinti perustuu pupil-
lin liikkeen analysointiin, kun silmä liikkuu
kiintopisteestä toiseen huomion kohdetta kat-
sottaessa. Katseen kiinnittymiskohtia näkö-
kentässä kutsutaan fiksaatioiksi (fixation) ja
nopeaa silmänliikettä fiksaatiosta toiseen
sakkaadiksi (saccade). Nämä kaksi ovat ana-
lysoinnin kannalta tärkeimmät yli kymmenes-
tä fysiologisesti luokitellusta erilaisesta sil-
mänliikkeestä (Bagozzi, 1991:150). Lisäksi
Internet-sivustoja ja TV-mainontaa tutkitta-
essa on huomioitava tasainen seurantaliike
(smooth pursuit) silmän seuratessa liikkuvaa
kohdetta.  Fiksaation eli katseen pysähdyk-
sen kesto vaihtelee keskimäärin noin 100-
600 millisekunnin välillä, kun taas sakkadi on
äärimmäisen nopea silmänliike fiksaatiopis-
teestä toiseen, jona aikana informaatioita ei
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ehdi välittyä verkkokalvolta eteenpäin. Sen
sijaan fiksaation aikana näköinformaatio kul-
kee verkkokalvolta ensin näköaivokuorelle, ja
sieltä muille aivoalueille, jolloin havainto
tulee tietoisesti nähdyksi (Duchowski, 2000:
17-20, 2003:44-48.) 

Verkkokalvon aistinsolut ovat jakautuneet
epätasaisesti siten, että suurin osa niistä
sijaitsee tiheästi pakkautuneena fovean alu-
eella. Fovean eli tarkan näkemisen alue on
suhteellisen pieni ja kattaa näkökentästä vain
noin puolitoista astetta, joka vastaa ojenne-
tun käsivarren etäisyydellä noin peukalon-
pään kokoista aluetta. Tämä vastaa niin ikään
yhden silmän pysähdyksen eli fiksaation aika-
na tarkasti nähtävää aluetta. Näköinformaa-
tion kerääminen tapahtuu fiksaatioiden aika-
na. Ne kestävät noin 200-300 millisekuntia
esimerkiksi kuvaa katsottaessa tai kun etsi-
tään tiettyä kohdetta visuaalisen kentän alu-
eelta (Rayner, 1998). Silmänliikkeitä tarvi-
taan noutamaan näkökentän kohteita tarkan
näkemisen alueelle. Silmänliikkeet muodos-
tuvat nopeista hypähdyksittäin etenevistä
sakkadeista, joiden avulla siirrytään uuteen
paikkaan näkökentän alueella. Sakkadit ovat
erittäin nopeita liikkeitä ja pituudesta riip-
puen ne kestävät noin 20-40 ms (Rayner,
1998). Lukemisen aikana tyypillinen sakkadin
pituus on noin 11 kirjainmerkkiä (1.2 sanaa)
painettua suomenkielistä tekstiä luettaessa
(Hyönä, 1995). Useissa testeissä on käytetty
100 millisekunnin minimirajaa suosituksena
fiksaation rekisteröimisessä ja 90 % katse-
luun käytetystä ajasta kulutetaan fiksaatio-
pisteissä (Duchowski, 2003:17). 

Fiksaatioista ja sakkadeista saadun tiedon
tulkintaan vaikuttavat sijainnin ohella myös
järjestys, lukumäärä ja kesto, niistä syntyvät
katsepolut ja katseluun käytetty aika. Myös
lukusuuntaan nähden taaksepäin suuntautu-
vat katseen siirtymät kohteen eri alueiden
välillä kertovat informaation prosessoinnin
sujuvuudesta. Silmänliikemittareita käsitel-
lään vielä tuonnempana.

Lukiessamme tekstiä normaalietäisyydeltä
päätteeltä havaintokenttämme kattama alue
fiksaatiopisteestä on noin 12 merkkiä oikeal-
le ja noin 4 merkkiä vasemmalle (Sinkkonen,
Kuoppala, Parkkinen, Vastamäki, 2002: 82).
Tämän lisäksi havaitsemme kohteita myös
ääreisnäön avulla fiksaatiokohtien ulkopuoli-
silta alueilta. Vaikka silmän ääreisalue ei ha-
vaitse ärsykkeitä tarkasti, niin se on herkkä
havaitsemaan esimerkiksi liikkeen uusien

kohteiden tulessa näkökenttään. Mainonnan
tutkimuksessa on todettu, että havainnon
vaikutus voi säilyä, vaikkei se tule tietoisuu-
teen. Karremans, Stroebe ja Claus (2006) te-
kivät kokeen subliminaalisista havainnoista
siten, että koehenkilöille näytettiin juoma-
brandejä niin nopealla tempolla, etteivät he
tiedostaneet niitä lainkaan nähneensä. Ha-
vainto silti säilyi ja vaikutti tuotemerkin pre-
ferointiin alitajuisesti myöhemmässä valinta-
tilanteessa. Vaikka tuloksia on ollut vaikea
toistaa eri kokeissa, niin juomabrandin näyt-
täminen 23 millisekuntia janoisille koehenki-
löille vaikutti valintaan siten, että 80 prosent-
tia joukosta valitsi kokeessa näytetyn tuote-
merkin. Sen sijaan ei-janoisten ryhmässä ero
oli vain vähäinen kyseisen merkin hyväksi
(Karremans, Stroebe & Claus, 2006: 792-
798.) Tämä tutkimustulos viittaa siihen, että
sakkadien aikana informaatiota voisi siirtyä
ainakin piilotajunnan tasolle.  

SILMÄNLIIKETUTKIMUKSEN
SOVELLUKSET JA 
MITTAUSLAITTEISTOT

Duchowski (2002) jakaa silmänliiketutkimuk-
sen karkeasti kahteen luokkaan: diagnosti-
seen ja interaktiiviseen tutkimukseen. Diag-
nostisella tutkimuksella Duchowski (2002)
viittaa esimerkiksi lukemisen tai ihmisen tie-
donkäsittelyprosesseja kartoittavaan psyko-
logiseen tutkimukseen. Koska katseenseu-
rannan avulla voidaan tehdä päätelmiä reaa-
liaikaisesta tahdonalaisen tarkkaavaisuuden
siirtymisestä näytön alueella, menetelmä
sopii hyvin käytettäväksi myös interaktiivisis-
sa sovelluksissa. Katseenseurannan avulla
saadaan hyvin nopeasti tietoa käyttäjän
tavoitteista jo ennen kuin palautteen antami-
nen tietokoneelle muita kanavia pitkin on
edes ehtinyt alkaa, koska yleensä käyttäjät
katsovat kohdetta ennen kuin he liikuttavat
esimerkiksi hiiren kohteen päälle (Jacob,
Karn, 2003). Katseen avulla ohjattavia käyt-
töliittymiä on tutkittu ja kehitetty esimerkiksi
vammaisten käyttöön. Lisäksi yksittäisinä so-
vellusalueina mainittakoon lentäjien ja autoi-
lijoiden silmänliikkeiden rekisteröinti kehitet-
täessä parempia hallintalaitteita, käyttöliitty-
mien tutkimus tietokoneiden, matkapuhelin-
ten ja muiden esineiden käytettävyyden ja
muotoilun parantamiseksi, oppimateriaalien
tutkimus, mainonnan havaitsemisen tutkimus
ja erilaisten visuaalisten objektien kuten esi-
merkiksi taideteosten tutkiminen. Sekä hah-
mottamisen että lukemisen kulttuurierojen

43



tutkiminen on myös käynnissä. Tekstin tun-
nistamista ja lukemista on tutkittu paljon,
sanoma- sekä verkkolehtien lukemisen tutki-
mus on lisääntynyt (esim. Kaakinen, Bert-
ram, Hyönä, 2004, Holmiqvist, Holsanova
Barthelson, Lunqvist, 2003),  ja menetelmää
on käytetty mm. tuotesijoittelun (product
placement) huomioarvon selvittämiseksi tele-
visiossa ja elokuvissa (Strandvall, 2006).

Nykyiset mittausmenetelmät perustuvat
useimmiten videotekniikkaan yhdistettynä
silmän sarveiskalvon ja pupillin heijastuksen
sijaintiin toisiinsa nähden, mikä mahdollistaa
katseen paikan laskemisen katselukulman
muutosten avulla. Yksinkertaistaen silmän
sarveiskalvolle suunnataan heikko infrapuna-
valo, mikä takaisin heijastuessaan tallentuu
videolla kirkkaana pisteenä ja edellä mainitul-
la tavalla määrittää katseen paikan. Toisella
videokameralla kuvataan samanaikaisesti
katsottua kohdetta, jonka ”päälle” silmänliik-
keistä rekisteröity raakatieto ja eri algorit-
meillä jalostettu tarkempi katseen kulku fik-
saatioineen voidaan sijoittaa (Duchowski
2003, 55-60.) Lopputuloksena saadaan vi-
deonauhoitus katseen kulusta, jota voidaan
tarkastella sellaisenaan tai esimerkiksi hidas-
tettuna. Silmänliike on kuitenkin levottoman
hyppivä ja sahaava, joten nykyiset ohjelmis-
tot tuottavat myös muita nopeita analyysityö-
kaluja, kuten fiksaatioiden järjestykseen ja
määrään perustuvia yksilöllisiä fiksaatiokart-
toja ja yhteenvetoja esimerkiksi lämpökart-
toina. Aineiston siirtäminen valmiisiin tilasto-
ohjelmapaketteihin käy yleensä vaivattomas-
ti.  

Silmänliikkeiden tallentamiseen on käytetty
erilaisia laitteita alkaen sähkömekaanisista ja
sähkömagneettisista mittausvälineistä nykyi-
siin digitaaliseen videotekniikkaan perustu-
viin tallennusvälineisiin. Kehitys johtanut op-
tisista silmäkameroista digitaalisiin ”kypärä-
kameroihin” sekä pöytämalleihin, joissa sil-
mänliikettä rekisteröivät videokamerat on
rakennettu näyttöpäätteen sisään. Tarjolla on
myös erittäin helposti kuljetettavia pieniko-
koisia laitteita, joilla mittauksia voidaan tehdä
luonnollisissa ympäristöissä. Laitteistojen
halpenemisen ja helppokäyttöisyyden sekä
analysointiohjelmistojen kehittymisen myötä
soveltava silmänliiketutkimus on yleistynyt.
Nykyiset laitteet ovat tyypillisesti niin sanot-
tuja pöytämalleja, joissa videokamerat on
upotettu huomaamattomasti näyttöruudun
reunoihin. (Duchowski, 2003: 56-61). Ellei
henkilökohtaista kalibrointia tarvittaisi voi-

taisiin silmänliikettä tallentaa koehenkilön sii-
tä tietämättä. Laitteistot on kuitenkin kalib-
roitava, sillä jokaisen ihmisen silmä on yksi-
löllinen, ja seurantatarkkuus riippuu mm. sil-
mälasien käytöstä, iiriksen ja pupillin välises-
tä värikontrastista sekä muista yksilöllisistä
tekijöistä. Koska nykyiset laitteet seuraavat
molempia silmiä niin kalibrointikin on aikai-
sempaa nopeampaa ja tarkempaa. Monet
laitteistot tallentavat perussilmänliikkeiden
lisäksi myös hiiren klikkaukset, silmänräpäy-
tykset ja pupillin koon vaihtelut. Kun silmän-
liikkeen videokuvaan lisätään vielä synkronoi-
tuna koehenkilön kasvonilmeet ja ääneen
lausutut kommentit voidaan todeta, että yh-
teensä tutkimusaineistoa kertyy merkittävän
paljon. Mainonnan tutkimuksessa lisätieto
onkin tärkeää, sillä esimerkiksi fiksaatiodatan
pohjalta ei aina pystytä helposti päättele-
mään miksi katse viipyy jossain kohdassa
mainosta ja jotkin kohdat jäävät kokonaan
ilman fiksaatioita. Tallennettaessa lisäksi koe-
henkilöiden kommentit ja kasvojen ilmeet
voidaan observoimalla saada hyvää laadullis-
ta palautetta esimerkiksi jonkin mainoksen
miellyttävyydestä yleensä, sen kuva- ja väri-
maailmasta, sanomasta ja muista huomiota
kiinnittävistä elementeistä.

SILMÄNLIIKEMITTARIT

Keskeisiä mittareita niin mainonnan kuin
käyttöliittymienkin silmänliiketutkimuksessa
ovat fiksaatioiden keskimääräiset kestot, jär-
jestys ja kokonaismäärä mainosta tai www-
sivua kohti, katseluun käytetty kokonaisaika
ja tiettyihin tutkittaviin alueisiin käytetty ai-
ka. Sakkadien määrällä, pituudella ja suun-
nalla voidaan arvioida mm. tiedonkäsittelyn
aiheuttamaa kuormitusta. Uudelleen silmäily-
jen ja taaksepäin tapahtuvien silmäilyjen
määrä sekä katsepolun muodon poikkeamat
säännöllisestä ja ensimmäisten fiksaatioiden
”laskeutumispaikat” sekä siirtymät eri tutkit-
tavien sivun alueiden välillä antavat lisätietoa
katseen kulusta. (Jacob, Karn, 2003). 

Fiksaation kesto on tyypillinen tiedonkäsitte-
lyä kuvaava mittari ja sillä mitataan infor-
maation käsittelyn määrää.  Fiksaation aika-
na käsitellään mm. näköinformaation koo-
daus, ääreisnäössä olevien kohteiden hah-
mottaminen ja seuraavan silmänliikkeen val-
mistelu (Laarni 2004:136).  Lukututkimuksen
parissa on osoitettu fiksaation keston ja sa-
nan yleisyyden välinen korrelaatio eli fiksaa-
tiot ovat lyhyempiä yleisempien kuin harvem-
min esiintyvien sanojen kohdalla. Fiksaatioi-
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den lukumäärää rinnastetaan usein tiedon
löytymisen helppouteen. Mitä vähemmillä fik-
saatioilla tieto löytyy, sitä tehokkaampaa
haku on. Mainonnan tavoitteiden ja tehok-
kuuden kannalta fiksaatioiden lukumäärää ei
voi tulkita näin yksiselitteisesti. Myös fiksaa-
tioiden sijaintipaikat ovat tärkeitä tulkittaessa
koko mainoksen saamaa huomioarvoa. Koska
fiksaatioita syntyy jo yhden koehenkilön lu-
kiessa tavallista tekstiä minuutissa keskimää-
rin yli 200 kappaletta niin aineistoa voi tiivis-
tää ja kuvailla tilastollisilla tunnusluvuilla ja
analysointimenetelmillä.

Sakkadimittareilla yhdessä fiksaatioiden
kanssa saadaan kuva katsepolusta. Sak-
kadien pituus ja katseen kulun järjestys mai-
noksen eri kohdissa antaa suunnittelijalle
yleiskuvan siitä, miten mainosta on katsottu
ja miten sen kuvalliset ja tekstilliset elemen-
tit on hahmotettu. Katseen menosuuntaan
nähden takaisin päin tehtyjä sakkadeita kut-
sutaan regressioiksi. Luettaessa tekstiä reg-
ressiot kuuluvat toisen lukukerran mittareihin
ja niiden ajatellaan heijastavan korkean ta-
son kognitiivista prosessointia, kuten ensim-
mäisellä lukukerralla epäselväksi jääneen
tekstin kohdan yksityiskohtaisempaa tarkas-
telua. Regressioiden määrän ja tekstin ym-
märtämisen vaikeuksien välillä on todettu
olevan yhteyttä. Lukututkimuksissa on ha-
vaittu, että tekstin vaikeutuessa regressioi-
den määrä kasvaa huomattavasti (Simola,
2006.)

Monimutkaisia lauseita prosessoitaessa koe-
henkilöiden pupillin koossa on havaittu enem-

män vaihtelua kuin helppoja lauseita luetta-
essa (Beatty, Lucero-Wagoner, 2000). Pupillin
koko voi kertoa myös kognitiivisesta kuormi-
tuksesta. Eräät tutkijat tosin pitävät pelkän
pupillin koon  perusteella tehtäviä johtopää-
töksiä epävarmoina (Bagozzi, 1991:149-
150). Pupillin laajenemisen ärsykekynnys
onkin melko korkea ja sen laajeneminen ja
palautuminen on fiksaatioihin ja sakkadeihin
verrattuna ajallisesti hidasta. Pupilli reagoi
herkästi valoon, joten valaistuksen on oltava
koetilanteissa vakaa. Laajentunut pupillin
koko voi olla merkki lisääntyneestä kognitiivi-
sesta ponnistelusta (Pomplun & Sunkara,
2003). Mainonnassa pupillin laajenemisen on
perinteisesti mielletty olevan seurausta tun-
neväritteisen tai muuten kiinnostavan vi-
suaalisen ärsykkeen katsomisesta, tai siitä
koetaanko mainoksessa nähty objekti tai
mainos kokonaisuudessaan miellyttävänä
vaiko epämiellyttävänä (Krugman, 1964).
Eräät tutkimukset puoltavat jopa sitä, että
aikakauslehtien mainoksissa esiintyvien
ihmisten pupillin koko ja katseen suuntautu-
minen vaikuttivat siihen, miten lukijoiden
katse suuntautui ja kuinka houkuttelevana he
kokivat mainossanoman (King, 1972). Myös
silmänräpäysten vähäinen määrä voi enna-
koida kognitiivisen työmäärän suuruutta tai
suurempi määrä väsymistä (Bruneau, Sasse
& McCarthy, 2002). Vaikka silmänliikelaitteis-
toilla voidaan tallentaa pupillin koon vaihtelut
ja silmänräpäykset ne eivät edellä mainittu-
jen rajoitusten vuoksi ole kuuluneet tärkeim-
piin mittareihin mainosten saamaa huomioar-
voa tutkittaessa. Yhteenveto silmänliikemit-
tareista on koottu taulukkoon 1.
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Mittari Selitys Tulkinta

Km. fiksaatioiden määrä Fiksaatioiden lukumäärä esim.

www-sivua kohti tai jotain sen

määriteltyä osa-aluetta kohti

Suuri kokonaismäärä voi

merkitä tiedonhaun

tehottomuutta, mainonnassa

myös mielenkiinnon

heräämistä

Km. fiksaation kesto Fiksaatioihin keskimäärin

kuluva aika

Pitkä kesto voi merkitä

vaikeutta viestin

ymmärtämisessä

Fiksaatoiden järjestys Missä järjestyksessä katse

pysähtyy eri kohteisiin

Antaa kuvaa missä

järjestyksessä esim.

mainoksen eri elementit

havaitaan

Km.sakkadin kesto,

määrä ja pituus ja suunta

Sakkadeihin keskimäärin

kuluva aika ja määrä ja

palautuvat sakkadit

Useat lyhyet sakkadit voivat

merkitä ongelmia tiedon

löytymisessä. Pitkät sakkadit

voivat kertoa ääreisnäön

alueen hahmottamisesta

Objektia seuraava katse

(smooth pursuit)

Silmä on kiinnittynyt

seuraamaan liikkuvaa

kohdetta

Kertoo liikkuvien objektien

saamasta huomiosta

Katseen kesto Aika (%) joka kuluu tietyn

osa-alueen katsomiseen esim.

www-sivulla

Voi merkitä mainonnassa

kiinnostusta tai sanoman

ymmärtämisen vaikeutta

Silmäilyjen määrä Tietylle kiinnostusalueelle

kohdistuvien silmäysten

kokonaismäärä

Voi kertoa mitkä kohdat

mainoksessa saavat eniten

huomiota

Siirtymämatriisi Mielenkiinnon kohteiden

välisten silmänliikkeiden

määrä

Kertoo miten mainoksen eri

osa-alueilla katse siirtyy eri

kohtien välillä

Taaksepäin kohdistuvien

siirtymien määrä

Jyrkkien katseen suunnan

muutosten määrä

Näiden ns. regressioiden

suunta mm. lukusuunnassa

taaksepäin voi kuvastaa

tekstin vaikeutta

Katsepolun pituus Peräkkäisten fiksaatioiden ja

sakkadien muodostaman

polun pituus

Lyhyt polku tiedon haussa

voi merkitä tehokkuutta,

mutta mainonnassa myös

kiinnostuksen puutetta

Katsepolun kesto Aika joka kuluu katsepolun

tuottamiseen

Korreloi yllä olevan mittarin

kanssa

Katsepolun säännöllisyys Katsepolun poikkeama

säännöllisestä muodosta

Kertoo myös eroista

yksilöiden välillä

Fiksaatioiden tiheys Fiksaatioiden keskittyminen

tietyille alueille esim. www-

sivuilla

Keskittyminen pienelle

alueelle kuvastaa tehokasta

hakua, tasainen

jakautuminen tehotonta

hakua

Silmänräpäytykset Silmänluomen sulkeutumisten

ja avautumisten määrä

Usein ja nopeasti toistuvana

voi ennakoida uupumusta,

vähän toistuvana

keskittymistä

 Pupillin koko Silmän pupillin koon

laajenemisen ja supistumisen

mittari

Pupillin laajeneminen voi

merkitä innostusta,

supistuminen mm. sitä, että

nähty ei miellytä

      Taulukko 1. Keskeisimpiä kaupalliseen tiedonhakuun liittyviä silmänliikemittareita

      (täydennetty taulukosta Laarni, 2004:136)
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ESIMERKKEJÄ MAINONNAN 
TUTKIMUKSISTA

Silmänliiketutkimus printtimainonnassa

Silmänliikkeiden rekisteröintiä on käytetty
melko kauan hyväksi painetun mainonnan
tutkimuksessa. Robinson (1963) tutki mai-
noksen koon vaikutusta, Krugman (1968)
toistoa,  Edell ja Staelin (1983) fiksaatiomää-
riä mainoksen eri kohdissa, Janiszewski
(1993) leipätekstin pituutta ja Lohse (1997)
värin, koon ja sijainnin merkitystä. Uudempia
tutkimuksia referoidaan tarkemmin jatkossa.
Yhteistä suurimmalle osalle tutkimuksia on
ollut selvittää, mihin kuluttajan huomio koh-
distuu ja kuinka mainoksen eri sisältöelemen-
tit vetävät katsetta puoleensa. Ottaen huomi-
oon aiempien mittauslaitteistojen tekniset
rajoitukset tuloksia arvioitaessa, ovat tällai-
set tutkimustavoitteet myös teoreettisesti
haastavia. Aina ei voida yksiselitteisesti tulki-
ta, että tarkkaavuutemme kohdistuu samaan
paikkaan kuin katseemme, ja toisaalta sil-
mämme liikkuvat vaikka emme kohdistaisi-
kaan tarkkaavuuttamme mihinkään erityi-
seen kohteeseen. Visuaalisen tarkkaavaisuu-
den siirtymistä tapahtuu silmänliikkeistä riip-
pumatta, mutta erityisesti vaativien tehtävien
kohdalla silmien liikkeet ja tarkkaavaisuus
siirtyvät kuitenkin samanaikaisesti (esim.
Hoffman, 1998). Vielä vähemmän voidaan
pelkän silmänliikkeen perusteella arvioida
sitä, mikä osa informaatiosta ymmärretään ja
muistetaan tai millaisia tunteita nähty mainos
ehkä herätti. Tekstin ja kuvallisen informaa-
tion suora vertaaminen on myös vaikeaa, sillä
kuvallinen informaatio prosessoidaan eri ta-
valla ja muistetaan helpommin kuin teksti
(Rayner, Rotello, Keir ja Duffy 2001:225).
Näistä rajoitteista huolimatta silmänliiketutki-
mus on lisännyt tietoa muun muassa mainos-
ten koon, kuvien ja värien vaikutuksesta
havaitsemiseen sekä tekstin luettavuuteen
vaikuttavien muuttujien, kuten kirjasintyypin
ja pistekoon sekä tekstin ja taustan väriyh-
distelmien osalta.

Mainonnan tehokkuutta arvioidaan usein sillä
kuinka hyvin mainokset muistetaan (recall) ja
tunnistetaan (recognition). Näillä edellä mai-
nituilla mittareilla saadaan erilaisia tuloksia
riippuen siitä kuinka pitkän ajan jälkeen ha-
vainnosta mittaus tapahtuu. Ne eivät myös-
kään välttämättä aina korreloi mainoksen
houkuttelevuuden tai mainostetun tuotteen
myynnin kanssa (Aaker, Batra, Myers, 1992:
410-411). Kuitenkin voi luontevasti olettaa,

että mitä pidempään ja useamman kerran
jotain mainosta katsotaan niin sitä paremmin
se palautuu mieleen ja tunnistetaan. Rayner,
Rotello, Keir ja Duffy (2001) tutkivat kuinka
mainoksen visuaalinen havainnoiminen ta-
pahtuu mainoksen teksti- ja kuva-alueilla,
sekä kuinka kuluttajat määrällisesti proses-
soivat kuvallista ja tekstillistä informaatiota.
Koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään. Toi-
selle ryhmälle annettiin tehtävä kuvitella juuri
muuttaneensa Englantiin ja hankkia auto.
Toisen ryhmän tehtävänä oli päättää mitä
ihovoidetta ja suihkuvaahtoa ostaa vastaa-
vassa tilanteessa.  Koehenkilöille näytettiin
24 nelivärimainosta (lisänä täytemainoksia)
silmäiltäväksi ao. tuotteista, minkä jälkeen
heitä pyydettiin palauttamaan mieleen ja tun-
nistamaan mainokset, joista he pitivät tai
eivät pitäneet. Silmänliikedatan perusteella
tutkijat päättelivät, että kokeeseen osallistu-
neet henkilöt käyttivät enemmän aikaa teks-
tin kuin kuvan parissa. Lisäksi katse siirtyi
tyypillisesti ensin mainoksen tekstiin ja vasta
myöhemmin kuvaan. Tutkijat myöntävät, että
katseluaikaan on saattanut vaikuttaa myös
tehtävän ohjeistus, jonka perusteella koe-
henkilöt ovat muodostaneet strategiansa teh-
tävän ta-voitteen saavuttamiseksi. Vapaassa
mieleen palauttamisessa 110 tuotenimestä
muistettiin oikein 89 (81 %) eikä eri tuote-
ryhmien välillä havaittu merkittävää eroa.
Mainosten tunnistamisen osalta (oliko nähnyt
mainoksen vai oliko se uusi) suoritus oli odo-
tetusti erinomainen molemmissa ryhmissä,
95.5 % oi-kein autonostokondition katsonei-
den ryhmässä ja 96 % oikein ihonhoitotuote-
kondition ryhmässä. Molemmissa ryhmissä ei
pidetty niistä automainoksista joista puuttui
kuva. Samoin mainoksia kritisoitiin liian pit-
kästä tekstistä, vaikka kaikki osallistujat
käyttivät enemmän aikaa tekstin kuin kuvien
parissa. Muina huomioina tutkijat totesivat,
että tekstiä ei kuitenkaan luettu kokonaan
eikä tekstin sisältö vaikuttanut siihen luettiin-
ko teksti. Kuvien prosessoinnin osalta he
toteavat, että kuvat toimivat selvästi parem-
min muistamisen kohdalla sanoihin verrattu-
na, ja että ku-vat ymmärretään tai hahmote-
taan helpommin pienemmällä fiksaatiomää-
rällä. Kuviin kohdistui keskimäärin 8 fiksaa-
tioita koko mainosten keskiarvomäärän olles-
sa 29 fiksaatiota mainosta kohti (Rayner,
Rotello, Keir, Duffy, 2001: 221-226.)

Radach ja kumppanit (2003) toteavat tutki-
muksessaan, että mainoksia, joiden komplek-
sisuuden aste on korkea katsotaan kauem-
min, jolloin fiksaatioita kertyy enemmän
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kuluttajien pyrkiessä ymmärtämään mainok-
sen sanomaa. Ajankäytön ero johtuu juuri
fiksaatioiden määristä, koska fiksaatioiden
keston keskiarvot ja sakkadien määrät pysyi-
vät muuttumattomina. Tarkasteltaessa yksit-
täisten mainosten eri kiinnostusalueita, kuten
otsikkoa, kuvaa ja brandilogoa, havaittiin, et-
tä tehtävän määrittelyllä oli selvä vaikutus
fiksaatioiden jakautumiseen eri alueille. Myös
enin osa katseluajasta kohdistettiin niihin ele-
mentteihin mainoksissa, jotka olivat tehtävän
kannalta olennaisia. Varsinaista näyttöä siitä,
että monimutkaisemmat ja enemmän infor-
moinnin prosessointia vaativat mainokset
muistettaisiin paremmin ei tutkimuksessa
saatu (Radach & al., 2003: 623-629). Hieman
samansuuntaisia tuloksia kuin edellisissä
artikkeleissa tekstin ja kuvan havaitsemises-
ta ja lukemisesta on saatu aiemmin mm. kou-
lulaisten oppikirjoja koskevissa tutkimuksissa
(Hannus ja Hyönä, 1999).

Pieters, Warlop ja Wedel (2002) ovat kehittä-
neet mallia brandien muistamisen mittaami-
seen, jota he ovat testanneet aikakauslehdis-
sä luonnollisessa ympäristössä olevien 165
mainoksen avulla ja 88 kuluttajan otoksella.
He toteavat, että fiksaatioiden määrä kuvalli-
siin kohtiin ja brandiin edistää brandin tark-
kaa muistamista, mutta fiksaatiot tekstiin
eivät. Mitä enemmän informaatiota mainok-
sista saadaan fiksaatioiden aikana, sitä ly-
hempi viive on brandin muistamisessa. Sa-
moin mitä tuoreempi havainto sitä parempi
tunnistaminen esiintyi systemaattisena ilmiö-
nä kokeessa. Tutkijat toteavat myös, että
mainoksen huomio riippui enemmän mainok-
sen sisällön kuin sijainnin (aukeaman oikea
tai vasen puoli) vaikutuksesta, vaikka mai-
nostajat usein arvioivat oikean sivun huomio-
arvon paremmaksi sisällöstä riippumatta.    

Pieters ja Wedel (2004) tutkivat silmänliike-
menetelmällä tarkkaavuuden siirtymistä mai-
noksen eri kiinnostusalueiden välillä jakamal-
la mainokset kolmeen alueeseen pinta-aloit-
tain eli kuvaan, tekstiin ja brandiin kohdistu-
viin kiinnostusalueisiin. Tutkimusaineisto oli
merkittävän laaja ja koostui 363 kansainväli-
siä merkkituotteita esittelevistä koko sivun
mainoksista. Aineistossa esiintyi mm. ravin-
tola- ja vähittäiskauppapalveluja, lemmikki-
eläinten ruokia, valokuvaustarvikkeita, pank-
kien ja kiinteistövälittäjien palveluja, juomia,
kosmetiikkaa, autoja ynnä muita tuotealueita
koskevia ilmoituksia. Kaikkiaan 33 havainto-
testiin osallistui keskimäärin 110 koehenki-
löä. Mainoksen kuvallisen osuuden pinta-ala

ei näyttänyt vaikuttavan suoranaisesti koko
mainoksen saamaan huomioon. Brandin suuri
osuus mainoksissa ei heikentänyt huomioar-
voa yleensä. Sen sijaan brandin tuttuus laski
brandin huomioarvoa, mutta lisäsi huomion
määrää tekstiin. Tutkijat raportoivat ärsyke-
pohjaisen havaitsemisen vaikutuksen olevan
selvästi suurempi kuin harkittu huomion koh-
distaminen tiettyihin kohtiin mainoksissa,
mutta tutkimus jätti vastaamatta kysymyk-
seen, kuinka paljon huomiota yleensä tarvi-
taan että branditietoisuus (brand awareness)
muuttuu (Pieters, Wedel, 2004: 40-48.) 

Verkkomainonta

Bannerimainonta on näkyvin verkkomainon-
nan muoto ja sen tehokkuutta on yleensä mi-
tattu lähinnä klikkausmäärillä.  Mainosban-
nereilla voi toki olla positiivisia tai negatiivisia
vaikutuksia vaikkei niitä klikatakaan. USA:ssa
enää vain 4-5 kuluttajaa tuhannesta klikkaa
bannereita (Outing, Ruel, 2004). Mainokset
sijaitsevat usein meluisilla ja informaatioti-
heillä sivuilla kuten kaupallisilla portaaleilla.
Siksi mainostajalle on tärkeää että mainos-
bannerit ylipäätään huomataan, koska ha-
vaitsemista häiritsevät useat samanaikaisesti
huomiosta kilpailevat ärsykkeet. Asenteellista
vaikutusta bannerimainosta, tuotetta tai mai-
nostajaa kohtaan voi heikentää myös se, että
mainosympäristö ei ole yhdenmukainen eikä
yhteensopiva bannerin sisällön kanssa, vaik-
ka mainos muutoin kiinnittäisikin huomiota
(Newman, Stem, Sprott, 2004:1, Moore,
Allison, Coulter, 2005:77). Verkkoympäristö
tuo mainonnan huomioarvon mittaamiselle
lisähaasteita painettuun mainontaan verrat-
tuna. Verkko mahdollistaa liikkeen ja äänen
monipuolisen käyttämisen mainoksissa, mut-
ta luettavuus ja kuvien sekä tekstin tarkkuus
ovat kuitenkin useimmilla näytöillä yhä pai-
nettua viestintää heikompia. Mainostajaa
kiinnostaa myös se, miten kuluttajat katsovat
itse mainoksen sisältöä kuten otsikkoja,
kuvia ja tekstiä mainoksen sisällön suunnitte-
lun tehostamiseksi. Yritysten monikerroksisil-
la kaupallisilla sivustoilla silmänliikkeiden
rekisteröinti antaa yksityiskohtaista tietoa
paitsi havaitsemisen kohteista myös kulutta-
jien navigointiin liittyvästä käyttäytymisestä.

Benway ja Lane (1998) toivat esiin banneri-
sokeuden (banner blindness) käsitteen, ja
ilmiötä alettiin pian selvittää myös silmänlii-
ketutkimuksen keinoin. Kyseiset tutkijat tote-
sivat, että kuluttajat voivat välttää katseensa
kohdistumisen mainosbannereihin suorittaes-
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saan annettua hakutehtävää. Animointi tai
kaupallisuuden poistaminen bannereista ei
muuttanut tilannetta. Tulokseen on todennä-
köisesti vaikuttanut tehtävän ohjeistus hakea
tietoa, mikä vaikuttaa olennaisesti tarkkaa-
vuuden kohdistumiseen etsinnän kannalta
relevantteihin paikkoihin ruudulla (Benway,
Lane 1998: 7-9.)

Käytettävyyden tutkijatkaan eivät näytä
innostuvan animoiduista mainosbannereista.
Nielsen (2000) toteaakin retorisesti: ”Ennen
kuin mainosbannerit vajoavat liekehtivään
tuhoon, ne ovat antaneet kuolettavan iskun
hyödyllistä design-tekniikkaa vastaan. Yrit-
täessään nostaa alaspäin meneviä klikkaus-
määriä mainostajat käyttävät ylianimoitua
grafiikkaa, mikä vilkkuu ja välähtelee ja pyö-
rii jatkuvasti”(Nielsen, 2000: 146). Muutkin
tutkijat väittävät erityisesti animoitujen ban-
nereiden aiheuttavan jopa kielteisiä vaikutuk-
sia kuluttajien asenteisiin ainakin niissä tilan-
teissa, joissa banneri ei ole relevantti tekijä
tehtävän suorittamisen kannalta (Hong,
Thong  & Tam, 2004: 81). 

Informaation esitystapa vaikuttaa siihen
miten tietoa käsitellään ja varastoidaan muis-
tiin ja kuinka hyvin se kyetään palauttamaan
mieleen. Viestin vajavainen prosessointi joh-
tuu yleensä siitä, että siihen kohdistetaan vä-
hemmän resursseja kuin tilanne vaatisi tai re-
surssit eivät yksinkertaisesti riitä käsittele-
mään kaikkea tilanteen vaatimaa informaa-
tiota. Liikkuvat objektit websivuilla lisäävät
kognitiivista kuormitusta, ja kun mainosban-
nerin animoinnin nopeus ylittää sensorisen
käsittelykapasiteetin banneri saattaa olla te-
hoton tai jopa kielteinen tekijä katsojalle.
Vaikka animointi aktivoi ihon sähköjännitettä
ja koehenkilön vireystilaa, se ei välttämättä
paranna muistamista (Sundar, Kalyanara-
man, 2004: 8-16.)

Tutkimukset bannereiden muistamisesta ja
tunnistamisesta antavat osittain ristiriitaisia
tuloksia.  Joidenkin tutkijoiden mukaan ban-
nerit tunnistetaan melko hyvin ja animaatiol-
la saattoi olla vaikutusta tunnistamiseen,
mutta yleensä bannerit muistetaan huonosti
(Bayles, 2002). Toisaalta eräät tutkimustu-
lokset puoltavat näkemystä vain osittain:
bannerit muistetaan huonosti eikä animointi-
kaan auta bannereiden tunnistamista tai
muistamista lainkaan. Myöskään bannereihin
kohdistuneiden fiksaatioiden määrä ei korre-
loi muistamisen kanssa (Burke, Horhof,
Nielsen,Gorman, 2004.) Aiempien tutkimus-

ten vertailu erilaisten aineistojen ja koejär-
jestelyjen vuoksi vaikeuttaa kuitenkin tulos-
ten vertailua johtuen siitä, että eri tutkimuk-
sissa bannereiden koot, sijainnit ja kokeiden
ohjeistukset ovat poikenneet olennaisesti toi-
sistaan. Sisällöltään erilaisia bannereita on
tutkittu eri ympäristöissä ja sijainneissa ku-
ten esimerkiksi vaakabannereita tekstin seas-
sa, ja yleensäkin koehenkilöille annetut är-
sykkeet ja tehtävät ovat huomattavasti poi-
kenneet toisistaan. Myös koehenkilöiden teh-
tävään orientoituneisuuden aste ja oppiminen
vähentävät visuaalisen tarkkaavuuden koh-
distumista epärelevantteihin kohteisiin (Vid-
nyáski, Sohn, 2004:681). Eri tutkimusten
vertailukelpoisuuden arviointia vaikeuttaa
vielä se, että mittauksissa käytetyt arvot ovat
vaihdelleet ja koetilanteen sekä koeparamet-
rien raportointi on ollut puutteellista.

LOPUKSI

Tämän artikkelin tarkoituksena on ollut antaa
tiivistetty kuvaus silmänliikemenetelmän so-
veltamisesta mainonnan huomioarvon tutki-
muksessa. Menetelmän käyttöä on pyritty va-
lottamaan kertomalla lyhyesti menetelmään
liittyvän teorian ja soveltavan tutkimuksen
taustasta sekä muutaman keskeisen painet-
tua mainontaa ja bannerimainontaa koske-
vien tutkimustulosten esittelyllä. Tutkimus-
esimerkeistä on käynyt ilmi, että silmänliik-
keiden rekisteröinti ja analysointi antavat tie-
tyin varauksin sellaista tietoa mainonnan toi-
mivuudesta, mitä muilla tutkimusmenetelmil-
lä on vaikeaa saada. Silmänliikkeistä saata-
van tiedon, kuten fiksaatioiden määrien,
sijantien, kestojen ja järjestyksen perusteella
voidaan päätellä, mitä kuluttajat ovat mai-
nonnasta nähneet ja mihin kiinnittäneet huo-
miota. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
saisimme yhtä varmaa tietoa siitä, miten
kuluttajat ovat näkemänsä ymmärtäneet ja
kokeneet. Kun kuluttajilta kysytään mainos-
ten si-sällöstä lomakkeilla tai haastattelemal-
la, niin he vastaavat usein nähneensä asioita,
joita eivät ole silmänliikkeen perusteella kat-
soneet. Toisaalta varsinkin arkaluontoisia
asioita ei tunnusteta katsotuiksi, vaikka niis-
sä kohdin löytyisi paljon fiksaatioita ja useita
katseen paluukertoja kuten esimerkiksi
eroottisten mainoskuvien kohdalla usein käy.
Toisin sanoen koehenkilöt eivät pysty mani-
puloimaan silmänliikkeidensä koetulosta yhtä
helposti kuin esimerkiksi kysymyksiin vasta-
tessaan. Koska kuluttajilla on kuitenkin oma
tapansa nähdä asioita (perception set), niin
johtopäätösten yleistäminen mainosten sisäl-
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löstä tai se osatekijöistä ei ole aina mahdol-
lista.

Vaikka mittauslaitteistojen tekninen kehitys
on merkittävästi helpottanut aineiston kerää-
mistä ja koejärjestelyä niin koetilanteessa on
osallistujan kannalta aina hieman laborato-
rion tuntua. Kokeenvalvojan läsnäolo on vält-
tämätön jo sen kontrolloimiseksi, että koe-
henkilön katse pysyy ruudulla, ja kalibrointi
sekä mahdollinen kasvonliikkeiden kuvaus
saattavat aiheuttaa lisäksi ylimääräistä jänni-
tystä. Silmänliiketehtävän kanssa samanai-
kainen ”ääneen ajattelun” tallennus saattaa
rajoittaa koehenkilön muuta sensorista kapa-
siteettia ja muistia. Tehtävien ohjeistus ja
vaikeusaste vaikuttavat fiksaatiotuloksiin, ja
varsinkin www-sivujen kohdalla skeemat esi-
merkiksi valikkojen ja bannereiden testin ai-
kana tai aiemmin opituista sijainneista voivat
vaikuttaa tuloksiin (Bernard, 2001:162). Peri-
feeristä havaitsemista on mainonnan yhtey-
dessä tutkittu vähän, ja esimerkiksi liikkeen
vaikutus havaitsemiseen näyttöruudulla ha-
vaintokentän ulkopuolella saattaa olla suu-
rempi kuin on arveltu. 

Silmänliikedata jalostuu fiksaatioiksi, katse-
poluiksi ja muuksi informaatioksi melko mo-
nimutkaisten laskenta-algoritmien kautta ja
fiksaatioiden sekä muiden tutkimusparamet-
rien määrittelyssä voidaan käyttää erilaisia
arvoja. Kun kokeita tehdään erilaisilla laitteis-
toilla ja tallennus- sekä analysointiarvoilla on
tutkimusten vertailu hankalaa etenkin kun
tutkimusparametreja ei ole aina raportoitu.
Vieläkin ongelmallisempaa on saadun aineis-
ton tulkinta mainonnan kontekstissa. Jos esi-
merkiksi pyritään tekemään johtopäätöksiä
katseen kulun perusteella videolta, mitä tut-
kija observoi, niin voidaan tehdä helposti vir-
hetulkintoja johtuen vaikkapa tutkijan koke-
mattomuudesta tai ennakko-odotuksista.
Mikäli käytetään sisältöanalyysin tapaan
useampia observoijia, niin jo ennestään hidas
analysointitapa tulee vieläkin työläämmäksi.
Se mitä fiksaatiomäärät, kestot, sakkadit ja
katsepolut merkitsevät eri konteksteissa on
vaikeaa yleistää. Silmänliikkeet eivät aina
korreloi muistamisen kanssa ja välillä otosten
pienuudesta johtuen yhdenkin koehenkilön
poikkeava fiksaatiodata voi vääristää tulok-
sia. Useimmat ongelmat voidaan kuitenkin
ratkaista käyttämällä aiemmin mainittuja
täydentäviä tutkimusmenetelmiä. Silmänlii-
kemenetelmän merkitys korostuu mitä moni-
muotoisimpiin mainonnan toteuttamistapoi-
hin ja mainosmedioihin tutkimus kohdistuu.
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Jouluksi uutta tietoa suomalaisten kulutuksesta

Tuoreen Kulutustutkimus 2006:n tulokset julkais-
taan vaiheittain. Joulukuun 19. päivä julkaistaan
Tilastokeskuksen internetsivuilla tietoja kotitalouk-
sien kulutuksessa tapahtuneista muutoksista vuosi-
na 2001–2006. Ensimmäinen verkkokatsaus sisäl-
tää tietoja mm. kulutusmenoista ja kulutuksen ra-
kenteesta sosioekonomisen aseman ja kotitalous-
tyypin mukaan.

Kevään 2008 aikana julkaistaan Tilastokeskuk-
sen internetsivuilla lisää artikkeleita vuoden 2006
kulutuksesta ja helppokäyttöisessä StaFin-palvelus-
sa tietokantatauluja, joista voi poimia monipuolista
tietoa kulutuksen muutoksista esim. sosioekonomi-
sen aseman, asuinalueen ja kotitaloustyypin mu-
kaan. Vuonna 2009 ilmestyy painettu raportti, jos-
sa tarkastellaan kulutusmenojen muutossuuntia pa-
rilta vuosikymmeneltä.

Mitä kulutustutkimus mittaa?

Kulutustutkimus kuvaa hyvinvoinnin muutoksia
selvittämällä kotitalouksien ruokaan, asumiseen,
liikenteeseen, vapaa-aikaan jne. käyttämiä raha-
määriä. Kulutusmenoja kuvaavia muuttujia on
kaikkiaan 831 ja kotitaloutta kuvaavia taustatietoja
useita kymmeniä. Tietoa saa myös tietotekniikan
yleistymisestä, tavaroiden ja jätteiden kierrätyksestä,
velkaantumisesta ja kodinkone- ja -laitevarannoista.

Me kaikki tarvitsemme julkisia verovaroilla tuo-
tettuja terveys-, päivähoito- tai koulutuspalveluja.
Vuodelta 2006 on lasketaan kotitalouksien tällais-
ten palveluiden käytöstä saama rahallinen etuus.
Aiheesta julkaistaan oma raporttinsa. Myös kotita-
louksien kotiin ostamien elintarvikkeiden määristä
on saatavissa tietoa elintarvikkeisiin käytettyjen eu-
rojen lisäksi.

Miten tiedot kerättiin?

Tutkimusta varten haastateltiin 4007 kotitaloutta.
Lisäksi kulutustietoja saatiin kotitalouksien kerää-
mistä ostoskuiteista ja kulutuspäiväkirjatiedoista.
Aineistoon on liitetty rekisteritietoja. Tutkimus-
käyttöön tarkoitetut palvelutiedostot valmistuvat
keväällä 2008.

Kulutusaineistojen tutkimuskäyttö?
Ensimmäinen suomalainen kulutustutkimus tehtiin
100 vuotta sitten. Nykyisen muotoisia kulutustut-
kimuksia on maassamme tehty vuodesta 1966 noin
viiden vuoden välein. Niistä on saatavissa sekä vuo-
siaineistoja että keskenään vertailukelpoisia ai-
kasarjatiedostoja. Tutkimuslaitoksille ja korkea-
kouluille voidaan myöntää tutkimuksia ja tilastolli-
sia selvityksiä varten aineiston käyttölupa (ohjeet:
www.stat.fi/meta/tietosuoja/kayttolupa.html).

Saatavilla olevat palveluaineistot:

– Kulutustutkimus 2006:n vuosiaineisto

– Hyvinvointipalveluiden käyttöä ja etuuksia
kuvaavan tiedosto vuodelta 2006

– Ostettujen elintarvikkeiden määriä kuvaavan
tiedosto vuodelta 2006

– Vuosien 1985–2006 yhtenäistetyistä
tiedostoista muodostettu aikasarja

– Vuosien 1966–1990 yhtenäistetyistä
tiedostoista muodostettu aikasarja

– Yksittäiset vuosiaineistot vuosilta 1966–2006

Teemme myös tilauksesta erillistaulukoita ja -selvi-
tyksiä vuoden 2006 aineistosta että aikasarjoista.

Lisätietoja: www.stat.fi/til/ktutk/

Tutkija Perttu Melkas
Puh. (09) 1734 2511
perttu.melkas@tilastokeskus.fi
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Oikoluku: Artikkelin kirjoittaja on itse vastuussa tekstinsä virheettömyydestä ja oikeakielisyydestä.
Kirjoittajan on huolehdittava tekstinsä oikoluvusta.
Tiivistelmä: Artikkeliin liitetään enintään 150 sanan pituinen abstrakti. Abstraktin tarkoitus on esit-
tää suppea yhteenveto artikkelin sisällöstä ja johtopäätöksistä.
Yleisiä kirjoitusohjeita: Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1,5 rivivälillä. Älä käytä ensimmäisen rivin
sisennystä, lihavointia, alleviivausta tai automaattista tavutusta. Korostettavat sanat, tekstissä maini-
tut teosten nimet sekä vieraskieliset sanat kursivoidaan.
Tarjottavat artikkelit tulee tallentaa kahteen eri tiedostoon, joista toisessa on artikkelin nimi ja kirjoit-
tajatiedot, toisessa pelkkä artikkelin nimi ja artikkeliteksti. Kirjoittajan on myös huolehdittava, ettei
artikkelikäsikirjoituksen sähköiseen versioon jää tietoja, joista kirjoittajat ovat tunnistettavissa.

Julkaistuksi hyväksytyn artikkelin kirjoittajalle lähetetään vielä tarkemmat ohjeet lehdelle toimitetta-
van tekstin muotoseikoista.
Kirjoittajan on syytä säilyttää käsikirjoituksesta itsellään myös oma kopio. Toimituskunta ei ota vas-
tuuta käsikirjoitustiedostojen mahdollisesta tuhoutumisesta tai häviämisestä.
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