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    Lemmikin, kuluttajan ja  
 ympäristön hyvinvointi 

Minna Autio ja Outi Uusitalo  

PÄÄKIRJOITUS 

Kuluttamisen päämäärän voisi tiivistää yhteen käsitteeseen ja se on hyvin-
vointi. Jo Adam Smithin näkemys kulutuksesta kaiken tuotannon ainoana 
päämääränä ja tarkoituksena tuo esiin inhimillisten tarpeiden tyydytyksen 
keskeisyyden taloudessa. Tällä hetkellä yritykset sekä julkinen sektori käy-
vät yhteistoimintaneuvotteluja ja irtisanovat työntekijöitään, mikä merkit-
see hyvinvoinnin laskua yksilö- ja kotitalouden tasolla, mutta myös valtion-
taloudessa. Hyvinvointi – olipa se sitten taloudellista, sosiaalista tai ajallista 
– on riippuvaista aktiivisista kuluttaja-kotitalouksista, työllistävistä yrityk-
sistä sekä valtiontalouden tasapainosta. 

Kuluttajakäyttäytymisen muutos on ravistellut kaupan rakenteita ja vähit-
täiskaupan rooli työllistäjänä on heikentymässä. Myös useat muut toimialat 
ovat murroksessa, kuten media-ala. Yritysten on pakko muuttaa ajattelu-
mallejaan kuluttaja- ja asiakaslähtöisemmäksi, jotta globaaleilla markkinoil-
la pärjääminen ja menestyminen ovat mahdollisia. Ihmisen käyttäytymisen 
ymmärtäminen on tärkeää myös kestävien kulutuskäytäntöjen rakentami-
sessa. Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ovat 
itsestään selviä tavoitteita, mutta vaikeita lopulta saavuttaa.        

Käsillä olevan Kulutustutkimus.Nyt-lehden artikkelit valottavat kuluttamisen 
hyvinvointiulottuvuuksia eri näkökulmista. Tarkastelun kohteena ovat ym-
päristövastuullisten kulutustekojen tekeminen, lemmikkisuhteeseen liittyvät 
arvon kokemukset sekä terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä wellness-
kulutustrendi. Artikkelit siis kohdistavat katseensa kuluttajan perheenjäse-
neen (lemmikki), kuluttajaan itseensä (terveys) sekä yhteiskunnan kestä-
vyyteen (ekologia). Ihmisen hyvinvoinnin kokemus yhdistää tutkimustee-
moja.     

Hanna-Mari Kujasen, Pekka Räsäsen ja Outi Sarpilan artikkeli tutkii ekolo-
gista kuluttamista. Tutkijat tuovat esiin, miten perinteisten materialististen 
arvojen sijaan jälkimaterialistiset arvot, kuten elämänlaatu ja luonnon hy-
vinvointi, ovat yhä merkityksellisempiä ihmisten mielissä. Tutkijat analysoi-
vat ihmisten tietoisia ympäristövastuullisia kulutustekoja sekä euromääräis-
tä kulutusta kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja julkiseen liikenteeseen, ja 
erityisesti koulutuksen vaikutuksia edellä mainittuihin. He nostavat tarkas-
teluun kasvispitoiset ruokavalinnat, koska ympäristövastuullisuuden rinnalla 
ne heijastavat myös terveyden ja hyvinvoinnin tavoittelua sekä ulkonäöstä 
huolehtimista. Koettu ympäristövastuullisuus näyttää olevan yleisempää 
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korkeammin koulutettujen parissa. Toteutuneiden euromääräisten kulutus-
menojen tarkastelussa sen sijaan koulutuksen rooli ei nouse yhtä vahvaksi. 
Tutkijat korostavat sitä, että ympäristöajattelu ei kuitenkaan ole vain kor-
keasti koulutettujen asia, vaan eri väestöryhmät voivat toimia vihreästi eri 
tavoin.      

Henna Syrjälän, Ari Kuisminin, Eliisa Kylkilahden ja Jaakko Aution artikkeli 
kohdistaa katseena kotitaloudessa elävään ja asuvaan kulutuskohteeseen – 
lemmikkiin. Ihmisten ja eläinten välinen suhde on vanhaa perua ja eläinten 
merkitys ihmisten hyvinvoinnille on kiistaton. Lemmikkieläinten määrän se-
kä lemmikkeihin liittyvän kulutuksen ja erilaisten aktiviteettien voimakas 
kasvu viimeisten vuosikymmenten aikana osaltaan kertoo lemmikkien mer-
kityksen korostumisesta. Lemmikkikulutuksen tutkiminen on kuitenkin mel-
ko tuore ilmiö. Tutkijat kuvaavat arvon kokemisen dynaamisuutta ja moni-
ulotteisuutta lemmikkikulutuksessa. He esittävät, että lemmikki on myös 
subjekti, jolla on tärkeä aktiivinen rooli arvon syntymisen prosessissa. 
Lemmikin monitasoinen toimijuus omistajan kulutuskokemuksissa kielii sy-
vällisestä merkityksellisyydestä, joka heijastuu myös lemmikkeihin liitty-
vään materiaaliseen kulutukseen. Kun tarkastellaan vähittäiskaupan tämän 
hetkistä tilaa, pärjäävät lemmikki- ja puutarhakulutus muita toimialoja pa-
remmin. Kodin piiri on hyvinvointikeskus, jota halutaan vaalia myös tava-
roiden ja palveluiden kuluttamisen kautta.  

Miia Grénman, Juulia Räikkönen ja Terhi-Anna Wilska nostavat esiin well-
ness kulutustrendin, jossa hyvinvoinnin tavoittelu ja itsensä kehittäminen 
nousevat jopa aineellista hyvinvointia merkityksellisemmäksi. Voidaan kai 
sanoa, että hyvinvoinnin ja terveyden tavoittelua palvelevat nykyisin myös 
aineellisen kulutuksen käytännöt, kuten terveellinen ruoka (mm. kasvikset), 
itsehoitotuotteet (mm. vitamiinit, ihonhoitotuotteet) ja erilaiset harrastus-
välineet (mm. pyörä). Tutkijat argumentoivat, että nykyisen työntekijän ja 
kuluttajan hyväkuntoisuus ei ole vain henkilökohtainen velvollisuus, vaan 
myös statussymboli ja kilpailuvaltti. Terve, normaalipainoinen ja hyvännä-
köinen ihminen on haluttava työ- ja kulutusmarkkinoiden rinnalla myös pa-
risuhdemarkkinoilla. Tutkijat pohtivat trendin merkitystä juuri kaupan ja 
palveluliiketoiminnan näkökulmasta, mikä voisi osaltaan vastata talouden 
rakennemuutoksen haasteisiin. 

Arto Kuuluvainen ja Antti Ranki tarkastelevat katsausartikkelissa Suomen 
rahapelijärjestelmän lähtökohtia, rahapelaamista sekä alan tulevaisuuden-
näkymiä. Tutkijat argumentoivat, että mobiilipelaamisen kasvu sekä pelaa-
misen kansainvälistyminen pakottavat alan toimijat päivittämään liiketoi-
mintamallejaan. Veikkaus Oy onkin tuonut viime aikoina uusia pelejä mark-
kinoille. Rahapelimonopolien on rakennettava toimintaansa kuluttajalähtöi-
semmäksi, jotta veikkausvoittovarojen virta kohti opetus- ja kulttuuriminis-
teriötä jatkuisi yhtä vuolaana. 

Artikkelien lisäksi lehdestä löytyvät Elina Närväsen brändien yhteisöllistä 
kuluttamisesta sekä Vesa Markukselan vetouistelun kilpailukäytäntöjä käsit-
televät lektiot. Lehden päättää Eliisa Kylkilahden kertomus japanilaisesta 
kulutuskulttuurin tutkimisesta sekä Visa Heinosen arvio Ilkka Niiniluodon, 
Risto Vilkon ja Jaakko Kuorikosken toimittamasta Talous ja filosofia –
teoksesta.  
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Kylkilahden japanikokemuksista kertova raportti valottaa sitä, miten japani-
lainen yliopisto- ja tutkimuspolitiikka tukee kulttuurielämysten tutkimusta ja 
vientiä. Japanilaiset haluavat brändätä ”Cool Japan”-konseptin vientituot-
teeksi. Kioton yliopiston palvelu- ja kulutustutkimus onkin keskittynyt nel-
jään teemaan: 1) Shinise (perheomisteista, kestävää palvelukulttuuria, 
mm. Ryokan), 2) Ruoka (mm. Sushi), 3) Perinteiset kulttuuriaktiviteetit 
(mm. tee seremonia ja 4) Cool Japan. Jälkimmäinen tarkoittaa mangaa, 
cosplayta, ”Otaku” Animaatiota (Anime), hahmoja (mm. Happy Cat) sekä 
Japanese Pop Idols -kulttuurituotteita (Hara 2013). Viime vuosikymmeninä 
japanilainen populaari- ja ruokakulttuuri onkin levinnyt maailmalle. Olisiko 
meidänkin aika miettiä ”Cool Finland” –konseptia?    

Heinonen nostaa kirja-arviossaan esiin Martha Nussbaumin ajatuksen talou-
den päämäärästä kysymällä: ”Mikä on talouskasvua tärkeämpää?” Vastaus 
on humanistinen sivistys ja arvot, joissa tieteiden ja taiteiden merkitys on 
keskeinen, kun nuoria kasvatetaan demokraattisiksi ja kriittisiksi kansalai-
siksi. Heinonen suosittaa teoksen lukemista, koska nykyisin melkein mitä 
tahansa poliittisista päätöksistä lääkärin hoitoratkaisuihin ja energian- tai 
ruoantuotannon ratkaisuista yksilöiden kumppaninvalintaan perustellaan ta-
loudellisilla argumenteilla. 

LÄHTEET 

Hara, Yoshinori (2013) Graduate School of Management, Service Value Cre-
ation Program –esitys. Kyoto University 15.3.2013. 
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Korkeampi koulutus, vihreämpi 
kuluttaja?  

Ympäristövastuullisen kulutuksen 
tunnuspiirteet 1990-luvun lopulta 

2010-luvun kynnykselle 

Hanna-Mari Kujanen, Pekka Räsänen ja Outi Sarpila 

TIIVISTELMÄ 

Kansalaisten ympäristötietoisuus on lisääntynyt länsimaissa nopeasti viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Tutkimuksissa on puhuttu kuitenkin asenteiden ja todelli-
sen kulutuksen välillä vallitsevasta ristiriidasta. Artikkelissa tarkastellaan ympäris-
tövastuulliseksi määriteltävää kulutusta Suomessa 1990-luvun lopulta 2010-luvun 
kynnykselle itse koetun kulutuksen ja euromääräisen kulutuksen näkökulmista. Ar-
tikkelissa ollaan kiinnostuneita etenkin koulutustaustan vaikutuksesta koettuun ja 
toteutuneeseen kulutuskäyttäytymiseen. Empiirisessä tarkastelussa käytetään kah-
ta erityyppistä aineistoa, jotka ovat vuosina 1999 (n=2417), 2004 (n=3574) ja 
2009 (n=1202) kerätyt suomalaisten kulutusta ja elämäntapaa kartoittavat kysely-
aineistot sekä Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistot vuosilta 1998 (n=4359), 
2001 (n=5495) ja 2006 (n=4007). Analyysimenetelminä käytetään yhden selitettä-
vän muuttujan varianssianalyysia (ANOVA) sekä kuvailevia menetelmiä. Tarkaste-
lun kohteena ovat tietoisten ympäristövastuullisten kulutustekojen tekeminen sekä 
euromääräinen kulutus kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja julkiseen liikenteeseen. 
Artikkelin keskeinen tulos on, että korkeasti koulutetut ovat kokeneet muita use-
ammin tehneensä ympäristövastuullisia kulutusvalintoja. Euromääräisten kulutus-
menojen osalta tulokset ovat monitulkintaisempia. Tulokset osoittavat, että itse 
koetun ympäristövastuullisen kuluttamisen ja kotitalouksissa toteutuneen kulutuk-
sen trendit eivät ole olleet kaikilta osin samansuuntaisia. 

JOHDANTO 

Huolestuneisuus ympäristön tilasta on lisääntynyt erityisesti länsimaissa 
viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Tutkimuskirjallisuudessa ympä-
ristöhuolen kasvu nähdään usein osana laajempaa yhteiskunnallista arvo-
muutosta. Oletetaan, että perinteisten materialististen arvojen sijaan post-
materialististen, kuten elämänlaatuun ja luonnon hyvinvointiin liittyvien ar-
vojen kannattaminen on lisääntynyt (esim. Inglehart & Baker, 2000). Asen-
netutkimusten mukaan nykykuluttaja on huolissaan luonnon kantokyvystä 
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sekä kulutuksen ympäristövaikutuksista (esim. Wilska, 2011; Uusitalo & 
Oksanen, 2004; Ger & Belk, 1999). 

Ympäristövastuullista eli vihreää kulutusta on viime vuosina tarkasteltu 
suomalaistutkimuksissa lähinnä asenteiden ja henkilökohtaisten kokemus-
ten näkökulmasta (esim. Autio & Heinonen, 2004; Haanpää, 2007; Nyrhi-
nen & Wilska, 2012). Toisaalta tiedetään, etteivät vihreät asenteet ja toteu-
tunut kulutus välttämättä kulje käsi kädessä. Monia kulutuksen ympäristö-
vaikutukset saattavat kiinnostaa asennetasolla, mutta asenteet eivät heijas-
tu ostoskorien sisältöihin (vrt. Haanpää, 2009; Uusitalo & Oksanen, 2004; 
Carrigan & Attalla, 2001). Esimerkiksi lihan kulutus on ollut laajalti kriittisen 
tarkastelun kohteena myös Suomessa. Siitä huolimatta ainoastaan kuusi 
prosenttia suomalaisista kotitalouksista ei käytä lainkaan rahaa lihatuottei-
siin (Vinnari, Mustonen & Räsänen, 2010).   

Mahdollisuudet ja kiinnostus tehdä ympäristön kannalta kestäviä kulutusva-
lintoja vaihtelevat eri väestöryhmien välillä. Empiiristen tutkimusten mu-
kaan korkeasti koulutetut ovat muihin kuluttajiin verrattuna tiedostavampia 
ja myös omaksuvat varhain uusia kulutustrendejä (Ahlqvist, 2004; Paalanen 
et al., 2010; Haanpää, 2009). Korkeasti koulutetut ovat Suomessa ja muis-
sa länsimaissa myös muita laatutietoisempia ja ovat siksi valmiita maksa-
maan tuotteista ja palveluista muita enemmän (Haanpää, 2009; De Pels-
macker, Driesen & Rayp, 2005). Koulutus tarjoaa yksilölle valmiuksia kar-
tuttaa taloudellisia resurssejaan, ja koulutus onkin yhteydessä esimerkiksi 
kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin (Schleicher, 2006; Ahlqvist, 
2004; Maliranta, 2004). 

Huolimatta siitä, että suomalaisten kuluttajien ympäristöasenteiden on jois-
sakin tutkimuksissa tulkittu muuttuneen (esim. Wilska, 2011), ei suoma-
laiskuluttajien asenteissa tapahtuneita muutoksia ole juurikaan tarkasteltu 
keskenään vertailukelpoisten aineistojen avulla (ks. kuitenkin Haanpää, 
2009). Samoissa tutkimuksissa toteutetut vertailut kuluttajien omista ko-
kemuksista sekä toteutuneesta, ympäristömyönteiseksi määriteltävästä ku-
lutuksesta ovat harvinaisia.   

Tässä artikkelissa tutkitaan ympäristövastuullista kuluttamista Suomessa 
koulutuserojen näkökulmasta. Tarkastelemme koettua ympäristövastuullis-
ten kulutusvalintojen tekemistä sekä euromääräistä kulutusta kasvisperäi-
siin elintarvikkeisiin ja julkisiin liikennemenoihin. Kulutuskategorioiden va-
lintaa voidaan perustella sillä, että kasvisperäisten elintarvikkeiden ja julki-
sen liikenteen ympäristörasituksen on osoitettu jäävän alhaisemmaksi kuin 
esimerkiksi lihatuotteiden ja yksityisautoilun. Kulutuskategoriat voidaan siis 
mieltää ympäristömyönteisiksi vaihtoehdoiksi moniin muihin elintarvike- ja 
liikennemenoihin nähden (Seppälä et al., 2009). Mielenkiinnon kohteena 
ovat lisäksi kuluttajan subjektiivisten kokemusten ja euromääräisten kulu-
tusmenojen koulutusryhmittäiset erot eri ajankohtina. Vastaavanlaisia ajal-
lisia tarkasteluja ei ole aiemmin tehty Suomessa. Tarkastelussa käytetään 
kahdenlaisia aineistoja: vuosina 1999, 2004 ja 2009 kerättyjä suomalaisten 
kulutusta ja elämäntapaa kartoittavia survey-aineistoja sekä Tilastokeskuk-
sen kulutustutkimusaineistoja vuosilta 1998, 2001 ja 2006.  



 

 6 

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS JA VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT 

Sosiologisessa kirjallisuudessa on esitetty, että länsimaiset yhteiskunnat 
ovat siirtyneet taloudellisen kasvun maksimoinnista elämänlaadun ja sub-
jektiivisen hyvinvoinnin aikakaudelle. Muutos liitetään yhteiskuntien laa-
jempiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin kehitysprosesseihin. Esi-
merkiksi Inglehartin (1990, 1997; Inglehart & Baker, 2000) mukaan arvo-
muutos näkyy eri taloudellisissa ja teollisissa kehitysvaiheissa olevien yh-
teiskuntien välillä. Teollistumisvaihetta elävissä yhteiskunnissa kannatetaan 
materialistisia arvoja, joihin liittyy esimerkiksi tehokkuuden, suorituskeskei-
syyden sekä varallisuuden ihannointi. Toisaalta esimerkiksi pohjoisen Eu-
roopan hyvinvointivaltioissa, Japanissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa arvot 
ovat jo puolestaan postmateriaalisia. Tällöin arvokkaina asioina pidetään 
muun muassa yksilön itseilmaisua, elämänlaatua, yhteiskunnallista tasa-
arvoa, humanitääristen ongelmien ratkaisupyrkimyksiä sekä luonnon ja 
eläinten hyvinvointia (esim. Räsänen, 2004). Jokapäiväiseen ravinnonsaan-
tiin liittyvä epävarmuus vauraissa länsimaissa on vähentynyt, mikä osaltaan 
mahdollistaa huomion kiinnittämisen esimerkiksi ympäristöongelmiin (esim. 
Inglehart, 1997; Inglehart & Baker, 2000).   

Kuitenkin myös länsimaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa kulutuksen ympä-
ristövaikutuksista ovat huolissaan lähinnä varakkaat ja hyväosaiset. Turval-
lisista yhteiskunnallisista olosuhteista ja korkeasta elintasosta nauttivilla on 
”varaa” olla huolissaan sellaisista yleismaailmallisista asioista, kuin ympäris-
tön tilasta (Martínez-Alier, 1995). Ympäristövastuullisuutta ei kuitenkaan 
liitetä ainoastaan tulotasoon ja varallisuuteen vaan ennen kaikkea koulutuk-
seen. Sosiologisissa teorioissa painotetaan usein koulutuksen tiedollista ja 
sivistävää vaikutusta. Ajatellaan, että kouluttautuminen tarjoaa kulttuurista 
tai henkistä pääomaa, jonka avulla on mahdollista erottautua maku- ja tyy-
liasioissa (Bourdieu, 1984; Trigg, 2001; Warde, 1997; Øygard, 2000). 
Bourdieun (1984) mukaan kulttuurinen pääoma ja maku ilmenevät esimer-
kiksi tavoissa suhtautua ruokaan sekä ruoan kulutukseen: koulutetut suosi-
vat ruoan osalta muotoseikkoja sen perimmäisen funktion sijaan. Siksi ter-
veellisyys menee usein jopa täyttävyyden edelle. Suomalaistutkimuksissa-
kin on todettu, että kasvikset ja lihatuotteet saavat erilaisen merkityksen 
eri yhteiskuntaluokissa (Vinnari et al., 2010). 

Myös muissa kulutustutkimuksissa korkeasti koulutettujen on todettu eroa-
van kulutusasenteiltaan ja -mieltymyksiltään muista koulutusryhmistä. Kor-
keasti koulutetut ovat kulutusasenteiltaan esimerkiksi muita koulutusryhmiä 
vastuullisempia (ks. esim. Wilska, 2011; Nyrhinen, Wilska & Leppälä, 2011; 
Haanpää, 2007). Myös naisten on osoitettu arvostavan miehiä enemmän 
ympäristöystävällisyyttä (Haanpää, 2009; Autio & Wilska, 2003). Tämän li-
säksi on löydetty viitteitä siitä, että naiset ovat miehiä valmiimpia vähentä-
mään kulutustaan ympäristösyistä ja kuluttamaan mieluummin esimerkiksi 
luomutuotteita (Nyrhinen, Wilska & Leppälä, 2011). Iän osalta aiemmat tut-
kimustulokset kertovat siitä, että iäkkäämmät ovat nuoria ympäristövas-
tuullisempia kuluttajia (esim. Nyrhinen, Wilska & Leppälä, 2011; Haanpää, 
2009). Toisaalta on myös esitetty, että nuoret ja iäkkäämmät osoittavat 
ympäristövastuullisuutta arkielämän teoissaan eri tavoin (Diamantopoulos 
et al., 2003). 
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YMPÄRISTÖVASTUULLISET ARVOT, ASENTEET JA 
TOTEUTUNUT KULUTUS 

Yksilöiden henkilökohtaiset kokemukset, asenteet ja arvot ovat tärkeitä vih-
reää kuluttajaa määrittäviä tekijöitä (Autio & Heinonen, 2004). Useimmissa 
tutkimuksissa oletetaan, että vihreät arvot ja asenteet yhdistyvät käyttäy-
tymistaipumuksiin sekä tietyissä määrin myös ennustavat käyttäytymistä 
(esim. Fraj-Andrés & Martínez-Salinas, 2007; Poortinga, Steg & Vlek, 2004; 
Stern, 2000; Ajzen & Fishbein, 1977: 888). Asenteiden voidaan ajatella 
edustavan yksilön arviota tietystä asiasta. Ne ovat siis tapoja, joilla ihmiset 
suhtautuvat ympäröivään maailmaan ja ajankuvaan eli siihen, millaisena 
maailma ihmisille näyttäytyy (Räsänen, 2004: 201). Arvot puolestaan ym-
märretään asenteista poiketen varsin vakaiksi ja verrattain muuttumatto-
miksi. Arvojen ajatellaan muodostuvan pääasiallisesti yksilön nuoruudessa 
sosialisaation kautta ja pysyvän varsin muuttumattomina aikuisiälläkin. Toi-
saalta yksilön kehitys jatkuu läpi elämän, joten voidaan ajatella, että yksi-
lön on myös myöhemmin elämässä mahdollista omaksua uudenlaisia käsi-
tyksiä ja mielipiteitä (Räsänen, 2004: 201; Stern & Dietz, 1994: 67). Arvoja 
tutkitaan usein asenteiden avulla, sillä asenteiden ymmärretään heijastavan 
ihmisten arvostuksia.  

Arvojen, asenteiden ja erilaisten kokemusten sekä toteutuneen kulutuksen 
välillä on kuitenkin jännitteitä. Esimerkiksi suomalaisten kuluttajien ympä-
ristötietoisuuden sekä samalla kulutushalukkuuden on tulkittu kasvaneen 
(ks. esim. Wilska, 2011: 193). Toisaalta suomalaisten kulutusasenteissa on 
havaittu myös toisenlaisia muutoksia: keskenään vertailukelpoisten poikki-
leikkausaineistojen avulla on osoitettu, etteivät suomalaiset haaveile samal-
la tavalla kuluttamisesta kuin kymmenen vuotta sitten (Sarpila & Haanpää, 
2010). Eri tuotteista ja palveluista haaveilun väheneminen voi kertoa erään-
laisesta ”kulutusähkystä” suhteessa lamanjälkeiseen tilanteeseen 1990-
luvun lopulla. Tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että haaveilu olisi kor-
vautunut ympäristön paremmin huomioon ottavilla kulutusasenteilla. Ympä-
ristöongelmien suuresta näkyvyydestä huolimatta suomalaisten kuluttajien 
vastuullisuus ei ole välttämättä lisääntynyt viime vuosien aikana (Haanpää, 
2009). Tästä kertoo muun muassa luomutuotteiden suhteellisen vähäinen 
menestys kuluttajien keskuudessa (ks. esim. Koikkalainen et al., 2011). Li-
säksi esimerkiksi lihan kulutus on edelleen selvässä kasvussa (Vinnari, Mus-
tonen & Räsänen, 2010). Kuluttajien vihreät arvot ja toiveet eivät näy kulu-
tuskäyttäytymisessä siinä määrin kuin asenteiden perusteella voisi olettaa 
(esim. Uusitalo, 1990; Autio & Heinonen, 2004; Uusitalo & Oksanen, 2004). 

Voidaan myös ajatella, että ympäristömyönteisissä kulutusvalinnoissa on 
voimakkaita sosiodemografisia eroja. Tutkimuksissa on osoitettu, että kou-
lutuksen ohella esimerkiksi ikä ja sukupuoli vaikuttavat kasvisten ja lihan 
kulutukseen. Naisten ja nuorten on osoitettu käyttävän enemmän rahaa 
kasviksiin kuin miesten ja keski-ikäisten, vaikkakin kasvispitoisen ruokava-
lion noudattamisesta on tullut yhä suositumpaa myös keski-ikäisten joukos-
sa (esim. Paalanen et al., 2010; Vinnari, Mustonen & Räsänen, 2010). Lii-
kenteeseen kuluttamista on tutkittu lähinnä yksityisautoilun käytön motiive-
ja tarkastelemalla sekä etsimällä syitä sen jatkuvaan suosioon (esim. Tuori-
la, 2010; Ellaway et al., 2003; Steg, 2005; Uusitalo, 1990). Niin ikään tulo-
jen on havaittu olevan yhteydessä liikenteeseen kuluttamiseen (Toivonen, 
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1996; vrt. Wilska, 2004), mutta julkisen liikenteen käyttäjistä on tarjolla 
vain vähän tutkimustietoa (ks. kuitenkin Liikenne- ja viestintäministeriö, 
2009).  

Ympäristömyönteisen kulutuksen sosiodemografisia eroja ei ole viime vuo-
sina tutkittu kovin laajasti Suomessa. Esimerkiksi liikennemenojen osalta on 
tehty vain vähän väestötason tarkasteluja (esim. Toivonen, 1996). Myös 
elintarvikkeiden käyttöä koskevat tutkimukset ovat pääasiassa kohdistuneet 
yksittäisiin väestöryhmiin. Erityisesti koulutuksen merkitystä ympäristö-
myönteisissä kulutusvalinnoissa voidaan pitää tärkeänä kysymyksenä, kos-
ka havaittuja eroja voidaan tulkita niin ravintoainetietämyksen (esim. Pol-
lan, 2008), oman toiminnan ja eettisten käsitysten (esim. Haanpää, 2009) 
kuin luokkasidonnaisten tapojen ja tottumustenkin näkökulmasta (esim. 
Räsänen, 2003; Wilska, 2011). Koulutusryhmittäisiä eroja voidaan näin ol-
len jäsentää yhtä mielekkäästi tietoisen ja tiedostamattoman ympäristövas-
tuullisuuden näkökulmista. 

TUTKIMUSKYSYMYKSET, AINEISTOT JA MENETELMÄT 

Tarkastelemme seuraavaksi, millaisia ajallisia muutoksia itse koetussa ym-
päristövastuullisessa kulutuksessa ja ympäristömyönteiseksi luokiteltavassa 
euromääräisessä kulutuksessa voidaan havaita. Esitämme seuraavat kysy-
mykset: 

1. Miten koettu ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekeminen ja 
ympäristömyönteiseksi luokiteltava kulutus ovat muuttuneet 1990-
luvulta 2010-luvun kynnykselle tultaessa? 

2. Ovatko sekä koettu ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekemi-
nen että euromääräinen ympäristömyönteinen kulutus yhteydessä 
koulutukseen eri ajankohtina? 

Tarkastelemme ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekemistä vuosina 
1999 (N=2417), 2004 (N=3574) ja 2009 (N=1202) käyttäen Turun yliopis-
tossa kerättyjä postikyselyaineistoja, jotka edustavat 18–74-vuotiaita suo-
mea äidinkielenään puhuvia suomalaisia. Aineistojen otoskoot (ja palautus-
prosentit) olivat ensimmäisenä tutkimusvuotena 4001 (61 %), toisena 6000 
(62 %) ja viimeisenä 2500 (49 %). Vuoden 2009 alhaisesta palautuspro-
sentista huolimatta aineistot edustavat verrattain hyvin tutkimuspopulaatio-
ta (Sarpila et al., 2010). Esitämme kuitenkin kuvailevat tarkastelut iän ja 
sukupuolen kadon mukaan laskettuja painokertoimia käyttäen. Koettua ym-
päristövastuullista kuluttamista mitattiin kyselylomakkeissa väittämällä 
Teen tietoisesti ympäristövastuullisia valintoja kulutuksessani. Vastaajia 
pyydettiin arvioimaan väittämää viisiportaisella Likert-asteikolla, jossa 
5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä.  

Ympäristömyönteiseksi luokiteltavaa euromääräistä kulutusta tarkastellaan 
Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistojen avulla. Käytetyt aineistot ovat 
peräisin vuosilta 1998 (N=4359), 2001 (N=5495) ja 2006 (N=4007). Ai-
neistojen otoskoot (ja palautusprosentit) olivat ensimmäisenä tutkimus-
ajankohtana 7007 (63 %), toisena 8960 (63 %) ja kolmantena 7852 (52 
%). Aineistot edustavat kaikkia suomalaisia yksityisiä kotitalouksia ja kus-
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takin aineistosta on laadittu erilliset laatuselosteet (ks. Tilastokeskus, 
2009). Kulutustutkimusaineistot raportoivat kotitalouskohtaiset kulutusme-
not vuositasolla, mutta esitämme kuvailevat tarkastelut kulutusyksikkökoh-
taisesti. Tarkastelun kohteeksi valittiin elintarvikemenoista kasvisperäiset 
elintarvikkeet ja liikennemenoista julkisten kulkuvälineiden käyttö. Kasvis-
peräiset elintarvikkeet pitävät sisällään hedelmät ja marjat sekä kasvikset 
(mukaan lukien peruna). Vuonna 2006 keskiarvoltaan euromääräisesti suu-
rimman elintarvikekategorian hedelmissä ja marjoissa muodostivat marjat, 
sekä kasviksissa ja perunoissa tomaatti, kurkku, paprika ja herneet. Aineis-
toissa kasvisperäisistä elintarvikkeista ei ole eroteltavissa sellaisia elintar-
vikkeiden tuotantoon ja valmistukseen liittyviä ominaisuuksia, kuten alku-
perämaata tai hiilijalanjälkeä, joiden avulla voitaisiin tarkemmin arvioida 
elintarvikkeiden ympäristökuormitusta. Julkisen liikenteen käyttöön kohdis-
tuvat menot koostuvat puolestaan lyhyistä ja pitkistä juna- sekä linja-
automatkoista, joista vuonna 2006 lyhyet linja-automatkat muodostivat 
keskiarvon perusteella euromääräisesti suurimman kulutuskategorian. 

Elintarvike- ja liikennemenot lukeutuvat kotitalouksien suurimpien kulutus-
kategorioiden joukkoon: viimeisimmän kulutustutkimusaineiston mukaan 
elintarvikemenojen osuus oli 12 prosenttia ja liikennemenojen osuus 15 
prosenttia suomalaisten kotitalouksien kokonaiskulutuksesta (Tilastokeskus, 
2009). Suomen kansantalouden rahavirtojen ympäristövaikutukset 
(ENVIMAT) -hankkeen mukaan elintarvikkeiden osalta etenkin kasvisten ku-
lutus voidaan nähdä ympäristömyönteisenä kulutuksena. Niin ikään liiken-
nemenoista julkisiin liikennevälineisiin kuluttaminen edustaa ympäristö-
myönteisempää liikennevaihtoehtoa erityisesti yksityisautoiluun verrattuna 
(Seppälä et al., 2009). 

Aineistojen käsittelyssä on pyritty mahdollisimman yhdenmukaiseen tarkas-
teluun. Koettua ympäristövastuullista kuluttamista koskevissa aineistoissa 
taustamuuttujat ovat kuitenkin yksilökohtaisia ja kulutusaineistoissa kotita-
louskohtaisia. Koulutus on molemmissa kolmiportainen ja perustuu luokitte-
luun: perusaste, keskiaste ja korkea-aste. Kulutustutkimusaineistoissa koti-
talouden koulutusasteen kuvaajana käytetään kotitalouden viitehenkilön 
koulutusastetta. Viitehenkilöllä viitataan kotitaloudessa eniten ansaitsevaan 
henkilöön (ks. tarkemmin Tilastokeskus, 2009). Kontrollimuuttujiksi on va-
littu viitehenkilön ikä ja sukupuoli sekä kotitalouden perhe-
/kotitaloustyyppi, kotitalouden tulot ja asuinalue.  

Taustamuuttujista kotitalouden rakennetta koskevat muuttujat poikkeavat 
aineistoittain jonkin verran toisistaan. Koettua ympäristövastuullista kulut-
tamista käsittelevissä aineistoissa käytetään perhetyyppiä, joka muodostuu 
luokista pari ja lapsia, lapseton pari, yksinasuva ja muu. Kulutustutkimusai-
neistoissa kotitalouden rakennetta tarkastellaan kuusiluokkaisen muuttujan 
avulla: lapseton pari, yksinhuoltaja, pari ja lapsia, yksinasuva, vanhustalous 
ja muu. Ikää tarkastellaan sekä koetun ympäristövastuullisen kuluttamisen 
että euromääräisen kulutuksen analyysissa jatkuvana muuttujana eli ikä-
vuosina. Ikä ja sukupuoli perustuvat kulutustutkimusaineistoissa kotitalou-
den viitehenkilön tietoihin. Tulomuuttujana käytetään kotitalouden käytet-
tävissä olevia tuloja. Sekä koetun ympäristövastuullisen kuluttamisen että 
toteutuneen kulutuksen tarkasteluissa tulotiedot on vakioitu kulutusyksik-
köä kohden. Tiedot perustuvat kyselyaineistoissa vastaajien itse ilmoitta-
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miin määriin kuukaudessa ja kulutustutkimusaineistoissa edellisvuoden ve-
rotietoihin. Asuinpaikka on molemmissa kaksiportainen sisältäen luokat 
kaupunki tai taajama ja maaseutu.  

Käytämme kuvailevien analyysimenetelmien ohella yhden selitettävän 
muuttujan varianssianalyysia (ANOVA). Kuvailevien menetelmien avulla 
kartoitetaan koetussa ympäristövastuullisessa kulutuksessa ja euromääräi-
sessä ympäristömyönteisessä kulutuksessa tapahtuneita ajallisia muutoksia. 
Varianssianalyysin tarkoituksena on puolestaan selvittää, kuinka paljon tar-
kastelun kohteena olevien muuttujien keskimääräisestä vaihtelusta voidaan 
selittää koulutuksen ja muiden taustamuuttujien avulla. Tulokset esitetään 
graafisesti viivadiagrammien sekä tilastolliset päävaikutusmallit sisältävien 
taulukoiden avulla. 

KOETUN YMPÄRISTÖVASTUULLISEN KULUTUKSEN 
TARKASTELU 

Aikaisemmissa suomalaistutkimuksissa suomalaisten ympäristövastuulliseen 
kuluttamiseen liittyvien asenteiden on jossain tapauksissa raportoitu muut-
tuneen radikaalistikin. Analyysimme kertoo kuitenkin maltillisemmasta 
muutoksesta koetussa ympäristövastuullisessa kulutuksessa. Kuvio 1 esit-
tää vastaajien näkemysten keskiarvot vuosina 1999, 2004 ja 2009. 

Kuvio 1 Koettu ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekeminen 
vuosina 1999, 2004 ja 2009. 

Näyttää siltä, että suomalaiset ovat oman näkemyksensä mukaan tehneet 
ympäristöystävällisempiä kulutusvalintoja vuonna 1999 (ka. 3,3) kuin 
vuonna 2004 (ka. 3,1) ja 2009 (ka. 3,1). Muutos on pieni mutta tilastolli-
sesti merkitsevä (F 19,945; p < 0.001). Mutta voidaanko koulutusryhmien 
väliltä löytää systemaattisia eroja eri ajankohtien välillä? 

Taulukossa 1 on esitetty koettu ympäristövastuullisten kulutusvalintojen te-
keminen eri väestöryhmissä vuosina 1999, 2004 ja 2009. Taulukon para-
metriestimaatit (β-kertoimet) kuvaavat, kuinka paljon kunkin ryhmän kes-
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kiarvo poikkeaa referenssiryhmäksi asetetun ryhmän keskiarvosta. Miinus-
merkki parametrin edessä tarkoittaa, että ryhmän keskiarvo on pienempi 
kuin referenssiryhmän keskiarvo. Lisäksi taulukossa esitetään kunkin muut-
tujan efektikokoa ilmaisevat estimaatit (Partial ŋ²) sekä mallikohtaiset seli-
tysosuudet (R2 [adj.]). Taulukko esittää niin sanotut vakioidut päävaiku-
tusmallit eli koulutusryhmien väliset erot, kun sukupuolen, tulojen, perhe-
tyypin sekä asuinalueen vaikutukset on otettu huomioon. 

Taulukosta ilmenee, että koulutusryhmissä oma kulutus koetaan eri tavoin. 
Korkeakoulutetut kokevat tehneensä eniten tietoisesti ympäristövastuullisia 
kulutusvalintoja kaikkina tutkimusvuosina. Koulutuksen lisäksi koettu ym-
päristövastuullinen kuluttaminen on eri tutkimusvuosina vaihdellut suku-
puolen ja iän mukaan. Naiset kokevat tehneensä ympäristövastuullisia kulu-
tusvalintoja miehiä enemmän. Lisäksi näyttäisi siltä, että mitä vanhemmas-
ta kuluttajasta on kyse, sitä vähemmän hän ajattelee tekevänsä tietoisesti 
ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja. Sen sijaan perhetyypillä tai asuinpai-
kalla ei ollut vaikutusta kuluttajien kokemuksiin. Muuttujakohtaisten efekti-
kokojen ja mallien selitysosuuksien perusteella havaitut yhteydet ovat kui-
tenkin melko heikkoja. 
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Taulukko 1 Koettu ympäristövastuullisten kulutustekojen tekeminen 
vuosina 1999, 2004 ja 2009 koulutuksen ja muiden selittävien 
muuttujien mukaan. 

 

Lisäksi koulutuksen ja tutkimusvuoden välisen yhdysvaikutuksen tarkastelu 
osoittaa, että koulutusryhmien väliset erot ovat eri vuosina olleet hieman 
erisuuruiset (F 2,162; p < 0.05). Korkeasti koulutetut eroavat arvioissaan 
kaikkina vuosina perus- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneista eivätkä erot 
näytä ainakaan kaventuneen tutkimuksen tekovuosien välillä.  Entä mitä 
voidaan sanoa kotitalouksissa toteutuneesta ympäristömyönteisestä kulu-
tuksesta vuosina 1998, 2001 ja 2006? 

EUROMÄÄRÄISEN KULUTUKSEN TARKASTELU 

Ympäristömyönteiseksi luokiteltavaa kulutusta tarkastellaan kahden eri ka-
tegorian avulla, jotka edustavat elintarvike- ja liikennemenoja. Kuvio 2 esit-
tää kulutusyksikköä kohden lasketut keskiarvot kasvisperäisiin elintarvikkei-
siin ja julkiseen liikenteeseen käytetyistä euroista suomalaiskotitalouksissa. 
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Kuvio 2 Euromääräinen kulutus kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja 
julkiseen liikenteeseen kulutusyksikköä kohden vuoden 2006 hin-
noin vuosina 1998, 2001 ja 2006. 

Tarkasteluajankohtana kuluttaminen kasvisperäisiin elintarvikkeisiin on kas-
vanut kulutusyksikkökohtaisesti hieman yli 300 eurosta lähes 400 euroon 
vuodessa. Julkiseen liikenteeseen käytetyt rahamäärät ovat kasvaneet mal-
tillisemmin, 130 eurosta 160 euroon. Kulutus kasvisperäisiin elintarvikkei-
siin on lisääntynyt tasaisemmin eri ajankohtien välillä, kun taas kulutus jul-
kisen liikenteen käyttöön on kasvanut enemmän vuoden 2001 jälkeen. Joka 
tapauksessa kumpikin ympäristömyönteiseksi luokiteltava kulutusmuoto on 
lisännyt suosiotaan jonkin verran väestötasolla. Vuosien 1998 ja 2006 välil-
lä bruttokansantuote kasvoi keskimäärin noin 3,4 prosenttiyksiköllä vuosit-
tain (Tilastokeskus, 2013), mikä selittänee osittain kulutuksen kasvua. Ku-
luttajahintaindeksin käytöstä huolimatta osa muutostrendeistä jää todennä-
köisesti piiloon taloudelliselta noususuhdanteelta. 

Tarkastelussa ollaan kiinnostuneita ensisijassa koulutusryhmien välillä ta-
pahtuneista muutoksista. Voidaankin kysyä, millaisina koulutusryhmien vä-
liset erot näyttäytyvät kotitalouksien toteutuneen kulutuksen näkökulmasta 
tarkasteltuna? 

Taulukko 2 esittää kasvisperäisten elintarvikkeiden euromääräisen kulutuk-
sen suomalaisissa kotitalouksissa koulutusryhmittäin sekä kontrollimuuttuji-
en osalta vuosina 1998, 2001 ja 2006. Taulukosta ilmenee, että korkeasti 
koulutettujen kulutus kasviksiin on kunakin tarkasteluvuonna ollut suurem-
paa kuin muissa koulutusryhmissä. Koulutuksen ja tutkimusvuoden yhdys-
vaikutuksen tarkastelu osoittaa, että koulutusryhmien väliset erot ovat 
myös säilyneet hyvin samansuuruisina eri vuosina (F 1,552; p > 0.1). 
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Taulukko 2 Euromääräinen kulutus kasvisperäisiin elintarvikkeisiin 
vuosina 1998, 2001 ja 2006 koulutuksen ja muiden selittävien 
muuttujien mukaan. 

 

Koulutuksen lisäksi kasvisperäisten elintarvikkeiden kulutukseen vaikuttivat 
viitehenkilön ikä, tulot, kotitaloustyyppi ja asuinalue. Kotitaloustyyppiin ver-
rattuna muiden muuttujien efektikoot jäävät kohtalaisen heikoiksi. Iän ja 
tulojen osalta voidaan silti todeta, että vanhemmat ja varakkaammat koti-
taloudet kuluttivat kasvisperäisiin elintarvikkeisiin nuoria ja pienempituloisia 
enemmän. Kotitaloustyypeistä lapsiperheet kuluttivat muita enemmän. Li-
säksi kaupungissa tai taajama-alueella sijaitsevissa kotitalouksissa kulutet-
tiin hieman enemmän kasvisperäisiin elintarvikkeisiin kuin maaseudulla. Su-
kupuoli ei ollut merkitsevä minään tutkimusvuonna.   

Kotitalouskohtaisten keskilukujen lisäksi on mielekästä tarkastella kasvisten 
kulutusta suhteutettuna kokonaiskulutukseen. Suhteutettaessa kasvispe-
räisten elintarvikkeiden osuus kaikkiin elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin 
juomiin käytettyihin euromääriin, voidaan todeta, että koulutusryhmien vä-
lillä oli kohtalaisia eroja vuosina 1998‒2006. Kasvisperäisten elintarvikkei-
den osuus elintarvikkeiden kokonaiskulutuksesta olivat koulutusryhmittäin 
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seuraavat. Vuonna 1998: perusaste 15,3 %, keskiaste 16,1 %, korkeakoulu 
18,1 %, vuonna 2001: 16,4 %, 17,6 %, 18,9 % ja vuonna 2006: 16,4 %, 
16,5 %, 18,3 %. Toisin sanoen korkeasti koulutetut ovat kuluttaneet kas-
visperäisiin elintarvikkeisiin sekä euromääräisesti että suhteellisesti muita 
enemmän 1990-luvun lopulta 2010-luvun kynnykselle. Voidaanko myös toi-
sen ympäristömyönteiseksi määriteltävän kulutuskategorian osalta esittää 
samanlaisia tuloksia? 

Taulukosta 2 nähdään puolestaan kotitalouskohtaiset kulutusmenot julki-
seen liikenteeseen eri väestöryhmissä vuosina 1998, 2001 ja 2006. Taulu-
kosta ilmenee, että korkeasti koulutetut ovat kuluttaneet muita koulutus-
ryhmiä enemmän julkiseen liikenteeseen kaikkina tutkimusvuosina. Vastaa-
vasti perusasteen koulutuksen suorittaneiden euromääräinen kulutus on py-
synyt kaikkein vähäisimpänä. Näyttää siltä, että kulutus julkisen liikenteen 
käyttöön ei ole kasvanut kaikissa koulutusryhmissä talouskasvun myötä. 
Erot koulutusryhmien välillä ovat kokonaisuudessaan pienentyneet vuodesta 
1998. Tutkimusvuoden ja koulutusmuuttujan välisen yhdysvaikutuksen tar-
kastelu vahvistaa, että koulutusryhmien väliset erot ovat todella erisuurui-
sia eri tutkimusvuosina (F 3,905; p < 0.01). 
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Taulukko 3 Euromääräinen kulutus julkiseen liikenteeseen vuosina 
1998, 2001 ja 2006 koulutuksen ja muiden selittävien muuttujien 
mukaan. 

 

Koulutuksen ohella julkista liikennettä koskeviin kulutusmenoihin vaikuttivat 
eri ajankohtina sukupuoli ja asuinalue. Kotitaloudet, joiden viitehenkilö on 
nainen, kuluttivat euromääräisesti hieman muita enemmän kaikkina vuosi-
na. Kulutus julkiseen liikenteeseen oli suurempaa kaupunki- ja taajama-
alueilla kuin maaseudulla, missä julkisen liikenteen verkostot eivät ole ko-
vinkaan kattavat. Sen sijaan kotitaloustyyppi tai tulot eivät olleet merkitse-
viä minään ajankohtana. Lisäksi voidaan todeta, että iällä ja kulutuksella oli 
heikko yhteys vuonna 1998, mutta ei enää myöhemmin. Iältään vanhem-
missa kotitalouksissa käytettiin tällöin hieman nuoria kotitalouksia enem-
män rahaa julkiseen liikenteeseen. Muuttujakohtaisten efektikokojen ja 
mallikohtaisten selitysosuuksien perusteella kaikki havaitut yhteydet ovat 
heikkoja. 

Kun julkiseen liikenteeseen käytetyt euromäärät suhteutetaan liikenteeseen 
kohdistuneeseen kokonaiskulutukseen, koulutus ei enää vuosina 2001 ja 
2006 selitä kulutusta julkisen liikenteen käyttöön. Kyseisinä vuosina korke-
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asti koulutettujen ero muihin koulutusryhmiin oli jo hyvin vähäinen tai he 
olivat jopa kuluttaneet suhteellisesti muita vähemmän julkiseen liikentee-
seen. Vuonna 1998 osuudet kokonaiskulutuksesta olivat koulutusryhmittäin 
seuraavat: perusaste 12,3 %, keskiaste 13,8 % ja korkea-aste 15,9 %. Esi-
tettyjä tuloksia voidaan tulkita siten, että korkeakoulutetut ovat kuluttaneet 
julkiseen liikenteeseen kaikkina ajankohtina muita enemmän, ja erot olivat 
myös suhteellisesti liikenteen kokonaismenoihin nähden suuria ennen 2000-
luvulle siirtymistä. 

LOPUKSI 

Suomalaisten kokemukset ympäristövastuullisten kulutusvalintojen tekemi-
sestä eivät ole juurikaan muuttuneet 1990-luvun lopulta lähtien. Samaan 
aikaan euromääräinen kulutus kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja julkiseen 
liikenteeseen on lisääntynyt vain hieman. Esitettyjen tulosten mukaan kou-
lutus on yhteydessä koettuihin ympäristövastuullisiin kulutusvalintoihin sekä 
kasvisperäisten elintarvikkeiden kulutukseen tarkasteltavana ajanjaksona. 
Julkiseen liikenteeseen kuluttamisen osalta koulutusvaikutukset osoittautui-
vat heikommiksi. Ajalliset muutokset ovat pysyneet melko pieninä, mutta 
julkiseen liikenteeseen kohdistuvassa kulutuksessa koulutusryhmien väliset 
erot ovat kaventuneet.  

Mutta miksi koulutusryhmien väliltä ylipäätään löytyy eroja koetussa ympä-
ristövastuullisuudessa sekä osittain myös toteutuneessa kulutuksessa? Ai-
empien tutkimusten mukaan (esim. Warde, 1997; Øygard, 2000) korkeasti 
koulutettujen ja muiden väestöryhmien kulutus- ja asenne-erot selittyvät 
kulttuurisella pääomalla ja eroina makumieltymyksissä. Voidaan myös poh-
tia, missä määrin korkeasti koulutettujen kokemuksissa on kyse todellisesta 
ympäristövastuullisuudesta, eikä esimerkiksi yleisesti hyväksyttyjen asen-
teiden esilletuomisesta. 

Kasvisperäisten elintarvikkeiden kulutuksen euromääräisessä tarkastelussa 
havaitut erot voivat kertoa koulutetumpien ympäristömyönteisyydestä, 
vaikka kyse voi olla myös muista elämäntyylivalinnoista. Kuluttajien on 
usein todettu arvostavan ruoan ympäristöystävällisyyden sijaan terveelli-
syyttä (esim. Wier & Calverley, 2002). Kevyet, kasvispitoiset ruokavalinnat 
voivatkin perustua terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteluun sekä ulkonäöstä 
huolehtimiseen (esim. Latvala ym., 2012). 

Korkeasti koulutettujen ja muiden koulutusryhmien väliset erot ovat moni-
ulotteisimpia julkisten liikennemenojen osalta. Vuosittain kasvanut euro-
määräinen kulutus julkiseen liikenteeseen kytkeytyy ainakin osittain kau-
punki- ja asumisrakenteiden muutokseen. Erityisesti suurien kaupunkien 
laajeneminen ja reuna-alueiden kasvu on johtanut työmatkojen keskipi-
tuuksien kaksinkertaistumiseen vuosien 1980‒2005 aikana (Liikenne- ja 
viestintäministeriö, 2009: 26). Myös väestön ikääntyminen saattaa osittain 
selittää lisääntynyttä kulutusta julkiseen liikenteeseen. On kuitenkin toden-
näköistä, että väestötasolla kasvanut euromääräinen kulutus liittyy osin 
pääkaupunkiseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen kasvuun ja siten julkis-
ten liikennevälineiden käytön lisääntymiseen. 
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Lopuksi on aiheellista pohtia, missä määrin asenteissa ja kulutusvalinnoissa 
havaituissa eroissa on kyse rakenteellisten reunaehtojen vaikutuksista, eli 
toisin sanoen siitä, kenellä on mahdollisuuksia valita ja miksi (Räsänen, 
2003). Voidaan väittää, että individualistiset kulutusvalinnat ovat ominaisia 
erityisesti tiettyyn tuloluokkaan tai taloudelliseen asemaan kuuluville. Miltei 
samansuuruisina säilyneet koulutusryhmien väliset erot subjektiivisissa ko-
kemuksissa kertonevat puolestaan siitä, että vallitseva ympäristöpuhe ta-
voittaa vuodesta toiseen erityisesti koulutetut väestönosat. Lisäksi on pai-
kallaan korostaa sitä, että eri väestöryhmät toimivat vihreästi eri tavoin, ei-
kä ympäristövastuullinen kulutus ole palautettavissa pelkkään ostamiseen. 
Joka tapauksessa ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna tärkeänä voidaan 
pitää sitä, että ihmiset tekevät kulutuksessaan ympäristömyönteisiä valinto-
ja. 

Toistaiseksi Suomesta ei ole saatavilla väestötason tietoa siitä, millaisiksi 
vuoden 2009 jälkeiset kokemukset ympäristövastuullisesta kulutuksesta se-
kä vuoden 2006 jälkeiset kulutusmenot ovat muotoutuneet. Mahdollisia ke-
hityssuuntauksia voidaan pohtia kansainvälisten tutkimusten valossa (esim. 
Lee, Rabanal & Sandri, 2010), joskin pitkittäistutkimukset ovat Suomen ul-
kopuolellakin edelleen harvinaisia. 
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      Arvon kokeminen        

lemmikkikulutuksessa 
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Jaakko Autio 

TIIVISTELMÄ 

Tutkimme kuluttajan kokemaa arvoa lemmikkeihin liittyvässä kulutuksessa. Sovel-
lamme aikaisemmassa tutkimuksessa luotua typologiaa, jonka mukaan arvon ko-
kemista voidaan tarkasteltu taloudellisena, sosiaalisena, altruistisena ja hedonisti-
sena. Haastamme kuitenkin näitä neljää tyyppiä tutkimalla arvon kokemista vuoro-
vaikutteisena sekä suhteellisesti rakentuvana lemmikkikulutuksen kontekstissa. 
Empiirinen aineisto koostuu 30 lemmikinomistajan haastattelusta. Tutkimus osoit-
taa arvotyyppien limittyneisyyden omistaja-kuluttajan, lemmikin ja tuottajan väli-
sissä vuorovaikutussuhteissa. Lemmikki toimii arvon muodostajana, arvon kokijana 
sekä arvosta neuvottelemisen välineenä. Kuluttajan kokema arvo syntyy suhteessa 
lemmikkiin, joka ei ole vain passiivinen objekti ja toiminnan kohde, vaan myös ak-
tiivinen subjekti. Tutkimus osoittaa, miten lemmikki toimii omistajan kulutuskoke-
muksissa monitasoisesti: arvo rakentuu erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä sekä 
suhteissa erilaisten toimijoiden kanssa, mutta ei irrallaan lemmikistä. 

JOHDANTO 

Lemmikkieläinten lukumäärä ja lemmikkeihin liittyvä kulutus on kasvanut 
voimakkaasti. Vuonna 2012 kotitalouksista jo 30 prosentilla oli jokin lem-
mikkieläin (Nurmela, 2014). Suosituin lemmikki on koira, ja nykyinen 650 
000 koiran kanta on ennätyksellisen suuri (Suomen kennelliitto, 2013). Kis-
soja Suomessa on noin 590 000 (Nurmela, 2014). Suomalaisten menot 
lemmikkieläimiin ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeammin 
kuin useimmat muut vapaa-aikamenot (mt.), esimerkiksi lemmikkien lää-
kintä- ja muihin palveluihin käytettiin vuonna 2012 yhteensä 101 miljoonaa 
euroa (kiintein hinnoin, viitevuosi 2000), mikä osoittaa merkittävää kasvua 
vuoteen 1975 (28 miljoonaa euroa) nähden (Tilastokeskus, 2013). Lemmi-
keille ja niiden omistajille onkin tarjolla monimuotoinen tuote- ja palveluva-
likoima. Esimerkiksi koirauimala-, fysioterapia- ja trimmauspalvelut ovat 
osa monen lemmikinomistajan arkea. Usein lemmikinomistajat kuuluvat 
myös erilaisiin yhteisöihin, kuten rotujärjestöihin ja harrastusseuroihin.  

Lemmikinomistajia tutkittaessa ihmisen ja eläimen välinen suhde on ollut 
keskeisenä kiinnostuksen kohteena. Tähän on vaikuttanut niin kutsutun 
Human-Animal-Bond (HAB) -tutkimuksen vahva traditio 1970-luvun loppu-
puolelta alkaen (Hines, 2003). Tutkimuksessa huomio on kiinnittynyt muun 
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muassa lemmikin osallisuuteen kuluttajan identiteetin rakentumisessa ja 
tuloksena on ollut tulkintoja siitä, millä tavoin ja missä määrin lemmikki on 
osa tai laajentaa kuluttajan minuutta (ks. mm. Belk, 1988; Hirschman, 
1994; Bettany & Daly, 2008; Dotson & Hyatt, 2008; Jyrinki, 2010). Tutki-
muksia yhdistää myös käsitys lemmikkiä kohtaan koetusta kiintymyksestä 
ja pyrkimys ymmärtää kiintymyksen syvyyttä. Jyringin (2010; 2012) mu-
kaan kiintymystä lemmikkiin olisi syytä käsitteellistää moniulotteisena ja 
dynaamisesti rakentuvana ilmiönä: kuluttajan kokema suhde lemmikkiinsä 
ei muodostu yhdenlaisena, vaan lemmikki voidaan kokea samanaikaisesti 
esimerkiksi ystävänä ja harrastusvälineenä. Lemmikkisuhteen merkitystä on 
painotettu myös lemmikkeihin kohdistuvaa kulutusta tutkittaessa (Dotson & 
Hyatt, 2008). On esimerkiksi todettu, että lemmikin hahmottuessa minän 
laajentumana, voi lemmikinomistaja kuluttaa lemmikille samalla tavoin kuin 
itselleen kuluttaisi tai jopa avokätisemmin (Ridgway ym., 2008; Jyrinki ym., 
2009).  

Aikaisempi lemmikkikulutuksen tutkimus on siis keskittynyt tarkastelemaan 
kuluttajan ja lemmikin välistä suhdetta ja sen kokemista. Tarkasteltaessa 
lemmikkeihin liittyvää kulutusta kokonaisvaltaisemmin, on ilmeistä, että ko-
kemukset lemmikkikulutuksessa eivät rakennu vain lemmikin ja sen omista-
jan kahdenvälisen suhteen kautta, vaan lisäksi myös suhteissa muihin toi-
mijoihin, kuten tuotteiden ja palveluiden tuottajiin. Aikaisemmassa tutki-
muksessa kuluttajan ja tuottajan välistä suhdetta on tarkasteltu vähän, 
esimerkiksi eläinlääkärin ja lemmikinomistajan vuorovaikutuksen kautta 
(Brockman ym. 2008; Harrison-Walker 2001). Sen sijaan tutkimuksesta 
näyttää pääosin puuttuvan tarkastelu, jossa perehdyttäisiin tuottajan ja 
lemmikin väliseen suhteeseen ja siihen miten se on yhteydessä lemmikin-
omistajan kulutuskokemukseen (poikkeuksena Coe, Adams & Bonnet, 
2007).  

Lemmikkikulutukseen liittyvien kokemusten voidaankin hahmottaa rakentu-
van kontekstisidonnaisesti, kolmenvälisissä vuorovaikutussuhteissa omista-
ja-kuluttajan, lemmikin ja tuottajan välillä (ks. kuvio 1). Lemminomistaja 
näyttäytyy kaksoisroolissa, sillä hankkiessaan lemmikille tai itselleen tuot-
teita tai palveluja lemmikinomistaja asettuu myös asiakkaan ja kuluttajan 
rooliin ja on vuorovaikutuksessa tuottajan tai palveluntarjoajan kanssa 
(Brockman ym. 2008; Harrison-Walker 2001). Myös lemmikki on erillinen 
toimija, joka on mukana kuluttajan kokemusten toteutumisessa ja vaikuttaa 
tämän kokeman arvon luonteeseen. Tuottajan asema taas voidaan tarjota 
esimerkiksi tuotteelle, palvelulle, ihmiselle tai yhteisölle (Cova & Dalli, 
2009). Tuottaja on toimija-asema, joka saa määritelmän kuluttajan lem-
mikkiin liittyvissä kulutuskokemuksissa. Se voi itsessään olla arvotuksen 
kohde, mutta myös väline. Näin ollen tuottaja ei ole vain kaupallinen toimi-
ja, vaan esimerkiksi harrastusyhteisö tai sen yksittäiset jäsenet voivat saa-
da tuottajan roolin. Kulutuskokemukset (consumption experience) voivat 
niin ikään muodostua esimerkiksi hyödykkeen hankkimisesta, sen käyttämi-
sestä tai perheen sisäisissä suhteissa (Carù & Cova, 2003). 
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Kuvio 1: Toimijat ja arvon kokeminen lemmikkikulutuksessa 

Lemmikkikulutuksen kontekstin kolmen toimijatahon välisten suhteiden ke-
hyksessä tutkimme, miten kuluttaja kokee arvoa lemmikkikulutuksessa, 
millaista kuluttajan kokema arvo on ja millaisten neuvottelujen kautta arvo 
järjestyy. Työn teoreettisena kehikkona toimii Holbrookin (2006) kuluttajan 
kokeman arvon (experienced value) typologia, jota lähdemme lemmikkeihin 
liittyvän kulutuksen kontekstissa koettelemaan. Tutkimuksen aineisto on 
kerätty haastattelemalla lemmikinomistajia heidän kulutuskokemuksistaan. 
Korostaaksemme kontekstin erityislaatuisuutta, löydökset esitetään niiden 
roolien kautta, joissa lemmikki osallistuu kuluttajan arvokokemuksen syn-
tymiseen: lemmikki arvon muodostajana, lemmikki arvon kokijana ja lem-
mikki arvosta neuvottelemisen välineenä. Tutkimus osallistuu aikaisempaan 
kuluttajan arvon kokemiseen liittyvään keskusteluun haastaen arvon typo-
logisointia sekä vieden arvonkokemisen lemmikulutuksen kontekstiin. Osoi-
tamme myös, kuinka kuluttajan arvokokemus (experienced value) voi toi-
mia linkkinä arvon rakentumisen prosessia ja arvon lopputulemaa tarkaste-
levien tutkimusten välillä (kts. Gummerus, 2013).  

ARVON KOKEMISEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

Keskustelu kuluttajan kokemasta arvosta ja sen rakentumisesta on ollut 
moninaista markkinoinnin tieteenalalla. Tätä moninaista keskustelua on jä-
sennetty eri tavoin, Gummerus (2013) on jakanut arvoteoriat niihin, jotka 
tutkivat arvon rakentumisen prosessia, esimerkiksi arvon yhteisluomista 
(mm. Vargo & Lusch, 2004; Grönroos, 2006), ja niihin, jotka keskittyvät ar-
von lopputuleman määrittelemiseen, esimerkiksi arvon kokemukseen (mm. 
Holbrook, 2006) tai hyötyihin suhteessa uhrauksiin (mm. Zeithaml, 1988). 
Toisaalta arvokeskusteluja on jaettu myös sen suhteen, näyttäytyykö arvo 
yksi- vai moniulotteisena (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007). Itse 
arvon käsitteeseen ja siihen, mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan, on kuitenkin 
kiinnitetty vain harvoin huomiota (Holbrook, 2006) ja erityisesti koetun ar-
von käsitteenmäärittelyssä nähdään puutteita (Helkkula & Kelleher, 2010). 
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Viitattaessa kuluttajan kokemaan arvoon (experienced value) linkitetään 
tämä usein (esim. Karababa & Kjeldgaard, 2013; Gummerus, 2013) Hol-
brookin tulkintoihin. Myös tässä työssä nojaamme Holbrookin määritel-
mään, jonka mukaan kuluttajan kokema arvo on vuorovaikutteinen, suh-
teellinen preferenssikokemus (1999: 5). 

Holbrookin (1999) mukaan kuluttajan kokemus arvosta rakentuu vuorovai-
kutteisesti subjektina toimivan kuluttajan ja objektin, esimerkiksi tuotteen 
välillä, eikä tuotteella siten ole sisäsyntyistä tai kuluttajasta riippumatonta 
arvoa. Tuotteet eivät ole pelkästään merkitysten kantajia, vaan arvo ja 
merkitykset luodaan kulutuksen käytännöissä, niissä tavoissa, joilla kulutta-
jat ymmärtävät, arvioivat, käyttävät ja arvottavat kulutuksen kohteita eri 
konteksteissa (Holt, 1995) ja suhteuttavat niitä omaan elämänkokemuk-
seensa (Helkkula & Kelleher, 2010). Vaikka tässä tutkimuksessa tarkastel-
laan, millaisena kuluttaja kokee arvon (Karababa & Kjeldgaard, 2013), ar-
vokokemus nähdään vuorovaikutteisesti syntyneenä. Helkkula ym. (2012b) 
näkevätkin arvokokemuksen (value in the experience) intra- ja intersubjek-
tiivisena. Niinpä vaikka kuluttajat kokevat arvon yksilöllisesti, kokemus 
merkityksellistyy jaetusti esimerkiksi lemmikinomistajien harrastusyhtei-
söissä, joissa erilaiset kulutuksenkohteet tulevat sosiaalisen arvioinnin koh-
teiksi.    

Holbrookin (1999) mukaan arvon suhteellisuus viittaa samanaikaisesti ar-
von subjektiivisuuteen, sen suhteeseen muiden tuotteiden ja palvelujen ar-
voon sekä arvon tilannekohtaisuuteen. Koska arvo on sidoksissa sen koki-
jaan ja tilanneyhteyteen, koettu arvo jäsentyy suhteessa toisiin kuluttajiin 
(Helkkula ym., 2012a): kuluttajat vertailevat tuotteita ja palveluja keske-
nään. Arvon luonne hahmottuu kuitenkin fenomenologisena ja yksilöllisenä, 
ja kuluttajat voivat kokea saman tuotteen arvon monilla eri tavoilla (Helk-
kula ym., 2012a). Kuluttajat siis ymmärtävät ja arvottavat kulutuksen koh-
teita iteratiivisesti, suhteessa aikaisemmin koettuihin tai odotettuihin kulu-
tuskokemuksiin (Helkkula ym., 2012b). Esimerkiksi lemmikkien trimmaus-
palveluita voidaan arvottaa suhteessa aikaisempiin tai parhaimpina pidet-
tyihin, jopa muiden lemmikinomistajien kokemiin palvelukokemuksiin.  

Preferenssi puolestaan viittaa järjestykseen asettamiseen tai suosimiseen, 
jolloin arvo heijastaa esimerkiksi kuluttajan asennoitumista, mielipidettä tai 
arvoa synnyttävän asian houkuttelevuutta. Preferenssi voi kohdistua yksit-
täiseen palvelun osaan tai palvelun lopputulokseen. (Boksberger & Melsen, 
2011.) Keskustelut kuluttajan kokemasta arvosta ovat laajentaneet näke-
mystä preferenssien moninaisuudesta (Carù & Cova, 2003; Holbrook, 
1999). Juuri koetun arvon (experienced value) nähdään sisältävän niin ta-
loudellisen kuin esimerkiksi tuntemuksiin liittyvän arvon (Gummerus, 2013; 
Karababa & Kjeldgaard, 2013). Niinpä kuluttajan asettaessa vaikkapa koi-
rankoulutuspalveluita paremmuusjärjestykseen arvokokemuksen rakentuu 
moniulotteisesti saaden myös tunnepohjaisia sisältöjä.  

Arvon kokemuksellisuus tekee kulutukseen liittyvät mielikuvat, leikillisyy-
den, tunteet ja muut vastaavat tuotteeseen, palveluun tai arkisiin kohtaa-
misiin liittyvät aspektit merkityksellisiksi (Holbrook & Hirschman, 1982; 
Holbrook, 2006). Arvo on tulkinnallinen ja siihen vaikuttavat myös muut 
kuin taloudelliset tekijät. Käsitteenä kulutuskokemus (consumption expe-
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rience) (Holbrook, 1995) eroaa asiakaskokemuksen käsitteestä, sillä sen 
muodostumista ei rajoita markkinoiden tarjonta tai ostotapahtuma, vaan 
kokemus laajenee kokonaisvaltaiseksi (Carù & Cova, 2003: 276). Kulutus-
kokemuksena voi esimerkiksi näyttäytyä koiranomistajien kokoontuminen ja 
suositusten jakaminen koirapuistossa, tapahtuma on yhteydessä markkinoi-
den ulkopuoliseen tilaan, mutta suositukset koskevat markkinoilla olevaa 
tuotetta tai palvelua. 

Holbrookin arvotypologia työvälineenä 

Siinä missä perinteisemmät tavat tarkastella kuluttajan kokeman arvon 
luonnetta ovat pitäytyneet yksiulotteisissa mielleyhtymäteoriassa (means-
end theory) ja hinta- tai kustannusperusteisissa tarkasteluissa, holbrookilai-
sittain arvo näyttäytyy moniulotteisena (ks. Sánchez-Fernández ja Iniesta-
Bonillo, 2007). Holbrook (1999) jakaa arvokokemuksen tyypit taloudelli-
seen, sosiaaliseen, hedonistiseen ja altruistiseen. Tämä kuluttajan kokeman 
arvon typologisointi jäsentää työmme lähestymistapaa ja empiirisen aineis-
ton analyysia.  

Taloudellisessa arvossa yhdistyvät tehokkuuteen (esim. polttoaineenkulu-
tus) ja erinomaisuuteen (esim. laatuun yhdistyvä hyöty) liittyvät tekijät, 
jotka toteuttavat kuluttajan päämääriä (Holbrook, 2006). Lemmikkeihin liit-
tyvässä kulutuksessa taloudellinen arvo saattaa määrittyä koetun tyytyväi-
syyden tai laadun ja hinnan kautta (Holbrook, 2008). Arvoa voidaan siis ko-
kea puhtaasti taloudellista hyötyä arvioitaessa, mutta myös silloin kun suh-
teutetaan lemmikkiin käytettyä, jopa ylenpalttista rahamäärää omistajan 
omaan kulutukseen (Ridgway ym., 2008). Esimerkiksi eläinlääkäripalvelui-
den käyttämiseen liittyy taloudellisten arvojen puntarointia yhä lisääntyvien 
hoitovaihtoehtojen osalta (Brockman ym., 2008). 

Sosiaalinen arvo puolestaan heijastaa omien kulutuspäätösten vaikutusta 
muihin kuluttajiin erityisesti statusta rakentavien menestyksen ja vallan 
symbolien kautta (esim. luksustuotteiden käyttäminen) sekä arvostusta li-
säävän omistamisen kautta (esim. Ferrari omakotitalon pihalla) (Holbrook, 
1999: 15–17; Holbrook, 2006). Lemmikkeihin liittyvässä kulutuksessa koet-
tu sosiaalinen arvo heijastuu esimerkiksi sosiaalisen aseman hallintaan (koi-
rarodun valinta ja koiralle ostettavat luksustuotteet) sekä toisaalta identi-
teetin rakentamiseen (mm. Beck & Katcher, 1983; Belk, 1988, 1996; Hir-
schman, 1994). 

Hedonistinen arvo jäsentyy kuluttajalle huvin ja ilon (esim. leikin ja pelin 
tuoma mielihyvä) sekä esteettisen nautinnon (esim. taide, musiikki, aurin-
gonlasku) kokemuksina (Holbrook, 2006). Lemmikkien osalta kokemus he-
donistisesta arvosta muodostuu esimerkiksi siitä hyvänmielen tunteesta, 
joka syntyy, kun omistaja näkee lemmikkinsä hyvinvoivana (Holbrook, 
2008) tai omistajan leikkiessä lemmikkinsä kanssa (Belk, 1996; Hirschman, 
1994). Vastaavasti vapaudentunne tai lemmikkiomistajuuden mukanaan 
tuoma elämäntapa voivat pitää sisällään hedonistista arvoa (Jyrinki, 2010). 
Hedonistinen arvo yhdistyy läheisesti myös kokemukseen lemmikistä minän 
jatkeena (Belk, 1988, 1996; Hirschman, 1994).  
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Altruistinen arvo rakentuu omien kulutuspäätösten vaikutuksista muihin. Se 
heijastuu eettisesti toivottavana ja hyveellisenä toimintana (esim. hyvänte-
keväisyys) sekä henkisenä hurmiona (Holbrook, 2006). Altruistinen, eetti-
syydestä kumpuava arvo rakentuu toisiin kohdistuneessa toiminnassa eikä 
siten ole välineellistä. Henkisyyden tuoma arvo syntyy sen sijaan enemmän 
hurmoksellisena arvostuksena, ihailuna ja palvontana. (Holbrook, 1999: 
21–23.) Lemmikkeihin liittyvässä kulutuksessa altruistisen arvon kokeminen 
rakentuu huolenpidon ja eettisesti hyväksytyn, jopa ihmisiin kohdistuvaan 
filantrooppiseen toimintaan verrattavan pelastustoiminnan (esim. rescue-
lemmikit) muodossa (Holbrook, 2008). Myös toiminta muissa, esimerkiksi 
lemmikkieläinten hyvinvointia edistävissä poliittisissa ryhmissä tai hyvänte-
keväisyyttä tekevissä intressiryhmissä tuottaa altruistista arvoa. Tausta-
ajatuksena voidaan pitää ehdotonta rakkautta eläimiä kohtaan (Hirschman, 
1994; Voith, 1981). 

Arvon kokemista on luokiteltu monin eri tavoin aikaisemmassa tutkimukses-
sa, eikä jaettua käsitystä tyypittelystä ole (esim. Gallarza, Gil-Saura & Hol-
brook, 2011). Sosiokulttuurinen näkökulma kuluttajan arvokokemukseen 
kritisoi holbrookilaista lähestymistapaa siitä, että vaikka arvon oletetaan 
olevan tilanne- ja kontekstisidonnainen, arvokokemuksen vaihtelu jää yksit-
täisten kulutustilanteiden tasolle, jolloin arvoteoria pelkistyy kritiikin mu-
kaan kontekstista irralliseksi. (Karababa & Kjeldgaard, 2013.) Holbrook suh-
tautuu itsekin kriittisesti ja evaluoiden tiukkaan typologisointiin, mikä näkyy 
typologioiden luokittelun väljyytenä ja deduktiivisina päättelyperiaatteina. 
Kritiikistä huolimatta yhteisesti on kuitenkin tunnistettu koetun arvon moni-
ulotteisuus (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007). Käsillä olevassa 
tutkimuksessa Holbrookin käsitystä arvosta ja arvotypologiasta käytetään 
lähtökohtana arvokokemuksen ymmärtämiselle, mutta arvon muotoja mää-
ritetään nelijakoista typologisointia muokaten ja uutta ymmärrystä tuotta-
en. Näin typologia viedään (lemmikki)kulutuksen kontekstiin. Tältä osin tar-
kastelu vastaa myös aiempaan kritiikkiin, jota typologiaa kohtaan on osoi-
tettu. 

AINEISTO JA ANALYYSIMENETELMÄT 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu 30 teemahaastattelusta. Haastat-
telut toteutettiin yksilöhaastatteluina, pois lukien kolme haastattelua, joissa 
haastateltavana oli kaksi henkilöä samasta taloudesta. Haastateltavina oli 
yhteensä 33 lemmikinomistajaa, joista 29 oli koiranomistajia ja kaksi kis-
sanomistajia. Lisäksi kahdella haastatellulla oli sekä kissa että koira. Haas-
tateltavista 19 oli naisia ja 14 miehiä. Nuorin haastateltava oli 21-vuotias ja 
vanhin 75-vuotias, suurin osa haastateltavista oli alle 35-vuotiaita. Haastat-
telijoina toimi kaksi eri tutkijaa. Haastattelut 1–15 on kerätty Uudeltamaalta 
aikavälillä joulukuu 2012 – helmikuu 2013 ja haastattelut 16–30 pääosin 
Pohjanmaalta helmi–maaliskuussa 2013 (ks. liitetaulukko 1). 

Haastateltaviksi etsittiin sekä lemmikinomistajia, jotka eivät harrasta lem-
mikkinsä kanssa, että erilaisten lajien parissa aktiivisesti harrastavia. Omis-
tajia kutsuttiin haastateltavaksi tutkijoiden omille Facebook-sivuilleen kir-
joittamien ilmoitusten avulla sekä muusta tuttavapiiristä. Etenkin aktiivisesti 
harrastavia koiranomistajia pyydettiin mukaan henkilökohtaisesti harras-
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tusyhteisöistä. Harrastajia rekrytoitiin mukaan siten, että he edustivat eri 
koiraharrastuslajeja (agility, tottelevaisuuskoulutus, näyttelyt, palvelus-
koiralajit, metsästys), omistivat erirotuisia koiria ja heidän harrastuskoke-
muksensa vaihtelivat. Mukana oli esimerkiksi koirien kasvattajia ja toimini-
mellä harrastamaansa lajia kouluttava henkilö. 

Teemahaastatteluissa käsiteltiin useita lemmikkikulutukseen liittyviä teemo-
ja. Lemmikinomistajien kanssa keskusteltiin muun muassa eläinlääkäripal-
veluista, vakuutuksista, ruuan ja tarvikkeiden hankinnasta sekä harrastuk-
sista ja sosiaalisista verkostoista. Lemmikkikulutuskokemuksia ja koettua 
arvoa lähestyttiin siis laajasti. Lemmikinomistajan arkeen liittyvistä aiheista 
oltiin innostuneita keskustelemaan ja haastatteluaineisto onkin monipuoli-
nen kokonaisuus sekä kokeneempien että aloittelevien lemmikinomistajien 
näkemyksistä ja kokemuksista. Haastattelut kestivät pääsääntöisesti noin 
30–45 minuuttia, lukuun ottamatta eläinlääkäriasemalla tehtyjä haastatte-
luja (H13, H14 ja H15), jotka kestivät kukin noin 10 minuuttia. Litteroitua 
haastatteluaineistoa kertyi yhteensä yli 250 liuskaa. 

Aineiston analyysissa teoria- ja empirialähtöiset vaiheet vuorottelivat 
(Thompson, 1997; Teddlie & Tashakkori, 2009). Ensimmäisessä vaiheessa, 
ennen varsinaista aineiston analyysiä kaikki tutkijat tutustuivat kerättyyn 
aineistoon ja kävivät sitä yhdessä läpi aineistolta kysyen ja siitä ymmärrys-
tä ammentaen. Toisessa vaiheessa kaksi tutkijaa käytti Holbrookin (2006) 
arvotypologiaa työkaluna aineiston lukemiseen pakottamatta analyysiä kui-
tenkaan suoraan esimerkiksi eri arvotyyppien luokittelemiseen. Analyysiä 
syvennettiin kaikkien tutkijoiden kesken käydyillä keskusteluilla. Aineiston 
luennassa pyrittiin mahdollisimman tarkasti kuuntelemaan haastateltavien 
ääntä, vaikka holbrookilainen viitekehys ohjasikin analyysin kehitystä. Kol-
mannessa vaiheessa arvotypologioiden teoreettista haastamista jatkettiin ja 
huomio kiinnitettiin arvon kokemisen tyyppien välisiin suhteisiin, vaihteluun 
sekä sisäisiin ristiriitaisuuksiin ja säännönmukaisuuksiin.  

Arvokokemukset ymmärretään haastateltavien henkilökohtaisina kokemuk-
sina, jotka ovat ympäröivän sosiaalisen vuorovaikutuksen rakentamia ja 
muokkaamia (Guba & Lincoln, 1994). Tulkitsemme lemmikkikulutusta dy-
naamisena, kolmenvälisenä suhteena omistaja-kuluttajan, lemmikin ja tuot-
tajien välillä. Tällöin arvotypologian neljä ulottuvuutta (taloudellinen, sosi-
aalinen, altruistinen ja hedonistinen) saavat vuorovaikutteisia sisältöjä. Esi-
tämme artikkelissa, miten kuluttajan kokema arvo määrittyy lemmikin roo-
lin vaihdellessa arvon muodostajasta, arvon kokijaksi ja arvosta neuvotte-
lemisen välineeksi siten, että kukin kahdenvälisistä vuorovaikutussuhteista 
tulee vuorollaan etualalle, suhteen kolmannen toimijan ollessa kuitenkin 
myötävaikuttamassa kulutuskokemukseen. 

LEMMIKKI ARVON MUODOSTAJANA JA KOKIJANA 

Tarkastelemme aluksi kuluttajan kokemaa arvoa lemmikinomistaja-
kuluttajan ja lemmikin välisessä suhteessa muotoutuvan kulutuskokemuk-
sen kautta (ks. kuvio 2).  Sen jälkeen perehdymme siihen, kuinka kulutta-
jan arvokokemus syntyy lemmikin ja tuottajan välisessä suhteessa, jossa 
lemmikki näyttäytyy arvoa kokevana subjektina.  
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Lemmikki arvon muodostajana omistaja-kuluttajalle 

Kuluttajan ja lemmikin suhde näyttäytyy vastavuoroisena arvoa muodosta-
vana suhteena, jossa myös lemmikki voidaan nähdä aktiivisena subjektina. 
Koetun arvon luonne nivoutuu lemmikille annettuihin merkityksiin, asemiin 
ja toimijuuksiin ja toisaalta kuluttajan lemmikkiinsä kohdistamiin odotuksiin 
ja vaatimuksiin. 

 

Kuvio 2. Lemmikki arvon muodostajana, tuottaja taustalla omistaja-
kuluttajan ja lemmikin väliseen suhteeseen nähden  

Lemmikinomistajien kuvaukset tiiviistä ja läheisestä suhteesta kertovat ku-
luttajan altruistisesta arvokokemuksesta, joka kiinnittyy eläimen hyvinvoin-
nista huolehtimiseen ja kiintymykseen lemmikkiä kohtaan. Lemmikinomis-
tajan ja lemmikin välistä suhdetta jäsentävät lemmikin hyvinvointi ja erityi-
sesti siihen liitetyt tunnetekijät: 

Ei siin oo, siis ylipäänsä eläimen omistamisessa ei oo mitään järkee, 
jos ei siitä välitä. [H17] 

Altruistisen arvokokemuksen kautta tulkittaessa lemmikki ei asetu vain 
omistajan oman toimijuuden tai aseman laajentumaksi, vaan toisinaan 
myös kuluttajan itsensä edelle, esimerkiksi kulutuspäätöksiä tai ajankäyttöä 
puntaroitaessa (Ridgway ym. 2008; Jyrinki ym., 2009), “hyvinvointiin tosi-
aankin laitan enemmän rahaa siihen eläimeen kun itseeni”, kuten lemmikin-
omistaja [H20] asian ilmaisee. Lemmikkieläimen luonnolliseksi ymmärretyn 
elämän mahdollistaminen näyttäytyy lemmikinomistajalle eläimen hyvin-
voinnin kannalta tavoiteltavana ja onnistuminen tässä tavoitteessa tuottaa 
omistaja-kuluttajalle kokemusta altruistisesta arvosta (vrt. Dotson & Hyatt, 
2008; Jyrinki, 2010). Kun lemmikki tiedostetaan omistajansa hallitsemaksi, 
valtasuhteen vaikutukset ja oikeanlaiseksi koettu lemmikinpito asettuvat 
arvioitaviksi.  

Lemmikinomistajan toimenpiteiden kohteena olemisen lisäksi omistaja-
kuluttajat rakentavat lemmikille omaa toimijuutta, joka esitetään omistajas-
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ta itsestään riippumattomana. Lemmikin subjektiutta luovaa toimija-asemaa 
kuvataan seuraavassa:  

(M)ikään ei oo niin hauskaa, kuin kattoo, kun ne on niin onnellisia 
kun pääsee sinne vähä juoksemaan ja painimaan kavereittensa kans-
sa. [H22]  

Sitaatista käy ilmi, miten omistaja-kuluttaja hahmottaa lemmikin aktiivise-
na, tuntevana ja kokevana tekijänä. Lemmikillä on sellaisia resursseja, jot-
ka voivat asettua muovaamaan omistajan kokemusta ja koetun arvon luon-
netta. Lemmikki näyttäytyy osana ihmiskulttuuria, lähes inhimillisenä olen-
tona, mutta samaan aikaan luonnollisena eläimenä ja toiseuden edustajana 
ihmiseen nähden (Bettany & Daly, 2008; Cheetham & McEachern, 2013; 
Hirschman, 1994; Wells, 2002). Lemmikin käyttäytyminen saa merkityksen 
vasta ihmiskulttuurin tulkinnoissa; altruistinen kokemus lemmikin onnelli-
suudesta kiinnittyy inhimillisiin termeihin kuten lemmikin “kavereihin”.  

Myös hedonistinen arvo kiinnittyy kulutuskokemukseen, jossa lemmik-
kieläimellä esitetään olevan oma toiminnallinen asema. Lemmikinomistajan 
arvokokemus kiinnittyy nautinnollisuuteen hänen kuvatessaan lemmikkinsä 
kanssa koettua leikkiä, hauskuutta ja iloa. Lemmikin toimien seuraaminen 
ja tulkitseminen sekä lemmikin kanssa oleminen ovat nautinnon lähteitä 
(Beck & Katcher, 1983), eikä ulkopuolisia toimijoita tai muita ihmisiä vält-
tämättä tarvita. Lemmikinomistajan mahdollisuus seurata ja ymmärtää 
lemmikkiään sekä olla sen kanssa riittävät tuottamaan nautinnollisen koke-
muksen.  

Kyl se on ollu semmonen henkireikäki, et jos on ollu hirveen stres-
saantunu, niin on se tosi kiva kattoo, ku koiral on kivaa, pyörii jos-
sain lumessa tai jotain muuta vastaavaa. Koska siitä tulee ihan vält-
tämättäki hyvälle mielelle, koska koira ei oikeestaan ikinä oo huonol-
la tuulella. Kyl se on aika lailla siinä mielessä, et ei tarvi ku mennä 
kotiin, niin siel ilonen koira odottaa, niin kyl siit tulee hyvä mieli. 
[H21] 

Kokemus lemmikin itsearvoisesta merkityksestä saa äänen edellä olevassa 
sitaatissa, kun puhuja asemoi lemmikin “henkireiäkseen”, eräänlaiseksi hy-
vinvoinnin tuottajaksi, aktiiviseksi subjektiksi. Sitaatista käy ilmi, kuinka 
omistajan kokema hedonistinen arvo limittyy altruistisen arvon kanssa - 
omistajan lemmikille mahdollistama hyvinvointi ja ilo palautuvat vuorovai-
kutteisessa suhteessa lemmikinomistajan koettaviksi. Lemmikin subjektius 
näyttäytyy omistajalle voimakkaana tuottaen kokemusta hedonistisesta ar-
vosta: ”No jos mä ajattelen mun omaa lemmikkiä, niin sehän rakastaa mua 
ihan juuri minuna, ihan silleen ehdoitta, ja uskollisesti.” [H3]. Kun lemmikin 
toimija-asema korostuu, lemmikinomistaja-kuluttajan kokemus heidän suh-
teestaan hahmottuu vastavuoroisena: omistaja ja lemmikki ovat vuoroin 
aktiivisia toimijoita, subjekteja, ja toiminnan kohteita, objekteja. Lemmikin 
subjektius rakentuu käyttäytymisen ja olemuksen tulkitsemisesta ja inhimil-
liseksi tekemisestä, mutta myös lemmikkieläimen luonnollisuudesta. 
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Lemmikki arvoa kokevana subjektina 

Seuraavaksi tarkastelemme lemmikin ja tuottajan välistä suhdetta arvon 
muodostumisessa. Tällöin omistaja-kuluttaja jäsentää kulutuskokemustaan 
lemmikin kautta. Kun kuluttaja asettaa arvioitavakseen lemmikin kokemuk-
sen, lemmikille jäsentyy “kaksoisrooli” sekä kuluttavana subjektina että ko-
kemusta kuluttajalle välittävänä objektina (ks. kuvio 3).  

 

Kuvio 3. Lemmikki arvon kokijana, lemmikin ja tuottajan välisessä 
suhteessa 

Kun lemmikinomistajan kulutuskokemus suhteessa lemmikkipalvelujen 
tuottajaan syntyy välillisesti lemmikin kautta, arvokokemukset rakentuvat 
eritoten altruistiksi ja sosiaalisiksi. Esimerkiksi eläinlääkärin suhtautuminen 
ja suhde lemmikkiin voi asettua altruistisen arvotuksen kohteeksi ja määrit-
tää kuluttajan kokemaa sosiaalista arvoa, joka muodostuu lemmikin väli-
tyksellä eläinlääkärin ja lemmikinomistajan välisessä suhteessa.  

Kaikki on menny hyvin ja siit on jääny hyvä mieli ja siit on jääny 
myös koiralle hyvin positiivinen kokemus. Ei sillai et sil nyt ois hir-
veesti merkitystä, mut et meillä se on suorastaan vitsi koska se si-
jaitsee siel Munkkivuores ihan lähellä meitä, niin Hertta menee aina 
sen lenkillä, se kävelee sinne [naurahtaa], eläinlääkäriaseman ovelle 
koska ne tädit tulee aina antaan namii sielt ovensuusta. [H5] 

Edellä olevassa sitaatissa tiivistyy lemmikkikulutuksen suhteiden kolmiulot-
teisuus. Kuluttajan ja tuottajan välisen suhteen lisäksi kulutuskokemuksen 
ja kuluttajan kokeman arvon ymmärtäminen edellyttää lemmikin kautta 
tehtävien tulkintojen ja arvotusten huomioimista. Kokemus ei jäsenny irral-
laan lemmikistä, vaan lemmikki asettuu kuluttajan ja tuottajan “väliin”. Si-
taatista käy ilmi, kuinka lemmikki asemoituu aktiiviseksi subjektiksi, joka 
kokee palvelun. Juuri omistaja-kuluttajan tekemä tulkinta lemmikin koke-
muksesta jäsentää käsitystä suhteesta tuottajaan. Se toimii niin ikään re-
surssina sosiaalisen arvon kokemiselle lemmikinomistajan ja tuottajan väli-
sessä suhteessa. Altruistinen ja sosiaalinen arvo ovat siten yhteenkietoutu-
neet ja vahvistavat toisiaan. 
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Altruististen ja sosiaalisten arvojen lisäksi myös hedonistinen arvo voi limit-
tyä kuluttajan kokemaan arvoon tämän arvottaessa palvelukohtaamista 
lemmikin kautta: 

Koirahieronnassa käydään. (...) se mielihyvä, mikä ittelle tulee, kun 
näyttää siltä, että koira tykkää siitä, niin se on sen arvonen. [H20] 

Hedonistinen, mielihyvää tuottava arvo rakentuu lemmikin oletettavasti ko-
keman nautinnon kautta. Lemmikin mielihyvä asettuu tuottajan arvotuspe-
rusteeksi, ja tuottajalla on välineellinen merkitys lemmikin sekä sen omista-
jan välisen suhteen vahvistamisessa. Lisäksi se, että lemmikinomistaja pys-
tyy ja osaa auttaa sekä tuntee olevansa hyödyllinen, voi tuottaa hänelle 
merkityksellisyyden kokemuksen, jonka hän kokee nautintona. Niinpä esi-
merkiksi kuluttajan kokemus ”tulen onnelliseksi, kun koirani voi hyvin” ei 
määrity yksiselitteisesti Holbrookin kuvaamaksi hedonistiseksi tai altruisti-
seksi arvoksi, vaan kuluttajan kokema arvo rakentuu pikemminkin hyvin-
voinnin nautintona, jossa havainnollistuu arvojen limittyminen yhteen. 

Lemmikkeihin liittyvät kulutuskokemukset saavat altruistista arvoa sillä pe-
rusteella, millaisen tuotteen tai palvelun kuluttaja kokee lemmikkinsä arvoi-
seksi. Aineistosta välittyy ajatus siitä, että kaikki kulutuskohteet eivät ole 
riittävän hyviä minun lemmikilleni. Tämä kiinnittyy aikaisemmassa tutki-
muksessa vahvasti esiintyvään näkemykseen lemmikkisuhteesta minän laa-
jentumana (Belk, 1988, 1996; Hirschman, 1994). Tuottajan ja lemmikin vä-
lisen suhteen kautta tapahtuva arvokokemus voikin olla haasteellinen tun-
nistaa, sillä lemmikkiin kiinnittyvät merkitykset sulautuvat osaksi omistajan 
minuutta ja toisaalta lemmikille rakentuvat kokemukset hedonistisesta ar-
vosta tuottavat omistajalle kokemuksia altruistisesta arvosta. Kun palvelus-
sa onnistutaan, ihmisten välisiä sosiaalisia ja eläimeen kohdistuvia altruisti-
sia tekijöitä on vaikea erottaa. Meitä kohdeltiin hyvin siellä, koiraa todella 
hyvin, kuten aineistossa kuvataan eläinlääkäripalvelua. Samassa hengessä 
arvon kokemus eläinlääkäripalveluista rinnastuvat kokemuksiin ihmisille 
suunnatuista julkisista ja yksityisistä terveydenhuoltopalveluista: 

En helvetissä julkista. Käytän yksityistä. Koska yksityisel puolella, 
erot on hyvin samanlaisii kun ihmistenkin terveydenhuollossa, mutta 
eläinten terveydenhuollossa (...) ne erot korostuu, niin että mun mie-
lest julkisella puolella ollaan jotenki välinpitämättömämpiä. [H7] 

Edellä olevasta lainauksesta voidaan lukea, kuinka kielteinen kokemus ja 
epämiellyttävä palvelu kuvataan välinpitämättömäksi. Tämä on vastoin 
lemmikinomistajan oletusta siitä, että lemmikin ja tuottajan välisessä suh-
teessa olisi osoitettava altruistista lemmikistä välittämistä (Coe, Adams & 
Bonnett, 2007). Palvelun tekninen laatu ja toimenpiteiden tehokkuus ovat 
arviointiperusteina toissijaisia, jos palvelun ei tulkita ensisijaisesti hyödyttä-
vän ja huomioivan juuri lemmikkiä. Lemmikkieläin on oikeutettu palveluun 
siinä missä ihminenkin. Mikä ihmisten välisissä suhteissa jäsentyy epämiel-
lyttävänä palveluna, koetaan sellaisena myös lemmikkipalveluissa. 
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LEMMIKKI ARVOSTA NEUVOTTELEMISEN VÄLINEENÄ 

Edellä on tarkasteltu, kuinka kuluttajan ja lemmikin välinen suhde mahdol-
listaa arvokokemuksen muodostumisen ja kuinka kuluttaja voi kokea arvoa 
lemmikin kokemuksen kautta tulkitessaan tuottajan ja lemmikin välistä 
vuorovaikutusta. Seuraavaksi tarkastelu siirtyy tuottajan ja lemmikinomis-
tajan väliseen suhteeseen, jolloin lemmikki asettuu arvonmuodostuksessa 
omistaja-kuluttajan ja tuottajan välisen suhteen muodostumisen välineeksi 
(ks. kuvio 4). Lemmikin rooli arvon muodostumisen välineenä määrittää ku-
luttajan kokemaa arvoa suhteessa tuottajiin. Kuluttajan kokemukset lem-
mikkiin liittyvästä sosiaalisesta osallistumisesta ja taloudellisesta pohdin-
nassa korostuvat ja puheesta on tulkittavissa kokemuksia niin taloudellises-
ta, sosiaalisesta, hedonistisesta kuin altruistisestakin arvosta. Lemmikin-
omistaja-kuluttajan oma toimijuus kerrostuu: hän on sekä päätöksiä tekevä 
ja suosituksia antava subjekti että sosiaalisten yhteisöjen jäsen ja ryhmä-
kontrollin objekti.  

 

Kuvio 4. Lemmikki arvosta neuvottelemisen välineenä, omistaja-
kuluttajan ja tuottajan välinen suhde  

Arvokokemuksen taloudellista neuvottelua  

Omistaja-kuluttaja toimii aktiivisesti puntaroiden ja järkeillen päätöksiään 
suhteessa lemmikkiin sekä sille kulutettaviin tuotteisiin ja palveluihin, kun 
tarkastellaan hänen suhdettaan tuottajaan. Kulutuskokemuksissa painottuu 
erityisesti taloudellisen arvon muodostuminen laadun, riskien ja kannatta-
vuuden kautta. Taloudellisen kannattavuuden punnitseminen tulee esiin 
esimerkiksi lemmikinomistajien pohtiessa lemmikin vakuuttamista. Vakuu-
tus ja lemmikki asettuvat arvotuksen kohteiksi, kun lemmikin rotua ja ase-
maa käytetään perusteluna vakuuttamisen kannattavuudelle.  

Pennulle mä sanoisin, et se on aika tärkeetä, tai jos jollekin tosi ko-
valle kilpakoiralle, niin varmaan on tosi tärkeetä. Mut ehkä ihan ta-
valliselle kotilemmikille, niin välttämättä ei ihan niin tärkeetä. [H21] 
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Taloudellisen arvon kokemus kietoutuu ensinnäkin lemmikkieläinten hie-
rarkkisiin kategorioihin ja toiseksi tulevaisuuteen liittyvään epävarmuuteen. 
Yhtäältä sekarotuisen koiran tai “tavallisen kotilemmikin” vakuuttamista ei 
esitetä kannattavana, toisaalta lemmikki saatetaan rinnastaa ihmiseen, joka 
“vaan pitää olla vakuutettu” [H29]. Kiintymyksen rinnalla lemmikkiin liittyy 
myös pohdintaa taloudellisena riskinä. Lemmikin hankkimiseen ja pitämi-
seen liittyy taloudellisen tappion tai menetyksen uhka, jonka suuruus on si-
doksissa lemmikkiin liittyviin odotuksiin, kuten sen kanssa harrastamisen 
intensiteettiin. Tietoisuus tarjolla olevista vakuutuksista voi myös vahvistaa 
tietoisuutta riskeistä, esimerkiksi pentuun liittyvä riski muodostuu tervey-
teen liittyvästä epävarmuudesta ja pohdinnasta pennun mahdollisista saira-
uksista tai rakenteellisista vioista. Vakuutus on omistaja-kuluttajalle palve-
lu, joka mahdollistaa taloudellisen arvon kokemisen, kun osa lemmikkiin liit-
tyvästä taloudellisesta riskistä on ulkoistettavissa. Taloudellinen arvo näyt-
täytyy siis omistaja-kuluttajan ja tuottajan välisessä suhteessa, jolloin 
lemmikkieläin asettuu neuvottelun välineeksi. 

Vakuutusten kilpailuttaminen, korvaussääntöihin tutustuminen tai eläinlää-
kärin valitseminen voivat olla lemmikinomistajalle haastavia ratkaisuja. Va-
kuuttamisesta päättäminen limittyy siihen, mikä on taloudellisessa mielessä 
järkevää kuluttamista. Taloudellisen arvon kokemuksessa ovatkin läsnä ta-
loudellisuuden, säästeliäisyyden ja rationaalisuuden hyveet (myös Huttunen 
& Autio, 2009). 

Me on laskettu että, se vakuutus mitä se ois vuodessa, mun mies on 
vakuutusyhtiössä töissä ja se katto joskus, että mitä se ois se vakuu-
tus vuodessa. Jeri sais mennä tyyliin kahteen leikkaukseen, ennen ku 
se välttämättä kannattais, tai tietysti riippuu mitenkä ison kävis. Mut 
sit että, ollaan pelattu sen varaan, että sitte on säästöjä tai luotto-
korttia niin paljo, et mä pystysin sen maksamaan itte. [H22] 

Sekä vakuutuksen ottamista että ottamatta jättämistä on mahdollista ar-
gumentoida samoilla, taloudellisilla perusteluilla. Voidaankin tulkita, että 
laskelmointiin perustuva vakuutuksen sivuuttaminen voi tuottaa lemmikin-
omistajalle taloudellisen arvon kokemuksen. Tällöin koettu arvo suhteessa 
tuottajaan tulee neuvotelluksi kuluttajan järkeilyn kautta, myös silloin kun 
hän pidättäytyy kuluttamasta. Myös järkeily, jossa esimerkiksi vakuutuksen 
ottamista ei koeta edes tarkoituksenmukaisena tai merkityksellisenä, saat-
taa ilmetä taloudellisen arvon tai jopa hedonistisen mielihyvän kokemukse-
na.  

Vakuuttamisen ohella taloudellista järkeilyä liitetään myös erilaisiin hankin-
toihin, jolloin taloudellisuus voi kietoutua myös altruismiin ja hedonismiin: 

Mul oli kiire saada ne, ja sit se että sattu tietysti hyvänkokosia, hy-
vännäkösiä, ja sit ihan merkkituotteita. Ne oli Hurtan pantoja, ja sit 
sellasia, et ne sai pidennettyä, elikkä tavallaan se käyttöikä oli pi-
dempi. Kuitenki pyrin olemaan sen verran ekologinen, et mä suosin 
tollasia kierrätettyjäkin vaihtoehtoja, jos niit on saatavilla. [H17] 

Perusteltaessa kulutusvalintoja, kuten koiran pantojen ostamista kirpputo-
rilta, voidaan taloudellisiin järkeilyperusteisiin liittää näkökulmia myös muis-
ta arvotekijöistä, kuten ajansäästöstä ja käytettävyydestä, ekologisuudesta, 
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tuotteen ulkonäöstä ja suosituksista. Kuluttajan kokeman arvon luonne 
hahmottuu eri arvotyyppien yhteenkietoumana, eikä tilannesidonnaisen ku-
lutuskokemuksen pääasiallinen arvotyyppi ole yksiselitteisesti osoitettavis-
sa. Kuluttajan suhde lemmikkiin jää taka-alalle, lemmikin omistamisen 
kautta kuluttajalle on syntynyt tarve, mutta ostopäätöstä perustellaan ku-
luttajaan itseensä ja kulutuskohteeseen liittyvin argumentein. 

Lemmikinomistajan itselleen tuottama sosiaalinen toimijuus (esim. aktiivi-
harrastaja) ja tuottajalle tuotettu asema (esim. erikoisliike) määrittävät ta-
loudellista arvoa lemmikille annetun aseman (esim. kotikoira) lisäksi. Lem-
mikinomistajan ja tuottajan välisessä suhteessa koettava taloudellinen arvo 
kietoutuu laskelmoinnin lisäksi omistajuuteen: 

Mä oon kuitenkin sen luokan koiraharrastaja, että mä en ihan mitä 
tahansa tavaraa kelpuuta. Eli jos mä lähden hakemaan, niin ne on 
yleensä aika lailla… No netistä oikeestaan enimmäkseen. Kyllä mä 
voin ihan paikallisista eläinliikkeistäkin, jotain perusulkoiluremmejä ja 
-pantoja ostaa, mutta sitten jos mä tarviin jotain vähän erikoisem-
paa, niin netti. [H27] 

Lemmikinomistaja voi korostaa omaa toimija-asemaansa aktiivisena subjek-
tina, esimerkiksi asiantuntevana ja kokeneena harrastajana. Tällöin talou-
dellinen järkeily, kuten tuotteiden laadun, soveltuvuuden ja tarjotun vali-
koiman arviointi, suhteutuu itselle osoitettuun asemaan. Tuottaessaan itsel-
leen asiantuntija-asemaa kuluttaja rakentaa myös odotuksia käytettäviä 
tuotteita ja palvelua kohtaan. Kulutuskohteita arvioidaan ja arvotetaan sekä 
ns. yleisen taloudellisen järkevyyden että oman aseman kautta. Itselle tuo-
tettu korkeamman asiantuntijuuden asema limittyy sosiaalisen arvon koke-
mukseen ja yhteisöissä tuotettuun asemaan, jossa ei ”ihan mitä tahansa 
tavaraa kelpuuteta” [H27].  

Lemmikkiyhteisöistä arvoa kuluttajalle 

Lemmikin omistajuus, sen kanssa tekeminen ja sille kuluttaminen saavat 
sisältöjä suhteessa erilaisiin tuottajiin, kuten järjestöihin, yhteisöihin ja ver-
kostoihin. Lemmikinomistajan suhde tuottajaan, esimerkiksi harrastajayh-
teisöön, tuo esiin sosiaalisen arvon kokemuksen ja sen avautumisen moni-
säikeisesti. Ymmärrys "oikeanlaisesta ja välttämättömästä” lemmikkikulu-
tuksesta rakentuu sosiaalisesti omassa viiteryhmässä tai asiantuntijoiden, 
kuten kasvattajien tai eläinlääkäreiden ohjeiden kautta. Yhteisön jaetut tra-
ditiot, yhteenkuuluvuuden tunne, arvojärjestys ja moraalinen vastuu ryh-
män jäsenistä tulevat näkyviksi tarkasteltaessa lemmikin välineellisyyttä 
arvokokemuksessa (Muniz & O’Guinn, 2001).  

Yhteisön jäsenyyttä neuvotellaan kuluttamisen kautta ja ryhmään kuulumis-
ta osoitetaan esimerkiksi ostopaikan valinnalla: ”Siel on just sitä mitä agili-
tyharrastajat tarvii.” [H25]. Kulutusvalinnoilla voidaan kiinnittyä esimerkiksi 
tietyn lajin harrastajiin, rodun omistajiin, tiettyä vähittäiskauppaa suosiviin 
tai tietyn kasvattajan piiriin. Tietyn rodun harrastajien tai tietyn kasvattajan 
ympärille muodostuneita yhteisöjä voidaan verrata myös brändiyhteisöihin 
(Närvänen, 2013; Autio, 2011; Jyrinki, 2010), jolloin lemmikkieläin itses-
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sään asettuu primaariksi välineeksi yhteisön jäsenyydelle ja sen toimintaan 
osallistumiselle: 

Iso onni on se että, meil on hyvä kasvattaja, mistä me tää otettiin, 
aivan loistava tyyppi, ja ollaan hyvii kavereita sen kanssa, niin sitä 
kautta saa aina neuvoo, ja tietysti me tunnetaan paljon rotikkaihmi-
siä, kuulutaan Uudenmaan Rottweileryhdistykseen. [H2] 

Edellä oleva sitaatti kuvastaa lemmikinomistamista rajaavien yhteisöjen 
moninaisuutta ja päällekkäisyyttä sekä omistajan suhdetta niihin. Lemmikki, 
sen rotu ja harrastukset toimivat resurssina jäsenyydelle sosiaalisessa yh-
teisössä, jossa osallisuuden lisäksi on mahdollista saavuttaa arvostusta ja 
statusta – sosiaalisen arvon keskeisiä tekijöitä (Holbrook, 1999: 15–17). 
Lemmikinomistamisen ympärille rakentuneille yhteisöille on tyypillistä, että 
jäsenet kohtaavat toisiaan sosiaalisessa mediassa ja omaksuvat yhteisölle 
ominaiset tavat toimia. Tietylle rodulle omistautuneessa ryhmässä voidaan 
kysyä esimerkiksi neuvoa arkisiin ongelmiin tai kertoa näyttelymenestyk-
sestä. Yhtenäisyyden ylläpitäminen ja edistäminen muodostavat potentiaa-
lin arvokokemukselle. Yhteisön jäsenet toimivat vuorovaikutteisessa suh-
teessa sekä kuluttajina että tuottajina toisilleen (Schau ym., 2009). 

Statuksen ja arvostuksen kautta sosiaalisen arvon (Holbrook, 1999: 15–17) 
merkitykset tulevat esiin lemmikinomistajien kokemuksissa myös silloin, 
kun ne jäävät saavuttamatta tai ne saavutetaan pidättäytymällä sosiaalisis-
ta suhteista. Yhteisöt tai lemmikkiharrastajien sosiaaliset suhteet eivät aina 
avaudu kaikille tasa-arvoisesti tai kamppailuitta. Harrastajia voidaan myös 
sulkea yhteisöjen ulkopuolelle tai nämä voivat jättäytyä tietoisesti ulkopuo-
liksi. Poissulkeminen ja ulkopuolelle jääminen osaltaan vahvistavat ja tiivis-
tävät yhteisöä. 

Facebookissa on se joku husky-foorumi (...) se on jotain ihan järkyt-
tävää ku sut haukutaan siellä (...), puututaan joka pikku asiaan (...) 
(H)e ei esimerkiks tykkää ehkä meikäläisentyyppisistä husky-
omistajista, ketkä ei asu jossain, et meil ei voi olla työnä se koira, 
husky. Et totta kai mun haaveena ois voittaa lotossa et perustaa joku 
husky-farmi johonki ja ajella valjakolla ja vielä myydä sitä jolleki tu-
ristille, mut ku se ei vaan o mahollista. Ja sitte ehkä se että mä en 
käytä mun koiria jossain Ohkolan kisoissa, (...) niin heiän mielest se 
ei välttämät se miten mä treenautan niitä ja muuta ni se ei välttämät 
oo riittävää että, ”miksi sinä olet hankkinut tuommosen koiran ku se 
ei tee sitä mihin se on tarkotettu”. [H6] 

Vaikka lemmikki toimisi välineenä yhteisöön kuulumiselle, se ei automaatti-
sesti liitä lemmikinomistajaa yhteisön jäseneksi. Jäsenyys edellyttää yhtei-
sössä rakentuneiden ja ylläpidettävien sosiaalisten normien noudattamista 
ja hyväksytyksi tulemista, oikeanlaista lemmikinomistajuutta. Yhteisössä 
erilaiset kulutuksen muodot, kuten tiettyihin kisoihin osallistuminen, voivat 
normalisoitua tai vastaavasti esimerkiksi uutuuspalvelu voi marginalisoitua 
naurettavana “hullutuksena”. Yhteisössä rakentuvat kulutuskokemukset ja 
sisäiset arvotukset rajaavat lemmikinomistajan kokemaa arvoa. Lemmik-
kieläimen rodun ohella omistaja-kuluttajan harrastuneisuus voi avata mah-
dollisuuksia uusien yhteisöjen jäsenyyteen. 
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No mitä nyt tossa treeniporukassa (tehdään vertailua). Oikeestaan se 
menee niin, että joku ostaa jotain, joka todetaan tosi hyväks ja sitten 
useempi ehkä hankkii sen. Tai sitten jossakin tietyssä lajissa, mä 
tunnen jonkun lajin harrastajia muutaman, niin mä katon, että ”ei 
vitsi, tolla on hyvännäköset valjaat, tommoset mä haluan” (...) aina 
tietyin väliajoin, ehkä kimpassa sit tehdään joku tilaus vaikka nettiin. 
Saadaan postikulut pienemmäks tai saadaan joku kimppa-alennus. 
[H27] 

Yhteisössä muodostuva kokemus sosiaalisesta arvosta kietoutuu muihin ar-
votyyppeihin. Esimerkiksi taloudellisen arvon esitetään karttuvan yhteisissä 
tilauksissa tai “ulkoistamalla” tuotteiden laadun arviointia yhteisön muille 
jäsenille. Hedonistisen arvon kokemusta tuotetaan yhdessä harrastamisen 
huvin ja ilon kautta ja lisäksi ryhmässä muodostuvien muotien myötä avau-
tuu mahdollisuuksia esteettiseen nautintoon. Niin ikään altruistisen arvon 
kokemus jäsentyy siten, että yhteisössä tuotetaan ja ylläpidetään sosiaali-
sesti käsitystä lemmikkieläinten hyvinvoinnista ja sen hyväksyttävästä tai 
tavoitellusta tasosta.  

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Olemme tarkastelleet kuluttajan kokemaa arvoa lemmikkieläimiin liittyvässä 
kulutuksessa. Tutkimus osallistuu näin arvon kokemisen teoreettiseen kes-
kusteluun Holbrookin (2006) viitekehyksessä, jossa arvo tyypitellään talou-
delliseksi, sosiaaliseksi, altruistiseksi ja hedonistiseksi. Artikkelin teoreetti-
nen uutuusarvo paikantuu vuorovaikutteisen arvon kokemisen erittelemi-
seen. Työ 1) tuo esiin käsitteellisten arvotyyppien limittyneisyyden, 2) si-
joittaa arvon kokemisen lemmikkikulutuksen tilannesidonnaiseen ja vuoro-
vaikutteiseen, kolmen toimijatahon kontekstiin (omistaja-kuluttaja, lem-
mikki, tuottaja) sekä 3) tuo empiiristä vahvistusta väitteelle, jonka mukaan 
kuluttajan kokema arvo hahmottuu yhdistävänä tekijänä arvon rakentumi-
sen prosessia ja arvon lopputulemaa tarkastelevien keskustelujen välillä 
(Gummerus, 2013). 

Teoreettisena kontribuutiona tutkimus täydentää ensinnäkin ymmärrystä 
arvon kokemisen käsitteistön soveltamisesta. Osoitamme, miten kuluttajan 
kokeman arvon käsitteelliset tyypit kietoutuvat kulutuskokemuksissa toi-
siinsa ja määrittyvät limittyneesti. Aikaisemmat, etenkin arvon moni-
dimensionaalisuutta käsitelleet tutkimukset ovat tuoneet esiin, että arvoko-
kemus ei ole vain hyödyn (taloudellisen arvon) tavoittelua, vaan myös muut 
arvotyypit ovat läsnä kokemuksessa (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 
2007; Gill, 2008; Rintamäki ym., 2006). Tutkimuksemme havainnollistaa, 
kuinka lemmikkeihin liittyvässä kulutuskokemuksessa ei yleensä aktivoidu 
vain yksi arvon tyyppi eikä yksittäinen arvon tyyppi ole osoitettavissa muis-
ta arvon tyypeistä riippumattomasti. Esimerkiksi sosiaalinen yhdessäolo 
tuotti kokemuksen hyvästä olosta, eli hedonistista arvoa. Sosiaalinen arvo 
ei siten ainoastaan heijasta kulutuspäätösten vaikutuksia muihin kuluttajiin 
tai kietoudu statusta rakentaviin symboleihin (vrt. Holbrook, 1999).  

Arvotyypeistä sosiaalinen, altruistinen ja hedonistinen arvo näyttäytyvät 
keskeisinä, ja ne kietoutuivat kulutuskokemukseen kaikissa kolmen toimija-
tahon vuorovaikutussuhteissa. Taloudellinen arvo tulee esiin merkittävänä 
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lähinnä kuluttajan ja tuottajan välisessä suhteessa, sisältäen kuitenkin mo-
nivivahteisia ilmentymiä aina vakuuttamisen kannattavuuslaskelmista 
merkkikulutuksen yhteisölliseen välttämättömyyteen. Tutkimuksessa paino-
tamme, että kulutuskokemuksen pakottaminen typologiaan voi rajoittaa 
näkemästä arvokokemuksen kannalta oleellisia suhteita tai tekijöitä. 

Toisena teoreettisena kontribuutiona tutkimus osallistuu keskusteluun arvo-
typologiasta ja vastaa kritiikkiin, jonka mukaan typologia ja sen soveltami-
nen jää tavanomaisesti arvokokemuksen kontekstista irralliseksi, vaikka ar-
von teoreettiset esioletukset painottavat tilannesidonnaisuutta (Karababa & 
Kjeldgaard, 2013). Työ vie arvokokemuksen tarkastelemisen lemmik-
kieläimiin liittyvän vapaa-ajankulutuksen kentälle. Tällöin kuitenkin kukin 
yksittäinen kulutuskokemus muodostuu erilaiseksi, eikä kulutuksen kon-
teksti ole aina sellainen kuin esimerkiksi kaupallinen palveluntarjoaja on sen 
olettanut tai tarjonnut (Helkkula ym., 2012b). Huomionarvoiseksi nousee 
se, että lemmikille tulkitut kokemukset ja tuntemukset sulautuvat osaksi 
omistaja-kuluttajan tilannesidonnaista ja aikaisempaa kokemusmaailmaa. 
Vaikka arvo on kuluttajan kokema (Grönroos, 2006; Helkkula & Kelleher, 
2010), paikantuu sen luonne aina kuhunkin tilanteeseen sidonnaisiin impli-
siittisiin kuin eksplisiittisiin suhteisiin. Esimerkiksi eläinlääkärin ja lemmikin 
välisestä suhteesta lemmikin kautta tehty tulkinta asettuu osaksi kuluttajan 
ja tuottajan välisen suhteen ja kuluttajalle syntyvän arvokokemuksen mää-
rittelyä. Tämä kokemus voi rakentua kussakin palvelutilanteessa erilaiseksi, 
kuluttajan aikaisempien ja kuviteltujenkin palvelukohtaamisten sitä osaltaan 
määrittäessä (Helkkula ym., 2012b). 

Työmme kolmantena teoreettisena kontribuutiona on vahvistaa empiiristen 
havaintojen kautta Gummeruksen (2013: 32–33) ehdotusta, jonka mukaan 
kuluttajan kokemus arvosta olisi “puuttuva linkki” tai “yhteinen nimittäjä” 
aikaisempien tutkimusten välillä, jotka ovat painottaneet joko arvon raken-
tumista (process) tai sen lopputulemaa (outcome). Ehdotuksen mukaan ku-
lutuksen prosesseissa syntyvät kokemukset ovat aina sidoksissa kuluttajan 
tulkintakehykseen: koettu arvo kumpuaa vuorovaikutteisesta suhteesta, 
mutta edellyttää kuluttajan kiinnittymistä arvoa luoviin kulutuskäytänteisiin. 
Helkkula ja Kelleher (2010) tuovat esiin, että palvelukokemus ja kuluttajan 
kokema arvo rakentuvat vuorovaikutteisesti, suhteessa niin kuluttajan 
omaan elämänkokemukseen kuin muihin arvoa kuluttajan kanssa luoviin 
toimijoihin, kuten toisiin kuluttajiin. Käsillä oleva tutkimus nostaa esiin kol-
mannen, erityislaatuisen toimijan, lemmikkieläimen, joka vaikuttaa keskei-
sesti kuluttajan kokemukseen arvosta. Kokemus tuotteen, palvelun tai koh-
taamisen arvosta jäsentyy lemmikin välityksellä.  

Tutkimuksemme uutuusarvo on vahvasti sidoksissa kontekstiinsa. Hedel-
mällinen jatkotutkimuksen kohde olisikin muiden vastaavien kontekstien, 
esimerkiksi harrastusyhteisöjen avaaminen kuluttajan arvon kokemisen nä-
kökulmasta. Vuorovaikutteisessa suhteessa tunnistimme tämän kontekstin 
kannalta keskeiset toimijatahot, mutta esimerkiksi tuottajia käsittelimme 
yhtenä, vaikkakin eri tilanteissa eri tavoin määrittyvänä toimijana. Tulevissa 
tutkimuksissa olisi kiinnostavaa avata ja purkaa tuottajan moninaisia roole-
ja erilaisissa arvon kokemisen konteksteissa. Tässä tehtävässä hyvänä apu-
na voisivat toimia esimerkiksi monimetodiset lähestymistavat, kuten osallis-
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tuva havainnointi yhdistettynä haastatteluun, joissa päästään kiinni arvon 
kokemiseen sen tilanneyhteydessä. 

Myös tutkimuksen käytännönläheiset implikaatiot lemmikkieläinalan toimi-
joille painottavat kuluttajan kokemaa arvoa vuorovaikutussuhteissa muo-
dostuvana. Tarkastelun perusteella lemmikkikulutuksen arvokokemukset 
rakentuvat omistaja-kuluttajan, lemmikin sekä tuottajan kolmenvälisissä 
suhteissa. Analyysimme kuitenkin keskittyy vuorotellen kuhunkin kahdenvä-
liseen suhteeseen, jolloin kolmas toimijataho nähdään myötävaikuttajana. 
Ensinnäkin kuluttaja osallistuu lemmikkikulutukseen lemmikkieläimensä 
kanssa ja/tai kautta. Kokemus tuotteen tai palvelun arvosta muodostuu ku-
luttajan ja tuottajan välisen suhteen lisäksi lemmikkieläimen ja tämän 
kanssa koetun toiminnan välityksellä. Tällöin lemmikki itsessään voi asettua 
kuluttajan kokeman arvon pääasialliseksi muodostajaksi. Uutta lemmik-
kieläintuotetta tai -palvelua kehitettäessä tulisikin huomioida se, että tuot-
tajan oma toimija-asema vaihtelee ja myös lemmikin ja omistajan keskinäi-
sen suhteen edesauttaminen voi olla eduksi. Tarkastelun perusteella esi-
merkiksi altruistisen ja hedonistisen arvokokemuksen syntyminen on mah-
dollista tilanteissa, joissa kuluttajalle on tarjolla lemmikistä huolehtimisen 
mahdollistavia palveluita, kuten hierontapalveluita. 

Toiseksi työ osoittaa, että lemmikki voi asemoitua arvon kokijaksi, “loppu-
käyttäjäksi”, jonka tunteet ja toiminta määrittyvät kuitenkin vasta omistaja-
kuluttajan, ihmiskulttuurin tulkinnoissa. Näin lemmikin arvokokemus jäsen-
tyy osaksi omistajan kokemusta. Aineistomme osoittaa esimerkiksi, kuinka 
lemmikinomistaja kokee negatiivista arvoa palveluntarjoajan ollessa välinpi-
tämätön lemmikkiä kohtaan. Toisin sanoen altruistisuutta odotetaan myös 
tuottajalta tämän ja lemmikin välisessä suhteessa. 

Kolmanneksi lemmikki näyttäytyy lemmikinomistajalle välineenä arvosta ja 
sen luonteesta neuvottelemiselle. Se, miten ja mitä kulutetaan, neuvotel-
laan lemmikin välityksellä. Lemmikki voi toimia osallistumisen instrumentti-
na eli mahdollistaa sen, että omistaja voi toimia ja rakentaa omaa ase-
maansa sosiaalisissa yhteisöissä. Esimerkiksi palveluja ja liiketiloja kehitet-
täessä tulisikin huomioida, kuinka lemmikinomistaja osallistetaan niin, että 
aktiivinen osallisuus edistää arvoa luovaa vuorovaikutusta muiden toimijoi-
den kanssa, lemmikin välityksellä. Aineistossa nousseen omistaja-
kuluttajien asiantuntemuksen hyödyntäminen vaikuttaa hyödylliseltä työka-
lulta tuotteiden ja palveluiden konseptointiin.  

Olemme osoittaneet, että lemmikki ei ole vain passiivinen objekti ja toimin-
nan kohde, vaan myös aktiivinen subjekti. Omistaja-kuluttajan, lemmikin ja 
tuottajan kolmenvälisissä suhteissa lemmikki asemoituu arvokokemuksen 
mahdollistajaksi kolmessa roolissa. Kuluttajan kokema arvo ja sen luonne 
onkin sidoksissa lemmikkiin monitasoisesti – arvo voidaan kokea tilanteises-
ti, erilaisissa ympäristöissä ja suhteissa eri toimijoiden kanssa, mutta ei ir-
rallaan lemmikistä. 

 

Kiitämme Kristiina Rintasta ja Jukka-Pekka Ojalaa haastatteluaineiston ke-
räämisestä. Anonyymeja vertaisarvioijia ja Minna Autiota kiitämme arvok-
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kaista kommenteista sekä Tekesin rahoittamaa ”PETNETS – Orchestrating 
networks for better pet services” –projektia tutkimuksen tukemisesta.  
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Liitetaulukko 1: Haastattelut 

Haastattelu ikä sukupuoli asuinpaikka lemmikit haastattelija 
H1  28 N Nurmijärvi 1 koira 1 
H2 55 M Nurmijärvi 1 koira  1 
H3  56 N Nurmijärvi 1 koira 1 
H4 25 N Helsinki 1 koira 1 
H5 45 N Helsinki 1 koira 1 
H6 27 M Vantaa 4 koiraa 1 
H7 24 N Vantaa 2 koiraa 1 
H8 21 N Helsinki 1 koira 1 
H9 43 M Sipoo 1 koira 1 
H10 46 M Järvenpää 1 koira 1 
H11 27 M Helsinki 1 koira 1 
H12 73/75 N/M Helsinki 1 koira 1 

H13 42 N Järvenpää 1 koira 1 
H14 25/25 N/M Järvenpää 1 koira 1 
H15 25 N Järvenpää 2 koiraa 1 
H16 24 M Vaasa 1 kissa 2 
H17 32 N Kurikka 1 koira, 10 kissaa 2 
H18 33 M Vaasa 1 kissa 2 
H19 32 M Vaasa 1 koira 2 
H20 30 N Vaasa 1 koira 2 
H21 28 N Vaasa 1 koira 2 
H22 30 N Vaasa 1 koira, 2 kissaa 2 
H23 27 M Järvenpää 2 koiraa 2 
H24 49 N Vaasa 3 koiraa 2 
H25 38/44 M/N Mustasaari 6 koiraa 2 
H26 28 N Laihia 2 koiraa 2 
H27 33 N Vaasa 2 koiraa 2 
H28 40 M Maalahti 2 koiraa 2 
H29 30 M Helsinki 1 koira 2 
H30 58 N Vihti 1 koira 2 
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Wellness – Elämyksellinen 
 hyvinvointikulutus  

 haasteena kaupalle ja  
 palveluliiketoiminnalle 

Miia Grénman, Juulia Räikkönen & Terhi-Anna Wilska 

TIIVISTELMÄ 

Wellness-kulutuksesta on tullut yksi nousevista kulutustrendeistä ja ilmiö on saanut 
osakseen yhä kasvavaa huomiota ja laajempia merkityksiä niin tutkimuksessa, me-
diassa kuin liiketoiminnassakin. Nyky-yhteiskunnassa hyvinvoinnin tavoittelu ja it-
sensä kehittäminen on tietyssä määrin jopa aineellista hyvinvointia merkitykselli-
sempää ja terveydestä ja hyvinvoinnista on tullut uusi elämänarvo. Hyvinvointi ja 
hyväkuntoisuus nähdään paitsi henkilökohtaisena velvollisuutena myös statussym-
bolina ja kilpailuvalttina. Kulutusresursseilla ja koulutuksella on tutkimusten mu-
kaan vahva yhteys terveydentilaan ja hyvinvointiin. Wellness-kuluttajista on kui-
tenkin Suomessa toistaiseksi melko vähän empiiristä markkina- ja kulutustutkimus-
ta. Erityisesti matkailu- ja vapaa-ajan tutkimus on toiminut wellness-kulutuksen 
tutkimuksessa suunnannäyttäjänä, mutta kulutustutkimuksen saralla wellness-
käsitettä ei ole juurikaan huomioitu. Ilmiön laajuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi 
laajempaa keskustelua tarvitaan kuitenkin myös kulutustutkimuksen ja kaupan tut-
kimuksen piirissä. Tässä artikkelissa pyrimme laajentamaan wellness-käsitettä ja 
tarkastelemaan matkailuun, vapaa-ajan palveluihin ja vähittäiskauppaan liittyvää 
wellness-kulutusta toisiinsa kytkeytyvänä, vahvasti elämyskulutukseen liittyvänä 
kokonaisuutena.  

JOHDANTO 

Kuluttajien kiinnostus omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan on  
kasvanut selvästi ja terveys ja hyvinvointi ovat yhä tärkeämpiä kulutusva-
lintojen motiiveja. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet elintason kohoaminen,  
väestön ikääntyminen, vapaa-ajan lisääntyminen ja kaupallistuminen sekä 
yhteiskunnan yleiset arvo- ja elämäntapamuutokset. (Suontausta & Tyni, 
2005; Yeoman, 2008; Hjalager ym., 2011). Lisäksi kulutus nähdään yhä 
enemmän kulttuurisesti hyväksyttävänä tapana tavoitella onnellisuutta,  
hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua (Burroughs & Rindfleisch, 2002). 
Perinteisten tavaroiden rooli hyvinvoinnin edistäjänä on kuitenkin rajallinen 
ja monien tutkijoiden mukaan kulutuksen painopiste on siirtymässä enene-
vässä määrin aineettomaan hyvinvointiin, elämän merkityksellisyyteen,  
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itsensä kehittämiseen ja elämysten etsimiseen (Burroughs & Rindfleisch, 
2002; Yeoman, 2011).  

Useissa tulevaisuuden yhteiskuntaa käsittelevissä tutkimuksissa hyvinvointi- 
eli wellness-markkinoiden on ennustettu kasvavan voimakkaasti (Pilzer, 
2007; Yeoman, 2008). Wellness houkuttelee kuluttajia hyvää oloa ja tasa-
painoa synnyttävien tuotteiden ja palveluiden käyttäjiksi (esim. Suontausta 
& Tyni, 2005; Pilzer, 2007). Wellness-markkinat eivät rajoitu kuitenkaan 
vain yhteen tiettyyn alaan, vaan liittyvät kiinteästi moniin perinteisiin  
aloihin, kuten matkailuun, liikuntaan, kulttuuriin, teknologiaan ja viihtee-
seen (Suontausta & Tyni, 2005). Wellness ei ole enää niche- vaan  
valtavirtamarkkina, joka kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti niin tuote- ja 
palvelutarjonnan, ajan ja paikan kuin asiakassegmenttien suhteen (esim. 
Mintel, 2004; Yeoman, 2008).  

Wellness viittaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eli fyysisen, henkisen ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin tasapainoon. Se nähdään elämäntapana, mikä  
näkyy muun muassa arkipäivän kulutusvalinnoissa, kuten ruokailutottu-
muksissa, liikuntaharrastuksissa ja hyvinvointituotteiden ja -palveluiden 
käytössä. (Müller & Lanz Kauffman, 2001; Nahrstedt, 2004; Suontausta & 
Tyni, 2005). Wellness on myös lähtökohtaisesti elämyksellistä kulutusta. 
Terveyshyötyjen ohella (vrt. sisäinen arvo) yksilöt tavoittelevat iloa ja nau-
tintoa sekä rakentavat identiteettiään (vrt. ulkoinen arvo) (Smith Maguire, 
2008; Sassatelli, 2010). Keskeistä wellness-kulutuksessa on kuitenkin  
kuluttajan oma aktiivinen rooli kulutuskokemuksen ja elämyksen synnyssä 
(Shove & Pantzar, 2005; vrt. Prahalad & Ramaswamy, 2004; Vargo & 
Lusch, 2008).   

Wellness-kulutuksesta on tullut yksi nousevista kulutustrendeistä ja sen  
tarjoamat mahdollisuudet on tunnistettu niin liiketoiminnassa kuin tutki-
muksessakin, jopa siinä määrin, että 2000-luvulla alettiin puhua ”wellness-
vallankumouksesta” (Pilzer, 2007). Wellness on merkittävä mahdollisuus 
myös vähittäiskaupalle, joka on keskeinen toimija hyvinvointi- ja elämys-
markkinoilla. Vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja elämyksellisyyteen liittyvien 
tuotteiden ja palvelujen kysynnän ennustetaankin kasvavan voimakkaasti 
tulevaisuudessa (Uudenmaanliitto, 2010). Kaikelta kulutukselta haetaan 
myös yhä enemmän nautintoa, hemmottelua, laatua ja luksusta. Lisäksi  
ostosympäristön merkitys korostuu entisestään. (Bäckström & Johansson, 
2006; Kim ym., 2007; Jones Lang LaSalle, 2010).  

Tämä artikkeli luo katsauksen wellness-kulutukseen vähittäiskaupan ja  
palveluliiketoiminnan kontekstissa. Wellness-kulutusta on käsitelty aikai-
semmin lähinnä matkailu- ja vapaa-ajan tutkimuksessa (esim. Bushel & 
Sheldon, 2009; Smith & Puczkó, 2009). Sitä vastoin kulutustutkimuksen  
saralla wellness-käsitettä ei ole juurikaan nostettu esille. Terveys- ja  
hyvinvointiteemaan liittyvää tutkimusta on toki tehty jo pitkään usealla eri  
tieteenalalla ja hyvinvointia on tarkasteltu niin yksilön ja yhteisön, mitatun 
ja koetun kuin aineellisen ja aineettoman hyvinvoinnin näkökulmista.  
Kulutustutkimuksessa hyvinvointi on liitetty vahvasti elämänlaadun käsit-
teeseen ja sitä on tutkittu sekä subjektiivisten (onnellisuus ja tyytyväisyys) 
että objektiivisten (taloudellinen, sosiaalinen ja luontoympäristö) mittarien  
avulla (esim. Sirgy & Lee, 2006). Viime aikoina terveyttä ja hyvinvointia on 
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tarkasteltu yhä enemmän muun muassa vastuullisuuden, ravinnon,  
materialismin ja kulutuskriittisyyden näkökulmista (esim. Gordon ym., 
2011; Kristensen ym., 2011; Burroughs & Rindfleisch, 2002), mutta ei  
juurikaan osana elämys- tai symbolikulutusta, mikä liittyy kiinteästi juuri 
kauppaan.   

Tässä artikkelissa wellness-kulutuksen käsitteellistäminen pohjautuu pitkälti 
matkailu- ja vapaa-ajan tutkimuksen diskurssiin, jossa hyvinvointi ja  
elämyksellisyys nähdään toisiinsa liittyvinä kulutuksen motiiveina. Pyrimme 
laajentamaan wellness-käsitettä ja tarkastelemaan matkailuun, vapaa-ajan 
palveluihin ja vähittäiskauppaan liittyvää wellness-kulutusta toisiinsa  
kytkeytyvänä kokonaisuutena. Määrittelemme ensin wellness-kulutuksen 
keskeiset elementit, minkä jälkeen tarkastelemme wellness-kulutuksen  
tarjoamia mahdollisuuksia vähittäiskaupan ja palveluliiketoiminnan konteks-
tissa. 

TERVEYDESTÄ HYVINVOINTIIN JA WELLNEKSEEN 

Yksilöiden terveyttä ja hyvinvointia on vaikea määritellä yksiselitteisellä  
tavalla, mikä on johtanut määritelmien suureen kirjoon. Nyanssieroista  
huolimatta eri käsitteet ovat kuitenkin vahvasti toisiinsa kietoutuneita.  
Terveys jaetaan yleisesti kapeaan ja laajaan terveyskäsitykseen  
(Suontausta & Tyni, 2005; ks. myös Palosuo ym., 2013). Kapea määritelmä 
käsittää luonnontieteellis-lääketieteellisesti mitattavan terveyden, jolla tar-
koitetaan sairauden puuttumista tai hyväkuntoisuutta. Maailman terveysjär-
jestö laajensi kuitenkin tätä kapeaa näkemystä jo vuonna 1948 määrittele-
mällä terveyden ”täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
tilaksi eikä pelkästään sairauden, taudin tai heikkouden puuttumisen tilaksi” 
(WHO, 1948). Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaa keskei-
sesti myös myönteinen vuorovaikutus elinympäristön kanssa. Laajan  
terveyskäsityksen mukaan terveydellä tarkoitetaankin yksilöön vaikuttavien 
sisäisten (fyysinen, henkinen ja sosiaalinen) ja ulkoisten (yhteiskunnan 
makrotasoiset rakenteelliset tekijät, sosiaaliset suhteet ja sosiokulttuuriset 
elämäntapa- ja elämäntyylitekijät) tekijöiden tasapainoa (Suontausta &  
Tyni, 2005; vrt. Müller & Lanz Kauffman, 2001; Nahrstedt, 2004; Palosuo 
ym. 2013).  

Hyvinvointiin viittaa myös wellness-termi, jonka kehitys ja popularisointi 
saivat alkunsa terveystieteistä 1950-luvun Yhdysvalloissa. Wellneksen  
”oppi-isät” Halbert Dunn (1959), John Travis (1972), Donald Ardell (1977) 
ja Bill Hettler (1980) mielsivät wellneksen ennen muuta terveyden edistä-
miseksi elämäntapamuutoksen kautta. Wellness-käsitteen merkitys on  
sittemmin muuttunut ja moninaistunut ja wellneksestä on puhuttu terveys-
tieteiden lisäksi muun muassa psykologiassa, sosiologiassa ja taloustieteis-
sä (de Chavez ym., 2005; Miller & Foster, 2010). Käsitteelle ei kuitenkaan 
ole onnistuttu tuottamaan yhtenäistä määritelmää, sillä määritelmät ovat  
yleisimmin tieteenala- ja käyttökontekstisidonnaisia (Sirgy ym., 2007; Miller 
& Foster, 2010).  

Wellness on yhdistetty niin psykologiaan ja henkilökohtaiseen ohjaukseen 
(esim. Myers ym., 2000) kuin New Age -liikkeeseen ja itsehoitomenetelmiin 



 

 48 

(esim. Miller, 2005; SRI International, 2010). Euroopassa wellness-
ideologiaa on sovellettu ja kehitetty eteenpäin erityisesti matkailu- ja  
vapaa-ajan tutkimuksessa, jossa se on liitetty vahvasti kylpylätoimintaan 
(esim. Müller & Lanz Kauffman, 2001; Nahrstedt, 2004) ja hyvinvointimat-
kailuun (esim. Konu ym., 2010; Björk ym., 2011; Hjalager ym., 2011).  
Hyvinvoinnin edistämisen rinnalle tärkeiksi elementeiksi on nostettu myös 
nautinto, hemmottelu ja luksus (esim. Suontausta & Tyni, 2005; Hjalager 
ym. 2011). Sittemmin wellness on yhdistetty myös arkipäiväisempään kulu-
tukseen ja kauppaan (esim. Mintel, 2004; Miller, 2005). 

Hyvinvointi on käsitteenä laaja-alainen ja vahvasti aika-, paikka-, kulttuuri- 
ja kontekstisidonnainen. Lisäksi hyvinvointi on subjektiivista ja voi merkitä 
eri yksilöille eri asioita. Hyvinvointitekijät eivät myöskään ole pysyviä, vaan 
vaihtelevat yksilön elämänvaiheiden mukaan. (Suontausta & Tyni, 2005; 
Smith & Puczkó, 2009). Hyvinvoinnin tarkkaa määrittelyä hankaloittaa  
lisäksi wellness-termin kääntäminen ja käsitteellinen erottaminen  
hyvinvointi-termistä. Monissa kielissä on vain yksi vastine englannin kielen 
sanoille ”well-being” ja ”wellness”, kuten ”hyvinvointi” suomen kielessä ja 
tästä syystä käsitteitä käytetään usein toistensa synonyymeina. (esim. 
Smith & Puczkó, 2009; Konu ym., 2010). Vaikka sekä hyvinvointi että  
wellness viittaavat fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasapaino-
tilaan, käsitteiden välillä on suuriakin merkityseroja (Konu ym., 2010; Björk 
ym., 2011; Hjalager ym., 2011).  

Hyvinvoinnilla viitataan usein elämän perusasioihin, jotka ovat mitattavissa, 
kuten elintaso, toimeentulo, koulutus tai ruuan ja palveluiden saatavuus 
(Palosuo ym., 2013), mutta käsite sisältää myös abstraktimpia tekijöitä ku-
ten vapauden (Konu ym., 2010). Lisäksi hyvinvointia voidaan kuvata  
esimerkiksi elämänlaadun, onnellisuuden ja tyytyväisyyden käsitteillä (Sirgy 
& Lee, 2006; Miller & Foster, 2010; Hjalager ym., 2011). Wellneksessä  
keskeistä on puolestaan yksilön vastuu itsestään ja omasta hyvinvoinnis-
taan. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilö huolehtii tietoisesti ja proaktiivisesti 
fyysisestä kunnosta, kauneudesta, terveellisestä ruokavaliosta, rentoutumi-
sesta ja ympäristön huomioon ottamisesta kaikessa toiminnassaan. (Müller 
& Lanz Kauffman, 2001; Nahrstedt, 2004). Wellness ei ole myöskään pysy-
vä tila, vaan koko ajan ylläpitoa vaativa prosessi (Corbin & Pangrazi, 2001; 
Sirgy ym., 2007; Miller & Foster, 2010). Tässä prosessissa kulutuksella on 
keskeinen rooli (vrt. Hjalager, 2011).  

Ideologisen merkityseron ohella hyvinvoinnin ja wellneksen määritelmät 
ovat kontekstisidonnaisia. Toisin kuin matkailu- ja vapaa-ajan tutkimukses-
sa, kulutuskäyttäytymisen ja kaupan kontekstissa hyvinvointikulutusta on 
tutkittu vähemmän eikä vastaavanlaista keskustelua well-being- ja  
wellness-käsitteistä ole käyty. Wellness-termi näyttää kuitenkin olevan  
hyvinvointi-termiä suositumpi ja se liitetään yleisesti niin perinteisiin  
tuotteisiin (esim. kosmetiikka, lisäravinteet, terveysvaikutteiset elintarvik-
keet ja liikuntaan liittyvät tuotteet), palveluihin (esim. kauneudenhoito,  
ravitsemusneuvonta ja liikuntapalvelut) kuin elämyksellisiin toimintoihin 
(esim. tapahtumat ja tuote-esittelyt). Wellneksestä näyttääkin tulleen  
trendikäs markkinointiargumentti, jolla myydään mitä moninaisimpia tuote- 
ja palvelukokonaisuuksia (Mintel, 2004; Miller, 2005). Käsitteellinen ero  
hyvinvoinnin ja wellneksen välillä on kuitenkin tarpeellinen myös kulutuksen 
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ja kaupan tutkimuksessa, jotta wellneksen välittämä palvelulupaus voidaan 
lunastaa (vrt. Mintel, 2004). Onkin ymmärrettävä, että vaikka kaikki  
wellness-kulutus on hyvinvointikulutusta, kaikki hyvinvointikulutus ei ole 
wellnes-kulutusta. Tätä näkökulmaa korostaen olemme määritelleet  
wellneksen seuraavasti (vrt. Grénman ym., 2012):  

”Wellness on kokonaisvaltainen näkemys terveydestä, jonka keskiös-
sä on yksilön vastuu itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan. Se on 
elämäntapa, jonka yksilö voi itse määrittää, ja aktiivinen prosessi ja 
pyrkimys kohti terveellisempää elämää. Wellnekseen liittyy hemmot-
telu ja nautinto sekä korkea laatu, jopa luksus. Wellneksen tavoitte-
lussa kulutuksen rooli on keskeinen; hyvinvointia edistetään monen-
laisten tuotteiden, palvelujen ja elämysten avulla.” 

WELLNESS OSANA ELÄMYSTALOUTTA JA -KULUTUSTA  

Markkinoinnin kirjallisuutta on dominoinut ajatus elämysten tuottamisesta 
osana yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta, jota Joseph Pine ja James 
Gilmore (1999) ovat kuvanneet elämystalouden käsitteellä. Elämystalous 
pohjautuu taloudellisen arvon kehittymisen malliin, jota ilmentävät talouden 
eri vaiheet: alkutuotanto, teollinen tuotanto, palvelutalous ja tietotalous  
sekä elämys- ja jopa transformaatiotalous, joissa taloudellinen toiminta  
perustuu pitkälti aineettomuuteen ja arvon luontiin (Pine & Gilmore, 1999; 
Saarinen, 2002; Sundbo, 2009; Oksanen ym., 2012). Elämykset ovat  
kuitenkin aina olleet läsnä esimerkiksi kulttuurin kulutuksessa (Saarinen, 
2002; Laaksonen, 2007), mutta vasta Pine ja Gilmore (1999) nostivat  
elämykset vahvasti sekä yleiseen että akateemiseen keskusteluun määrit-
tämällä ne selvästi erottuviksi taloudellisiksi mahdollisuuksiksi, jotka ovat 
tuotteistettavissa kaupalliseen tarkoitukseen. 

Elämystalouden piiriin lasketaan monia eri aloja, kuten matkailu, liikunta, 
kulttuuri, viihde ja teknologia. Nämä alat edustavat ns. luovia aloja, jotka 
ovat vahvasti sidoksissa muun muassa palveluinnovaatioihin, markkinointiin 
ja brändäykseen. (Laaksonen, 2007; Darmer & Sundbo, 2008; Oksanen 
ym., 2012). Siinä missä palvelutalous pyrki tarjoamaan kuluttajalle ratkai-
sun tiettyyn ongelmaan, elämystalouden tehtävänä on tarjota kuluttajalle 
”mentaalinen matka” elämysten ja tarinankerronnallisten ominaisuuksien 
muodossa (Jensen, 1999; Pine & Gilmore, 1999, Sundbo, 2009). 

Elämyskulutus yhdistetään usein myös ylellisyystuotteisiin ja tarpeettomaan 
luksuskulutukseen (Sundbo, 2009; Achabou & Dekhili, 2012). Elämyskulu-
tus voidaan nähdä symbolikulutuksena, jonka tarkoituksena on viestiä  
identiteetistä, sosiaalisesta statuksesta ja kuulumisesta tiettyyn ryhmään eli 
heimoyhteisöön (Schultze, 1992; Sundbo, 2009; Chaudhuri ym., 2011).  
Yksilöt tavoittelevat elämyksiä myös tehdäkseen elämästään merkitykselli-
semmän; perustarpeiden tullessa tyydytetyiksi on mahdollista siirtyä  
korkeammille tarpeentyydytyksen tasoille (vrt. Maslow, 1970). Elämänlaatu, 
kuuluvuuden tunne sekä itsensä kehittäminen ovat nousseet jopa aineellista 
hyvinvointia tärkeämmiksi kulutuskäyttäytymistä ohjaaviksi tekijöiksi  
(Inglehart, 1999; Burroughs & Rindfleisch, 2002).  
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Wellness-kulutuksen näkökulmasta Pinen ja Gilmoren (1999) näkemys 
edustaa kuitenkin suhteellisen kapeaa näkökulmaa, jossa palveluntarjoajan 
rooli elämyksen tuottajana on ylikorostunut. Ajatus palveluntarjoajasta ja 
kuluttajasta toisilleen vastakkaisina toimijoina onkin menettänyt asemaansa 
eikä kuluttajaa nähdä ainoastaan elämysten ja innovaatioiden vastaanotta-
jana vaan innovaattorina itsenään (Kotro & Pantzar, 2005; Shove & Pant-
zar, 2005). Monien kirjoittajien mukaan elämykset ja innovaatiot konkreti-
soituvat vasta yksilön toimesta ja löytävät lopullisen muotonsa eletyssä 
elämässä (esim. Kotro & Pantzar, 2005). Elämyksen syntyminen vaatiikin 
kuluttajan sitoutumista ja aktiivista roolia elämyksen luomisessa  
(co-creation), jossa arvo syntyy vuorovaikutuksessa palveluntarjoajan,  
kuluttajan ja ympäristön välillä (Prahalad & Ramaswamy, 2004; vrt. Vargo 
& Lusch, 2008). Tämä vuorovaikutusprosessi on erityisen keskeinen  
wellness-kulutuksessa, jossa kuluttajan rooli on määritelmällisesti proaktii-
vinen (vrt. Shove & Pantzar, 2005). 

Kuitenkin Pine ja Gilmore (1999) tiedostivat, että elämys ei muodostu  
pelkästään miellyttävästä kulutuskokemuksesta, vaan siihen liittyy usein 
myös itsensä ylittäminen ja henkilökohtainen kehittyminen, mikä voi johtaa 
muutoskokemukseen eli transformaatioon. Transformaatiolla tarkoitetaan 
suhteellisen pysyvää muutosta yksilön fyysisessä ja henkisessä olotilassa tai 
elämäntavassa (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, 2009). Wellness-
kulutus mahdollistaa parhaimmillaan transformaation. Esimerkiksi kunto-
keskusten tarjoamat liikuntapalvelut tai painonpudotusryhmät voivat johtaa 
selvästi havaittaviin fyysisiin, henkisiin ja sosiaalisiin muutoskokemuksiin. 
Tämä vaatii kuitenkin paitsi kuluttajan sitoutumista ja aktiivista osallistu-
mista myös palveluntarjoajan roolin muuttumista ratkaisun tarjoajasta 
muutoksen ohjaajaksi (vrt. Pine & Gilmore, 1999; Saarinen, 2002). Ajatus 
transformaatiotaloudesta onkin lähempänä viimeaikaista markkinoinnin 
keskustelua, jossa elämysten järjestämisen ja lavastamisen sijaan keskity-
tään kuluttajien osallistamiseen ja yhdessä luotuihin kulutuskokemuksiin 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004; Vargo & Lusch, 2008). 

WELLNESS-KULUTUS KAUPAN JA PALVELULIIKETOIMINNAN 
KONTEKSTISSA 

Kuluttajakäyttäytymistä tutkittaessa wellness piirtää kuvaa kuluttajista,  
jotka tavoittelevat hyvinvointia elämys- ja symbolikulutuksen avulla ja  
rakentavat omaa identiteettiään ostamalla mielikuvia terveydestä, kauneu-
desta ja nuorekkuudesta (Suontausta & Tyni, 2005). Nyky-yhteiskunnassa 
terveys samaistetaan usein nuorekkuuden illuusioon, jolla näyttää olevan 
suuri vaikutus kulutuskäyttäytymiseen. Ruumiillisuus on noussut vahvasti 
esiin ja ruumiista on tullut tuote, jota muokataan eri keinoin (Kinnunen, 
2001, 2008; Shilling, 2003). Nuorekkuuden, kauneuden ja edustavuuden 
tavoittelu on synnyttänyt yhä uusia kulutustarpeita, joihin elämystalous 
pyrkii vastaamaan voimistuvalla markkinoinnilla ja myynnillä. Erilaiset  
harrasteyhteisöt kuluttavat esimerkiksi golf-, lumilautailu- ja sukellusvarus-
teita ja välineitä eikä aina ole mahdollista todeta, onko perimmäinen syy 
käyttö- vai näyttötarkoitus, toisin sanoen toiminta vai omaa identiteettiä 
koskevan mielikuvan ostaminen (Wheaton, 2004; Smith Maguire, 2008). 
Wellness-kulutuksessa ulkoinen olemus nähdäänkin tärkeänä osana paitsi 
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terveyttä ja hyvinvointia, myös sosiaalista ja kulttuurista pääomaa  
(Bourdieu, 1984; Smith Maguire, 2008; Sassatelli, 2010). 

Esimerkiksi liikunta on kaupallistunut voimakkaasti viime vuosikymmeninä 
fitness-tuotteiden ja -palvelujen kokonaisuudeksi. Monet kuntokeskukset 
ovat laajentuneet kokonaisvaltaisiksi hyvinvointikeskuksiksi, jotka myyvät 
sekä palveluja, tuotteita että tuote-palvelukokonaisuuksia (esim. kuntokes-
kuspalvelut, personal training, kauneus- ja terveystuotteet, lisäravinteet, 
liikuntaan liittyvät vaatteet ja välineet). Suosituimpien liikuntaharrastusten, 
kuten kuntosaliharjoittelun, ryhmäliikunnan, pallopelien, juoksun, hiihtolaji-
en ja pyöräilyn ympärille on syntynyt myös mittaavat tuotemarkkinat. 
(Smith Maguire, 2008; Sassatelli, 2010). Liikuntateknologia onkin kehitty-
nyt uudeksi laajaksi välineurheiluksi ja monet liikuntainnovaatiot, kuten 
sauvakävely, toimivat hyvinä esimerkkeinä tuotteistetun vapaa-ajan ja  
hyvinvointi-innovaatioiden läpimurrosta (Kotro & Pantzar, 2005).  

Kaupan alalla wellness miellettiin aikaisemmin lähinnä luontaistuotemyymä-
län kaltaiseksi ruohonjuuritason toiminnaksi, joka pohjautui pitkälti pienyrit-
täjyyteen ja yksittäisten toimijoiden ideologisiin pyrkimyksiin (Pilzer, 2007). 
Viime aikoina wellneksestä on kuitenkin tullut vakavasti otettava osa  
kaupan liiketoimintaa ja jopa maailman suurimmat kauppaketjut ovat  
tiedostaneet hyvinvointitarjooman ja -markkinoiden laajentumisen tarjoa-
mat liiketoimintamahdollisuudet. Esimerkiksi Wal-Mart avasi ensimmäisen 
luomutuotteisiin keskittyvän myymälänsä vuonna 2006 ja laajensi samalla 
muuta tuotevalikoimaansa erilaisilla hyvinvointituotteilla (Pilzer, 2007).  
Nykyään kauppaketju kannustaa kuluttajia tekemään terveellisempiä  
valintoja muun muassa käyttämällä ”Great For You” -tuotemerkintää (EBN, 
2012). Suomen suurista kaupan toimijoista ainakin Kesko on jossakin  
määrin seurannut Wal-Martin esimerkkiä. Pantzarin (2011) mukaan  
kansainvälisiin wellness-kaupan edelläkävijöihin on kuitenkin vielä matkaa, 
sillä Suomessa kauppa ei ole innovaatiotoiminnassaan onnistunut vielä  
täysin hyödyntämään wellneksen tarjoamaa potentiaalia (ks. Kaupan liitto, 
2011).   

Jotta wellneksen tarjoama potentiaali ymmärretään ja saadaan hyödynnet-
tyä paremmin, tarvitaan yksityiskohtainen ja selkeä wellness-tuotteen  
määritelmä myös kaupan alalla. Tässä voidaan tukeutua matkailutoimialalla 
käytyyn käsitekeskusteluun. Suomen Matkailunedistämiskeskus (MEK, 
2005) märittelee wellness-matkailutuotteen seuraavasti: 

 

”Wellness-matkailutuote on korkeat laatukriteerit täyttävä tuote,  
jossa asiakkaan henkilökohtaiset sekä ruumiin, mielen että sielun 
tarpeet on huomioitu. Ympäristö, jossa tuotetta tarjotaan, on rauhal-
linen, esteettinen ja ylellinen. Wellness vaatii myös henkilökunnalta 
erityistä palvelualttiutta ja tietotaitoa. Wellness-tuote on suunnattu 
nimenomaan aikuisille. Siinä on ripaus luksusta.” 

Määritelmässä korostuvat nautinnon, hemmottelun, laadun ja luksuksen  
lisäksi henkilökohtainen ja korkealaatuinen palvelu sekä esteettinen ja  
ylellinen palveluympäristö. Wellness-tuotteen voidaankin ajatella koostuvan 
kahdesta osasta: hyvinvointia lisäävästä ydintuotteesta ja siihen kiinteästi 
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liittyvästä elämyksellisestä kulutuskokemuksesta. Tämän pohjalta olemme 
määritelleet wellness-tuotteen (ks. Grénman & Räikkönen, 2013; vrt. 
Grénman ym., 2012): 

”kaupalliseksi tuotteeksi, palveluksi, elämykseksi tai niiden yhdistel-
mäksi, jonka tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
parantaa elämänlaatua. Se tähtää korkeammille tarpeentyydytyksen 
tasoille ja mahdollistaa myös henkisen kasvun ja kehityksen.  
Ympäristö, jossa tuotetta tarjotaan, on esteettinen ja palvelu korkea-
tasoista. Lisäksi tuote sisältää ainakin hitusen ylellisyyttä, joko  
hintavaa perinteistä luksusta tai huokeampaa arkipäivän ylellisyyttä.” 

Wellness-tuotteen määrittelyn lisäksi tulee tarkastella sitä, mitä kaikkea 
wellness-tuote voi tarkoittaa kaupan kontekstissa. Seuraavaksi käsittelem-
me ja konkretisoimme wellness-tuotetta kahden eri wellness-markkinoiden 
näkökulman pohjalta (Taulukko 1). Ensimmäinen näkökulma tarkastelee 
wellness-markkinoita matkailun (Müller & Lanz Kaufmann, 2001; Nahrstedt, 
2004; Suontausta & Tyni, 2005) ja erityisesti kylpylöiden (SRI Interna-
tional, 2010) näkökulmasta. Toinen keskittyy puolestaan kaupan ja vapaa-
ajan palveluliiketoimintamahdollisuuksiin luokittelemalla alalle tyypillisiä 
tuotteita ja palveluita (Pilzer, 2007). 

TAULUKKO 1: Näkökulmia wellness-markkinoiden luokitteluun (vrt. 
Grénman & Räikkönen, 2013) 

Tekijä Näkökulma Elementit 
Müller & Lanz 
Kaufmann 
2001; Nahr-
stedt 2004; 
Suontausta & 
Tyni 2005 
 
SRI Interna-
tional 2010 
 

Matkailu ja 
kylpylät 
 
 

kuntoilu ja liikunta, kauneudenhoito, terveellinen 
ruoka, rentoutuminen, mietiskely, oppiminen, ym-
päristötietoisuus, sosiaaliset kontaktit, osittain 
TYKY-toiminta  
 
 
 
kylpylät, vaihtoehtoinen lääketiede, terveellinen 
ruokavalio ja painonpudotus, ennaltaehkäisevä 
terveydenhuolto, terveydenhoitomatkailu, well-
ness-matkailu, työhyvinvointi, fitness ja muut ke-
hon ja mielen liikuntamuodot, kauneudenhoito, 
ikääntymisen vaikutusten ehkäiseminen 

Pilzer 2007 Kauppa ja 
muu palve-
luliike-
toiminta  

vitamiinit, lisäravinteet, ihonhoitotuotteet ja  
-palvelut, kosmeettinen plastiikka-, silmä- ja 
hammaskirurgia, geeniterapia, ennaltaehkäisevät 
lääkkeet, vaihtoehtoiset lääkkeet, sairaus- ja hen-
kivakuutukset, kunto- ja terveysklubit, kuntoilu- ja 
urheiluvälineet, terveysvaikutteinen ruoka, terve-
ysravintolat, laihdutustuotteet 

 

Näiden kahden näkökulman pohjalta olemme kehittäneet wellness-tuotteen 
monitasoisen mallin (Kuvio 1), joka kuvaa wellness-tuotetta neljän eri  
abstraktiotason kautta (vrt. Grénman & Räikkönen, 2013). Mallin keskiössä 
on wellness-ideologian ydin eli yksilön vastuu itsestään ja kokonaisvaltai-
sesta hyvinvoinnistaan, jota voidaan edistää hyvinvoinnin eri osa-alueiden, 
kuten liikunnan, ravinnon sekä kauneuden- ja kehonhoidon kautta. Jotta 
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nämä laajat hyvinvoinnin osa-alueet voidaan tuotteistaa osaksi kaupan  
tarjontaa, on ne edelleen purettava konkreettisempiin kokonaisuuksiin,  
kuten fitness ja muut kehon ja mielen liikuntamuodot, terveellinen ruokava-
lio ja painonhallinta sekä kosmetiikka ja henkilökohtainen hygienia. Nämä 
kaupan tuotekategorioihin rinnastettavat kokonaisuudet pitävät sisällään 
lukemattoman määrän yksittäisiä hyvinvointituotteita, kuten sykemittareita, 
lisäravinteita, terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja vartalovoiteita. Wellness-
tuotteiksi ne muuttuvat kuitenkin vasta elämyksellisyyttä lisäävien element-
tien myötä joko jo ostohetkellä kaupan myymäläympäristön, ilmapiirin ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen kokonaisuudesta tai myöhemmin tuotetta 
käytettäessä (vrt. Bäckströn & Johansson, 2006; Kim ym., 2007). 

 

 

KUVIO 1: Monitasoinen wellness-tuote (vrt. Grénman & Räikkönen, 
2013) 

Edellä esitetyt hyvinvoinnin osa-alueet, liikunta, ravinto sekä kauneuden- ja 
kehonhoito, ovat tyypillisiä ja helposti ymmärrettäviä esimerkkejä wellness-
kulutuksesta ja markkinoilla on jo paljon niihin liittyvää tarjontaa. Sen  
sijaan esimerkiksi rentoutuminen ja stressinhallinta sekä oppiminen ja  
henkinen aktiivisuus näyttävät olevan tuotteistamisen näkökulmasta vaike-
ammin lähestyttävissä ja siksi jääneet osittain vähemmälle huomiolle.  
Meditaatiosta on puhuttu jo pitkään, mutta sen lisäksi henkiseen aktiivisuu-
teen liittyy myös uudempia ilmiöitä, kuten elämänhallinta ja life coaching. 

 

Yksilön vastuu itsestään 
ja kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnistaan 

Liikunta 

Ravinto 

Kauneuden- ja 
kehonhoito 

Rentoutuminen 
ja stressin hal-

linta 

Oppiminen ja 
henkinen 

aktiivisuus 

Fyysinen terveys 

 Ympäristö-
tietoisuus 

Terveellinen 
ruokavalio ja 
painonhallinta 

Meditaatio 

Hieronta ja kylpylä 

Kosmetiikka ja 
henkilökohtainen 

hygienia 

Vastuullisuus 

 

Henkinen kas-
vu 

Elämänhallinta 

Vaihtoehtoinen lääketiede Itsehoito 

Turvallinen ja 
terveellinen 

elinympäristö 

Fitness ja muut kehon ja 
mielen liikuntamuodot 

Kosmeettinen  
plastiikka-, silmä- ja 

hammaskirurgia 

Ennaltaehkäisevä  
terveydenhoito 

HYVINVOINTITUOTE 

 
ELÄMYKSELLISYYS 

Myymäläympäristö, ilmapiiri, sosiaalinen vuorovaikutus 

Luontoaktiviteetit 

Vapaa-aika ja 
harrastukset 

WELLNESS-TUOTE 
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Nämä kaikki tarjoavat lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia myös kaupan 
toimijoille, mutta vaativat esimerkiksi liikuntaan ja ravintoon verrattuna  
innovatiivisempaa ajattelutapaa.  

Erityisesti wellness-matkailun luokitteluissa (Müller & Lanz Kaufmann, 
2001; Nahrstedt, 2004) sosiaaliset suhteet ja ympäristötietoisuus nähdään 
keskeisinä hyvinvoinnin osa-alueina ja ne liitetään moniin vapaa-ajan  
aktiviteetteihin, joissa korostuvat sosiaalinen vuorovaikutus (esim. viinin-
maistelu) ja luonto (esim. tarinallistetut metsäretket). Nämä hyvinvoinnin 
osa-alueet ovat matkailun ohella myös kiinteä osa arkielämää ja siten  
keskeinen osa kauppaa sisältäen muun muassa seuraavia tuote- ja palvelu-
kokonaisuuksia: vapaa-aika ja harrastukset, turvallinen ja terveellinen 
elinympäristö, luontoaktiviteetit sekä vastuullisuus. Kaupan alalla näitä  
tuote- ja palvelukokonaisuuksia ei kuitenkaan ole mielletty niin selvästi 
wellness-kulutuksen osatekijöiksi kuin esimerkiksi terveellistä ruokavaliota 
ja painonhallintaa.  

Kaupalle tarjoaa mahdollisuuksia wellneksen hyödyntämiseen nimenomaan 
tuotteiden ja elämysten parempi yhdistäminen. Monet kaupat ovat jo  
laajentaneet tarjontaansa lisäämällä ydinliiketoimintaansa elämyksiä tuot-
tavia elementtejä (Bäckström & Johansson, 2006; Kim ym., 2007; Jones 
Lang LaSalle, 2010). Kauppa ei ole enää vain kauppa; se voi olla kirjakahvi-
la, kauneushoitola, silmälääkäriasema tai sisustussuunnittelupalvelu.  
Kaupan tiloista on tullut kohtaamispaikkoja, joihin tullaan paitsi ostoksille, 
myös viettämään aikaa ja viihtymään, minkä vuoksi on tärkeää, että myy-
mäläympäristö tarjoaa myytävien tuotteiden kanssa yhdenmukaisen  
elämyksen (vrt. Pecoraro & Uusitalo, 2013).  Myös tuotteiden ja palvelujen 
yhdistämisen muodostamat tuote-palvelukonseptit tarjoavat paitsi haasteita 
myös lähes rajattomasti uusia mahdollisuuksia wellness-markkinoilla. 

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä artikkelissa tarkasteltiin hyvinvointia ja elämyksiä korostavaa  
wellness-kulutusta vähittäiskaupan ja palveluliiketoiminnan näkökulmasta. 
Wellness-kulutuksen analysointi pohjautui pääosin matkailu- ja vapaa-ajan 
tutkimuksen diskurssiin. Artikkelissa määriteltiin ensin wellness-kulutukseen 
liittyvät keskeiset elementit, minkä jälkeen wellness-kulutusta tarkasteltiin 
elämyskulutuksen ilmentymänä. Lopuksi wellness-kulutusta kuvattiin  
kaupan kontekstissa sekä esitettiin wellness-tuotteen määritelmä ja  
wellness-tuotteen monitasoinen malli.  

Wellness on merkittävä mahdollisuus kaupalle, sillä terveelliset elämäntavat 
ilmenevät terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden ja palvelujen  
kysyntänä. Hyvinvointia lisäävän ydintuotteen ohella tuote- ja palveluinno-
vaatioiden tulisi kuitenkin liittyä myös elämykselliseen kulutuskokemuk-
seen, joka määriteltiin tässä tutkimuksessa kiinteäksi osaksi wellness-
tuotetta. Terveyshyötyjen ohella kuluttajat tavoittelevatkin nautintoa ja 
moniaistisia elämyksiä. Myös ulkonäköön ja estetiikkaan liittyvät kulutus-
motiivit ovat olleet kasvussa jo melko kauan.  
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Vaikka wellness-kulutukseen liitetään vahvasti hedonismi, hemmottelu ja 
jopa tarpeeton ylellisyyskulutus, kyse on kuitenkin laajemmasta ilmiöstä. 
Terveydestä ja hyvinvoinnista on tullut elämänarvo itsessään, millä on mer-
kitystä sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. Wellness-
kuluttajista on kuitenkin Suomessa toistaiseksi melko vähän empiiristä 
markkina- ja kulutustutkimusta. Olemassa olevat tutkimustulokset kuiten-
kin osoittavat, että wellness-kuluttajat ovat todennäköisimmin keski-ikäisiä, 
korkeasti koulutettuja ja hyvin toimeentulevia työssäkäyviä kuluttajia, 
useimmiten naisia (Nyrhinen & Wilska, 2012; Grénman & Räikkönen, 2013).   

Wellness-kulutus on toki laajentunut ja on edelleen laajenemassa kosket-
tamaan yhä useampia kuluttajasegmenttejä, kuten miehiä ja nuorempia 
ikäryhmiä, mutta liittyy kuitenkin edelleen pääasiassa yhteiskunnan hyvä-
osaisiin. Jotta wellness-vallankumouksen aikaansaama kaupallinen ja  
yhteiskunnallinen potentiaali saataisiin paremmin hyödynnettyä, tulisi  
kiinnostusta terveydestä ja hyvinvoinnista lisätä kaikkien kuluttajaryhmien 
keskuudessa. Nykyisellään wellness-ideologian kasaantuminen on lisännyt 
yhteiskunnallista eriarvoisuutta, sillä kulutusresursseilla ja koulutuksella on 
tutkimusten mukaan vahva yhteys terveydentilaan ja hyvinvointiin (esim. 
Lahelma ym., 2007). Lisäksi hyvin toimeentulevien ja korkeasti koulutettu-
jen keskuudessa wellness- ja fitness-ideologiat voivat pahimmillaan  
ylikorostua ja johtaa loputtomaan, pakonomaiseen fyysisen ja henkisen 
”pääoman” kasvattamiseen ja ”hyvän elämän” tavoitteluun (vrt. Smith  
Maguire, 2008; Sassatelli, 2010). Ikääntyvä väestö voi jäädä nuoruus- ja 
terveysihanteidensa vangiksi, sillä wellneksen ”tasovaatimusten” kasvaessa 
kuluttaja ei ehkä milloinkaan saavuta riittävää hyvinvoinnin tasoa. Tämä voi 
toki laajentaa wellness-tuotteiden ja -palvelujen markkinoita, mutta saattaa 
lopulta vähentää koettua hyvinvointia. Wellness-kulutuksen tarkempi käsit-
teellistäminen ja wellness-markkinoiden ja -kuluttajien empiirinen tutkimus 
onkin tärkeää. 

Vaikka wellness-kulutuksen tutkimus on viime vuosien aikana lisääntynyt, 
lisää nimenomaan kulutustutkimukseen pohjautuvaa tietoa tarvitaan siitä, 
mitä wellness-kulutus merkitsee eri kuluttajasegmenteille, miten kauppa voi 
edistää innovatiivisten tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittämistä sekä 
miten wellness-kulutuksen kaupalliset ja sosiaaliset hyödyt saadaan maksi-
moitua. Matkailu- ja vapaa-ajan tutkimus on toiminut wellness-kulutuksen 
tutkimuksessa suunnannäyttäjänä, mutta ilmiön laajuuden ja ajankohtai-
suuden vuoksi laajempaa keskustelua tarvitaan myös kulutustutkimuksen ja 
kaupan tutkimuksen piirissä. 
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TIIVISTELMÄ 

Suomalaisten rahapelaaminen on kasvanut viime vuosikymmeninä merkittävästi. 
Toimialan yhteiskunnallisen merkityksen huomioon ottaen on rahapelien tutkimus 
ollut Suomessa toistaiseksi vähäistä. Tutkimukselle on kuitenkin olemassa tilausta 
etenkin nyt, kun Euroopan Unionin rahapelaamista koskeva politiikka on muutos-
vaiheessa. Rahapelipolitiikkaansa ovat viime vuosina muokanneet muun muassa 
Tanska, Ranska ja Kreikka sekä EU:n ulkopuolisista maista mm. Norja. Oletettavaa 
onkin, että EU-lainsäädäntö tulee lähivuosina tarkastelemaan kansallisia monopoliin 
perustuvia rahapelijärjestelmiä ennennäkemättömän tarkasti. Tässä artikkelissa 
kuvaillaan Suomen rahapelijärjestelmän perusteet, tarkastellaan suomalaisen raha-
pelaamisen viime vuosina kohtaamia muutoksia sekä hahmotellaan alan tulevai-
suudennäkymiä nykyisen kehityksen valossa. Tämä artikkeli perustuu kirjallisuus-
katsauksen lisäksi pääosin asiantuntijahaastatteluihin, joita toteutettiin sekä suo-
malaisissa että kansainvälisessä rahapeliyrityksessä. Lisäksi osana tutkimusta 
haastateltiin Tanskan peliviranomaisen sekä suomalaisten urheiluseurojen edusta-
jia. 

JOHDANTO 

Kun katsotte viime vuosien kasvua miljoonina euroina, niin kyllähän 
suomalainen rahapelikenttä on kasvanut voimakkaasti. Sitten pitää 
kysyä, että koska se saturoituu? Mihin saakka suomalainen rahapeli-
kenttä voi kasvaa? (Haastattelu, Veikkaus Oy:n edustaja B) 

Suomalaiset ovat aktiivisia rahapelaajia. Suosituimmat pelimuodot kansan 
keskuudessa ovat perinteisesti olleet Lotto, rahapeliautomaatit sekä raapu-
tusarvat. Suomalaisen rahapelaamisen vuosikirjan (2009, 32) mukaan ra-
hapeleihin käytettiin vuonna 2008 keskimäärin 1615,75 euroa henkeä kohti. 
Viime vuosina suomalaisten rahapelaaminen on yleistynyt entisestään. So-
siaali- ja terveysministeriön teettämän kyselyn mukaan 78 prosenttia suo-
malaisista on pelannut viimeisten 12 kuukauden aikana jotakin rahapeliä. 
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Vuonna 2007 vastaava osuus oli 74 prosenttia. (Turja, Halme, Mervola, Jär-
vinen-Tassapoulos & Ronkainen 2012, 4) 

Rahapelit muodostavat siis merkittävän toimialan, josta on toistaiseksi tehty 
vähän taloudellista tutkimusta. Suomalaista rahapelijärjestelmää toteute-
taan tällä hetkellä kolmen oikeudellisen monopolin kautta. Veikkaus Oy:llä 
on lupa toimeenpanna raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntitoimin-
taa. Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus rahapeliautomaatti- 
ja pelikasinotoimintaan. Fintoto Oy:llä puolestaan on oikeus hoitaa totopele-
jä (kts. esim. Kuuluvainen ym. 2012). 

Vuonna 2010 Suomen rahapelimarkkinoiden koko oli 1,53 miljardia euroa 
pelikatteella mitattuna1 Vuonna 2010 Veikkaus Oy:llä oli 52,6 %:n, RAY:lla 
44,1 %:n ja Fintotolla 3,3 %:n markkinaosuus. Toimialan kasvukehitykses-
tä kertoo RAY:n pelien tuoton kasvu vuoden 1990 noin 246 miljoonasta eu-
rosta vuoden 2008 noin 658 miljoonaan euroon. Edes viime vuosien talou-
delliset taantumat eivät ole merkittävästi vaikuttaneet rahapelaamisen 
määrän, vaikka kasvun voidaankin nähdä hieman tasaantuneen. (Cisneros 
Örnberg & Tammi, 2011). 

Suomalaiset pelaavat myös harmailla markkinoilla, toisin sanoen ulkomaisil-
la rahapelisivustoilla, melko suuria rahamääriä. Tämän tutkimuksen haas-
tatteluissa kävi ilmi, että RAY:n ja Veikkaus Oy:n arviot suomalaisten maan 
rajojen ulkopuolella pelaamista rahamääristä ovat vaihdelleet 100 miljoonan 
ja 150 miljoonan euron välillä. Kansainvälisen rahapeliyrityksen edustaja 
arvioi summan olevan tätä selvästi suurempi. Tarkkaa lukua tuskin on mah-
dollista laskea, ja RAY:n sekä Veikkauksen yhdessä tekemät arviot perustu-
vat pitkälti pokerscout.com-verkkosivuston tilastoihin (Haastattelu, RAY:n 
edustaja).  

AINEISTOT 

Tämän artikkelin aineisto kerättiin osana laajempaa tutkimuskokonaisuutta 
(kts. Kuuluvainen ym. 2012). Tutkimuksen toteuttamisessa on hyödynnetty 
erilaisia sekundääriaineistoja, kuten rahapelaamiseen ja eri maiden säänte-
lyyn liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi osana tutkimusta haastatel-
tiin yhteensä yhtätoista rahapelialalla joko suorasti tai epäsuorasti toimivaa 
henkilöä. Käytännössä haastateltavat olivat rahapelimarkkinoilla toimivien 
yritysten edustajia sekä urheiluseurojen johtajia, jotka toimivat sellaisessa 
asemassa, että heidän voitiin olettaa omaavan korkean tason asiantunte-
musta suomalaisesta rahapelikentästä ja rahapelimonopolin vaikutuksista 
yhteiskuntaan2. Osana tutkimusta haastateltiin myös kahta Tanskan pelivi-

                                       

1 Pelikate saadaan, kun pelien tuotoista vähennetään pelaajille maksetut voitot.  

2 Haastateltujen henkilöiden nimiä tai titteleitä ei anonymiteettiperiaatetta noudat-
taen julkaista tässä raportissa. aiheen arkaluontoisuuden takia. Tämän uskottiin 
parantavan haastattelujen laatua edistämällä avoimempaa vuorovaikutusta haas-
tattelijoiden ja haastateltavien välillä. Haastatellut toimivat organisaatioissaan joh-
to- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä. Teemahaastattelut noudattivat samaa run-
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ranomaisen (the Danish Gambling Comission) edustajaa. Tämä artikkeli 
hyödyntää erityisesti rahapeliyritysten edustajien haastatteluja, muiden 
haastattelujen toimiessa lähinnä taustamateriaalina. Tutkimusmetodina 
käytettiin teemahaastatteluja (kts. esim. Eskola & Suoranta, 2008) ja yksit-
täisten haastattelujen kesto vaihteli reilusta puolesta tunnista yli kahteen 
tuntiin. Aineiston analyysissä hyödynnettiin haastatteluaineiston teemoitte-
lun ja aineistolähtöisen koodaamisen periaatteita (Eskola & Suoranta 2008). 

Seuraavaksi esitellään suomalaisen rahapelijärjestelmän lähtökohtia. Tämän 
jälkeen tarkastellaan Suomen rahapelimonopolien taloudellista menestystä 
ja rahapelien markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä sekä pohditaan alan tu-
levaisuudennäkymiä. Artikkelin tavoitteena on esitellä suomalainen rahape-
lijärjestelmä sekä sen viime vuosina kohtaamat muutokset. Lisäksi artikkeli 
tuo esiin eurooppalaisen rahapelikentän hiljattaisia muutoksia sekä pohtii 
näiden mahdollisia vaikutuksia suomalaisen rahapelikentän lähitulevaisuu-
teen. 

SUOMEN RAHAPELIJÄRJESTELMÄ 

Suomessa rahapelitoimintaa ohjaa arpajaislaki. Ensimmäinen arpajaisia 
koskeva laki säädettiin vuonna 1965 kooten hajanaisesti säädeltyä rahape-
likenttää yhteen esittämällä perussäännökset eri pelitoiminnoista samassa 
laissa. Laki sisälsi perusajatuksen, että rahapelitoimintaan vaadittiin aina 
viranomaisten lupa ja että ihmisten pelihalun hyväksikäyttäminen oli lähtö-
kohtaisesti kiellettyä. Toisaalta sen nähtiin olevan sallitumpaa silloin kun 
rahapelaamisella hankittiin tuloja hyväntekeväisyyteen tai muuhun aatteel-
liseen toimintaan. (esim. Kortelainen, 1988; Pollari, 2011). Vaikka arpajais-
lakia on uudistettu vuosien varrella, ovat sääntelyn lähtökohdat säilyneet 
entisellään. 

Suomen rahapelijärjestelmä on yksinoikeuksiin perustuva toimilupajärjes-
telmä, jonka puitteissa Veikkaus Oy, RAY sekä Fintoto Oy toimivat oikeudel-
lisina monopoleina (Varvio 2007, 9). Oikeudellisen monopolin voi määritellä 
määräävän markkina-aseman tilanteeksi, jossa asema perustuu lain sään-
nöksillä annettuun yksinoikeuteen (esim. Kilpailuvirasto 2012). Veikkaus 
Oy:llä on lupa toimeenpanna raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyönti-
toimintaa. Raha-automaattiyhdistyksellä on yksinoikeus rahapeliautomaatti- 
ja pelikasinotoimintaan. Fintoto Oy:llä puolestaan on oikeus hoitaa totopele-
jä. 

Suomen rahapelijärjestelmä on esitetty kuviossa 1. Tässä tutkimuspaperis-
sa keskitytään suomalaisista rahapeliyhteisöistä erityisesti kahden merkit-
tävimmän, eli Veikkaus Oy:n ja RAY:n toiminnan esittelyyn.  

 

                                                                                                                

koa. Tosin yrityskohtaisesti joitain teemoja myös vaihdeltiin. Urheiluseuroille tehdyt 
haastattelut perustuivat osin eri teemoihin kuin rahapelikentän toimijoiden. 
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Kuvio 1. Suomen rahapelijärjestelmä (Suomalaisen rahapelaamisen 
vuosikirja, 2009: 14) 
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Keväällä 2011 käytiin opetusministeriön selvitysmiesten aloittamaa julkista 
keskustelua siitä tulisiko Veikkaus Oy, RAY ja Fintoto Oy fuusioida yhdeksi 
kokonaisuudeksi toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Opetusministeriön 
selvityksen mukaan yhdistäminen toisi mukanaan säästöjä noin 50 miljoo-
nan euron edestä (Skog & Mattlin, 2011). Veikkaus Oy:n edustajien haas-
tatteluissa nousi myös esiin, että EU on ottanut kantaa Suomen kolmen 
toimijan välisen kilpailun ja yksinoikeusjärjestelmän oikeuttamisen väliseen 
suhteeseen. Suomalainen rahapelijärjestelmä kokonaisuudessaan on ky-
seenalaistettu EU:n tuomioistuimessa ns. Läärä-tapauksen (C-124/97) yh-
teydessä 1990-luvun lopulla. Tuolloin tuomioistuimen julkisasiamies antoi 
lausunnon, jonka mukaan Suomen rahapeliautomaattijärjestelmä on EU:n 
sääntöjen vastainen. EU:n tuomioistuimen päätös ei kuitenkaan noudatta-
nut julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta, jossa hän vaati valtion monopolin 
korvaamista muulla kuin yksinoikeuteen perustuvalla lupajärjestelmällä. 
Tuomioistuin perusti julkisasiamiehen lausunnosta poikkeavan päätöksensä 
sille, että rajoitusten nähtiin estävän pelaamisesta koituvia ongelmia. Tapa-
uksen jälkeen suomalaisessa rahapelijärjestelmässä on kuitenkin kiinnitetty 
enemmän huomiota ikärajoihin ja vastuullisuuteen. (Cisneros Örnberg & 
Tammi 2011, 115). 

Rahapelialan verotusta sääntelee tuloverolaki (1535/1992) sekä arpajaisve-
rolaki (1922/552). Tuloverolain mukaan verovelvollisen rahana tai rahanar-
voisena etuutena saadut tulot ovat veronalaista tuloa. Arpajaisten kohdalla 
toimeenpanija on velvollinen maksamamaan arpajaisveron, joka kattaa tu-
loveron. Tuloverolaissa on rajoitettu veronalaisuutta niin, että Suomessa tai 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa lainsäädännön mukaisesti 
toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto ei ole veronalaista tuloa. Arpa-
jaisverolaki velvoittaa rahapeliyhteisöt maksamaan toimeenpanemistaan 
arpajaisista valtiolle arpajaisveroa. Vuodesta 2012 lähtien Veikkaus Oy ja 
RAY maksavat arpajaisveroa 12 % pelitoiminnan tuotosta eli rahapanosten 
yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotuksesta. Aiempi vero-
prosentti oli 10. Veikkaus Oy:n haastatteluissa kävi ilmi, että yritys olettaa 
valtion nostavan arpajaisveroa uudelleen lähitulevaisuudessa. 

Arpajaisveron korotus [kymmenestä kahteentoista prosenttiin] tar-
koitti sitä, että 17 miljoonaa lähti edunsaajilta valtiovarainministeriöl-
le. Meidän pitää tehdä sinne viimeisen viivan alle 17 miljoonaa 
enemmän, jotta ollaan nollatilanteessa. (Haastattelu, Veikkaus Oy:n 
edustaja B) 

Arpajaisvero on huomattava tulonlähde valtiolle. Vuonna 2009 rahapeliyhti-
öiden arpajaisvero tuotti valtiolle yhteensä 131 miljoonaa euroa. (Hippos, 
2010; RAY, 2009 & 2010; Veikkaus, 2010.) Arpajaisveron tuottamat tulot 
käytetään valtion menoihin ilman sidoksia (Suomalaisen rahapelaamisen 
vuosikirja, 2009). 
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RAHAPELIMONOPOLIEN TALOUDELLINEN MENESTYS JA 
RAHAPELIEN MARKKINOINTI 

Rahapelimonopolien taloudellinen menestyminen on kehittynyt kysynnän 
kasvun mukaisesti. Helmikuussa 2012 Veikkaus Oy ilmoitti tehneensä tili-
vuonna 2011 uuden ennätystuloksensa 514,5 miljoonaa euroa. Liikevaih-
tonsa yritys oli kasvattanut 1792,7 miljoonaan euroon. Kasvua vuodesta 
2010 oli siis 6,1 prosenttiyksikköä. (Veikkauksen verkkosivut, 2012). Suo-
malaisten rahapeliyhteisöjen liikevaihdon kehitys vuosina 2006–2010 on 
esitetty taulukossa 1. Taulukon luvut on kerätty rahapeliyhteisöjen verk-
kosivuilta. 
 
Taulukko 1. Suomalaisten rahapeliyhteisöjen liikevaihdon ke-
hitys (2006–2010, milj. euroa) 

 
Kuten taulukosta näkee, Veikkaus Oy:n liiketoiminta on kasvanut tasaisesti 
vuodesta 2006 vuoteen 2010. RAY:n ja Fintoto Oy:n liikevaihdot puolestaan 
ovat pysytelleet melko muuttumattomina. Monopolien yhteenlaskettu liike-
vaihto on kasvanut 349 miljoonalla eurolla tarkasteltavana ajanjaksona.  
 
Taulukosta 2 käy ilmi, että suomalaisista rahapeliyhteisöistä Veikkaus ja 
RAY ovat jo pitkään tehneet erinomaista taloudellista tulosta. Taulukon 2 
luvut perustuvat Veikkaus Oy:n edustajan tutkimushaastattelussa ilmoitta-
miin lukuihin. Vuodesta 2005 monopolien yhteenlaskettu liikevoitto on kas-
vanut noin 16 prosenttia. Tuloksen kasvun veturina on toiminut erityisesti 
Veikkaus Oy. Haastatteluista kävi ilmi, että kyseinen kasvu on suurelta osin 
onnistuneen liiketoiminta strategian tulosta, jolla Veikkaus Oy on kyennyt 
paremmin segmentoimaan markkinoitaan ja laajentamaan asiakaskuntaan-
sa. 
 
 
 
 
 

                                       

3 RAY:n liikevaihto on pelitoiminnan tuotto, josta on vähennetty arpajaisve-
ro. 

PELIYHTEISÖ 2006 2007 2008 2009 2010 

VEIKKAUS OY 1361 1391 1475 1558 1690 

RAY3 604 599 619 597 619 

FINTOTO OY 205 208 220 199 210 

YHTEENSÄ 2170 2198 2314 2354 2519 
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Taulukko 2. Suomalaisen rahapelimonopolien liikevoiton kehi-
tys 2005–2011 (milj.euroa) 
 
Vuosi Veikkaus 

Oy 

RAY Fintoto 

Oy 

Yhteensä  Kasvu   Kasvu 

(%) 

2005 397 402 2,1 801 + 17 2,1  

2006 403 413 1,2 817 + 16 2,0  

2007 421 401 0 822 + 5 0,6  

2008 441 397 -0,2 838 + 16 1,9  

2009 465 374 0,3 839 + 2 0,2  

2010 501 381 - 0,4 882 + 42 4,8  

2011 

(arvio) 

510 418 0,3 928 + 46 5,0  

 

Uudistettu arpajaislaki astui voimaan 1.10.2010, ja lain keskeiset muutok-
set koskivat rahapelien markkinointia. Laittomien rahapelien mainonta on 
edelleen kiellettyä, mutta uudessa laissa myös luvalliselle rahapelien mark-
kinoinnille määriteltiin perusteet. Lain mukaan markkinoinnin keinoin ei saa 
houkutella alaikäisiä pelaajiksi, eikä esittää runsaasta pelaamisesta ihan-
noivaa kuvaa. Laissa on myös määritelty pelit, joihin arvioidaan sisältyvän 
erityisiä pelihaittoja: nettiarvat, vedonlyöntipelit, pelikasino ja kasinopelit, 
osa rahapeli-automaateista sekä osa totopeleistä. Erityisten pelihaittojen 
pelejä ei saa markkinoida pelisalien, pelikasinoiden tai raviratojen ulkopuo-
lella. Uudessa laissa lisättiin viranomaisten mahdollisuuksia puuttua arpa-
jaislain vastaiseen markkinointiin mm. markkinointikielloilla ja uhkasakoilla. 
Lisäksi rikoslakiin lisättiin uusi rikosnimike rahapelirikos (Arpajaislaki 
2001/1047; Stakes 2010). Rahapelien mainontaa koskeva lainsäädäntö on 
tulkinnanvaraista, ja ulkomaisten rahapeliyritysten lisäksi Veikkaus Oy ja 
RAY ovat saaneet Poliisihallituksen arpajaishallinnolta huomautuksia mai-
nonnastaan. Poliisihallitus on katsonut, että esimerkiksi osa RAY:n peli-
mainonnasta on rikkonut lakia tarjoamalla elämyksiä ja mielikuvia pelkän 
luvallisen informaation sijaan. 
 

Vika ei ole firmoissa, eikä viranomaisissakaan. Vika on lainsäädän-
nössä, joka on hyvin tulkinnanvarainen. Pelit on luokiteltu aika fiilis-
pohjalta erittäin haitallisiksi ja vähemmän haitallisiksi…Ongelma on 
se, että tuotemainontaa saa harjoittaa ja Veikkaus on tulkinnut sen 
niin, että kyllä miljoonapottia saa mainostaa esimerkiksi Prisman 
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näytöillä ja TV:ssä ahkerasti ja joka kulmalla. Että se on vain tuote-
mainontaa. RAY mainosti Kulta-Jaskaa, että sitä saa pelata myös ne-
tissä, ettei vaan kivijalkamyymälässä. Onko se nyt sitten tuote-
mainontaa vai tuotetiedon edistämistä?...Odotettaisiin, että viran-
omaiset ottaisivat kantaa mitä saa tehdä ja mitä ei. (Haastattelu, 
RAY:n edustaja) 

Yksityiset pelintarjoajat vähensivät selvästi läsnäoloaan suomalaisessa me-
diassa arpajaislain muutosten jälkeen. Tätä havainnollistaa mm. se, että 
vielä muutamia vuosia sitten TV:ssä esitetyt pokeriohjelmat sekä lukuisat 
pokerijulkaisut ovat poistuneet lähes kokonaan markkinoilta. 
 

Siinä oli sellainen pelko alla, koska uhkaukset olivat aika kovat. Pää-
toimittajat ovat sitten vastuussa henkilökohtaisesti näistä, mikäli rik-
koo arpajaislakia. Siinä tuli hetkeksi sellainen seesteisyys meidän 
markkinoinnin puolelta, mutta aika paljon ollaan sitten löydetty niin 
sanottuja laillisia porsaanreikiä. Mediahan on vienyt pikkuhiljaa toi-
mipaikkoja ulkomaille, että pystyisi sitten toimimaan. Varsinkin nyt, 
kun medialle tuli tämä [korotettu] arvonlisävero, niin olisi varmasti 
hyvin tervetullutta tämmöinen raha. Huomaa, että he ovat hyvin 
kiinnostuneita, että miten sen rahan saisi. (Haastattelu, kansainväli-
sen rahapeliyrityksen edustaja) 

Rahapeliyhtiöt pystyvät käytännössä kiertämään arpajaislain mainontakiel-
toa suhteellisen helposti. Yritykset mainostavat Suomessa kaupallisilla TV-
kanavilla, jotka toimivat ulkomailta käsin ja ovat täten suomalaisen lainsää-
dännön ulottumattomissa. Kansainväliset rahapeliyhtiöt ovat menestyksek-
käästi hyödyntäneet myös mm. YouTubea markkinoinnissaan ja käyttäneet 
markkinoinnissaan kuuluisia uransa hiljattain lopettaneita suomalaisurheili-
joita. Vastaavanlaisia ongelmia kohdataan myös muissa maissa, joissa ra-
hapelit ovat kansallisten monopolien hallussa. Esimerkiksi Tanskan tapauk-
sessa epämääräinen rahapelilainsäädäntö ennen markkinoiden liberalisointia 
johti opportunistiseen käyttäytymiseen niin kansainvälisten pelifirmojen 
kuin kansallisen median ja muiden edunsaajien osalta.  
 
Veikkaus Oy:n edustajien mukaan uudella arpajaislailla ei ollut kovin mer-
kittäviä vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Merkittävimmät muutokset 
liittyvät markkinointiin. 
 

Yksikään lajiliitto tai muu kumppani ei saa laittaa meidän logoa min-
nekään ilman, että me tiedetään. Se vaikutus sillä on. Sisällöllisesti ei 
voida markkinoida urheilupeliä sitä kautta, mutta meillä on monta 
muuta viestiä joita me pystytään hyödyntämään. (Haastattelu, Veik-
kaus Oy:n edustaja A) 

Ihan samalla tavalla meiltä lähtee tiilenpäitä lukemaan, jos me mark-
kinoinnissa rikotaan arpajaislakia ja niin se pitää olla. Toisaalta ulko-
maisten peliyhtiöiden markkinointiin arpajaislaki antoi helkutin järeät 
välineet valvojalle. Siellä on uhkasakkoa ja vaikka tämä avustami-
nen, että jos meidät saadaan kiinni siitä, että me ollaan avustettu, 
niin jyrkimmän tulkinnan mukaan se on arpajaisrikos, josta on sää-
detty maksimirangaistuksena vankeutta. (Haastattelu, Veikkaus Oy:n 
edustaja B) 
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Verkkosivujensa mukaan Veikkaus Oy käytti vuonna 2010 tuotemainontaan 
14,7 miljoonaa euroa. Mediatilaostoihin käytettiin 10,1 miljoonaa euroa ja 
tuoteinformaation jakamiseen 0,1 miljoonaa euroa. Sponsoroinnin pelikoh-
deyhteistyön kustannukset olivat 3,6 miljoonaa euroa. Yrityksen tuote-
mainontaan käytetty panostus kasvoi edellisestä vuodesta noin 10 prosent-
tia. Tuotemainonnan kasvun voidaan olettaa olevan kytköksissä mm. arpa-
jaisveron korotuksiin. Valtio odottaa Veikkauksen tekevän jatkossa vastaa-
vaa tulosta kuin ennen arpajaisveron korotustakin, joten tämä edellyttää 
pelituotteiden myynnin kasvattamista. Myynnin kasvattaminen puolestaan 
edellyttää Veikkaukselta aiempaa merkittävämpiä markkinointi-
investointeja. 

KESKUSTELUA RAHAPELIJÄRJESTELMÄN 
TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ 

Teknologisen kehityksen ja regulaatioon liittyvien muutosten seurauksena 
kehittyvän dynamiikan ansiosta rahapelitoimiala tulee myös jatkossa tar-
joamaan erittäin mielenkiintoisen tutkimuskohteen. On erittäin todennäköis-
tä, että alaa kohdanneet muutokset vain kiihtyvät entisestään seuraavien 
vuosien aikana. Tämä puolestaan pakottaa alan toimijat päivittämään liike-
toimintamallejaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Käytännössä 
on oletettavaa, että esimerkiksi mobiilipelaaminen tulee kasvamaan lähi-
vuosina merkittävästi. 
 
Mihin suuntaan suomalainen rahapelijärjestelmä sitten tulee muuttumaan 
lähitulevaisuudessa? Suomalaisen rahapelikentän kehitys on vahvasti sidok-
sissa erityisesti EU-tason rahapelipolitiikan kehitykseen. EU-valtioiden raha-
pelijärjestelmät ovat viime vuosina kehittyneet eri suuntiin ja järjestelmien 
välillä on ollut havaittavissa selvää polarisoitumista. Siinä missä esimerkiksi 
Tanska, Saksa, Ranska ja Espanja ovat hiljattain avanneet pelimarkkinoi-
taan myös yksityisille toimijoille, on Suomi puolestaan pyrkinyt vahvista-
maan monopoliaan entisestään. Tällaista kehitystä heijastelee mm. se, että 
Jyrki Kataisen 1. hallitusohjelman kohdassa päihdepolitiikka ja -palvelut 
(2011, 62) todetaan seuraavaa: 
 

"Nykyistä rahapelien yksinoikeusjärjestelmää kehitetään rajoittamalla 
ulkomaille tapahtuvaa pelaamista. Kehitetään rahapelihaittojen seu-
rantaa, tutkimusta, ehkäisyä ja hoitoa. Viranomaisten, järjestöjen, 
peliyhteisöjen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä pelihaittojen torjun-
nassa tehostetaan." 

Veikkaus Oy:n edustajien haastatteluissa kävi ilmi, ettei Veikkaus kuiten-
kaan ole estolainsäädännön kannalla. Veikkauksen linjanvetona siis on, että 
esimerkiksi IP-osoitteiden tai rahansiirtojen blokkaukset eivät ole suositel-
tavia metodeja ulkomaisille sivustoille tapahtuvan pelaamisen estämiseksi. 
Kokemukset muista valtioista (mm. Italia) ovat osoittaneet, että tällaisten 
”pakkokeinojen” käytännön toteutus on ollut erittäin haastavaa teknologioi-
den kehittyessä (Williams, Wood & Parke 2012).    
 
Edellä esitellyn kaltaista polarisoitumiskehitystä on osaltaan ruokkinut EU:n 
rahapelaamiseen liittyvän juridiikan tulkinnanvaraisuus. EU on kuitenkin jo 
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reagoinut asiaan ja vaikuttaisi vahvasti siltä, että lähitulevaisuudessa unio-
nin sisäiset rahapelimarkkinat pyritään ainakin jossain määrin harmonisoi-
maan. Tästä viestii esimerkiksi Euroopan komission vuonna 2011 julkaise-
ma vihreä kirja4 sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla. 
Harmonisointipyrkimyksiä hankaloittaa kuitenkin se, että kansallisilla mono-
polijärjestelmillä on Euroopassa pitkät historialliset perinteet. Rahapeli-
monopoleja on perusteltu esimerkiksi kuluttajien suojelulla, sosiaalisten 
haittojen ehkäisyllä, hyväntekeväisyystoiminnan rahoittamisella sekä rikolli-
suuden ehkäisyllä (Cisneros Örnberg 2006, 10; Papaloukas 2010, 86; Cis-
neros Örnberg & Tammi 2011, 110). Palveluiden vapaata liikkuvuutta pai-
nottava EU-lainsäädäntö asettaa kuitenkin merkittävän haasteen monopoli-
järjestelmien tulevaisuudelle, sillä vuonna 2003 tehdyn EY-tuomioistuimen 
ns. Gambelli-päätöksen (C-243/01; kts. Verbiest & Keuleers, 2004) jälkeen 
maakohtaiset käytännöt ovat olleet suurennuslasin alla. Gambelli -päätöstä 
on tulkittu niin, että monopolia ei voi perustella jäsenvaltioiden fiskaalisilla 
hyödyillä, vaikka tuotot ohjattaisiinkin hyväntekeväisyyteen. 
 
Suomen osalta tuomioistuinprosessit eivät ole toistaiseksi johtaneet mainit-
tavampiin rajoituksiin monopolien toiminnassa. Vuonna 2007 Euroopan ko-
missio tosin antoi Suomelle varoituksen urheiluvedonlyönnin rajoittamises-
ta. Toisaalta vuonna 2009 Euroopan parlamentti puolestaan hyväksyi mie-
tinnön, jonka mukaan sähköinen rahapelaaminen ei vaatisi EU-tasoista 
sääntelyä. Toisin sanoen kukin jäsenvaltio voi säädellä online-
pelitoimintaansa haluamallaan tavalla (Peltonen 2010). Aiheen monimutkai-
suutta heijastaa kuitenkin se, että vuonna 2011 EU-tuomioistuin puolestaan 
antoi päätöksen, jonka mukaan EU-jäsenmaa saa edelleen päättää rahape-
limonopolistaan itse, mutta tarkensi samalla linjauksia kansallisten monopo-
lien olemassaolon edellytyksistä. Tuomioistuimen päätöksen mukaan raha-
pelimonopolia koskeva kansallinen lainsäädäntö on mahdollinen vain tapa-
uksessa, jossa rahapeleihin liittyvä rikollisuus ja mahdolliset petokset ovat 
todistetusti ongelma kyseisessä maassa. Päätöksessä linjataan myös, että 
rahapelien mainonta tulee rahapelimonopoleissa olla erittäin rajattua. Mark-
kinoiden laajentamiseen tähtäävä mainonta ei ole tuomioistuimen mukaan 
linjassa rikollisuuden ehkäisyn kanssa. EU-tuomioistuin myös täsmensi, että 
julkisen tulovirran maksimointi ei ole riittävä peruste palveluiden vapaan 
liikkumisen ja tarjoamisen rajoittamiseksi EU-alueella. (EU-tuomioistuin 
2011). Vuoden 2012 loppupuolella EU-komissio pyysi Suomen hallitukselta 
selvityksen rahapelipalvelujen ja EU-lainsäädännön yhteensopivuudesta. 
Selvityksen saatuaan, Komissio antoi oman vastauksensa asiaan syksyllä 
2013. Vastauksen perusteella Komissio ei ryhdy Suomen rahapelimonopolia 
koskeviin toimenpiteisiin. 
 
Lähitulevaisuus näyttää pysyykö Suomi monopolimyönteisessä rahapelipoli-
tiikassaan vai puretaanko toimialan säännöstelyä maassamme joko EU:n 
pakottamana tai omatoimisesti. Käytännössä vaihtoehtona voisi olla esi-
merkiksi Tanskan mallin mukainen regulaation osittainen purkaminen, jol-
loin esimerkiksi urheiluvedonlyöntiä vapautettaisiin, mutta lottopelit pysyisi-

                                       

4 Euroopan komission vihreät kirjat ovat asiakirjoja, jotka tähtäävät keskustelun 
aloittamiseen tietyistä teemoista. 
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vät edelleen valtiollisen monopolin piirissä. Joka tapauksessa on hyvin to-
dennäköistä, että rahapelitoimiala tulee kohtaamaan muutoksia myös lähi-
tulevaisuudessa ja esimerkiksi Veikkaus Oy on jo varautunut toimintaympä-
ristönsä muutoksiin kartoittamalla mm. sittemmin alas ajetun Veikkaus So-
lutions- tytäryhtiönsä kautta uusia kansainvälisiä markkinoita. 
 
Rahapelaamisen luonteesta johtuen on alan kehityksen tarkastelu nimen-
omaisesti kuluttajan näkökulmasta hyvin monimuotoista. Osa yhteiskunnas-
ta näkee rahapelit yhä edelleen ns. syntituotteena, kun taas osa kokee pe-
laamisen viihteeksi (Danson 2010, Lamont, Hing & Gainsbury 2011). Della 
Sala (2010, 1030) toteaa rahapelaamisen säätelyn tasapainoilevan taloudel-
lisen tehokkuuden ja moraalisten asenteiden välillä. Oletettavaa onkin, että 
markkinoiden vapautuessa ja uusien toimijoiden tullessa markkinoille, uh-
ka-/rahapelituotteita ja palveluita toimitetaan kuluttajille jatkossa kilpailu-
kykyisemmin hinnoin. Esimerkiksi vedonlyönnin tuotteissa tämä voi tarkoit-
taa parempia palautuskertoimia5. Tällöin on myös oletettavaa, että niiden 
kulutus nousee hetkellisesti. Yleisesti ottaen lisääntyvä kilpailu on kulutta-
jalle hyödyksi, mutta rahapelien kohdalla tulee kuitenkin pohtia myös lie-
veilmiöiden mahdollista lisääntymistä (esim. ongelmapelaamisen kasvu). 
Keskeistä onkin pohtia rahapelipolitiikan muutosten potentiaalisia seurauk-
sia. Kompensoivatko valtion, yritysten ja yksilöiden yhteenlasketut hyödyt 
muutoksen mahdolliset negatiiviset lieveilmiöt? Suomen tuleekin seurata 
tarkasti Tanskan rahapelimarkkinoiden kehitystä. Toisen saman kokoluokan 
Pohjoismaan kokemusten voidaan olettaa antavan osviittaa siitä, mitä myös 
Suomessa voisi tapahtua, mikäli rahapelimarkkinat esimerkiksi avattaisiin 
yksityisille pelifirmoille. 
 
Kiitämme rakentavista kommenteista anonyymeja vertaisarvioijia. 
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Lektio: Brändien yhteisöllinen 
kuluttaminen 

 

Elina Närvänen 

Jokainen meistä kuuluu monenlaisiin yhteisöihin ja ryhmiin, kuten perhee-
seen, sukuun, kansakuntaan, naapurustoon, kaveripiiriin, harrastusryhmään 
tai nettiyhteisöön. Voimme siis todeta yhteisöjen olemassaolon ja merkityk-
sen sosiaaliselle elämälle jo arkikokemuksemme kautta. Yhteisöillä on myös 
tutkittu olevan paljon positiivisia vaikutuksia. Ne tuottavat jäsenilleen tur-
vallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita, luovat pohjan yksilön sosiaali-
selle kehitykselle, edistävät hyvinvointia, sekä tehostavat tiedonkulkua. 

Sosiologi Michel Maffesolin mukaan nykyajan yhteisöt muotoutuvat ja pur-
kautuvat, tarjoten jäsenilleen hetkittäisiä emotionaalisia yhteisöllisyyden 
kokemuksia ja aineksia moninaisten identiteettien rakentamiseen. Identi-
teetti vaatii aina muodostuakseen sekä yhtäläisyyttä että erontekoa. Tämän 
päivän yhteisö tarjoaakin yksilöille tärkeän foorumin, jossa voidaan yhtä ai-
kaa olla erilaisia ja samanlaisia. Nykyajan yhteisöillä ei välttämättä ole py-
syvää sosiaalista hierarkiaa, jossa valtaa pitävät määrittelisivät normit ja 
kontrolloisivat sen toimintaa. Yhteisöihin kuuluminen on yhä useammin 
omaehtoista ja spontaania. 

Internetin ja viestintäteknologian kehityksen myötä yhteisöt ovat myös ir-
tautuneet entistä enemmän fyysisestä paikasta ja siirtyneet virtuaaliseen 
tilaan. Yhteisöllisyys perustuu jatkuvaa kasvokkaista vuorovaikutusta 
enemmän jaettuihin mielenkiinnon kohteisiin ja esimerkiksi omista koke-
muksista keskustelemiseen verkkoyhteisöissä. Teknologiasta on tullut alus-
ta uuden tyyppiselle sosiaaliselle toiminnalle. Uutta yhteisöllisyyttä on ku-
vattu myös heimoutumisen käsitteellä, jossa keskeistä ovat jaetut tunneko-
kemukset, sekä yhteistoiminta. Yhteisöjen luonne on siis muuttunut kiinte-
ästä rakenteesta kohti pirstaloitunutta ja jatkuvasti muuttuvaa dynaamista 
verkostoa.  

Markkinoinnin kannalta uusi yhteisöllisyys on erittäin relevantti ilmiö, sillä 
monesti yhteisöt ja heimot muotoutuvat harrastusten ja mielenkiinnon koh-
teiden ympärille, joissa kulutusobjektit näyttelevät keskeistä ja tärkeää roo-
lia. Tunnettuja ja laajasti tutkittuja esimerkkejä ovat Harley Davidson, josta 
on tullut moottoripyöräilijöiden alakulttuurin tärkeä symboli, sekä Apple, 
jonka käyttäjät suhtautuvat brändiin hyvin intohimoisesti ja myös puolusta-
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vat sitä uskollisesti. Yhteisöjä on muodostunut myös esimerkiksi pukeutu-
miseen, ruokaan ja vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyvien elämäntyylien ym-
pärille. Vastaväittäjäni Christina Goulding on kollegoineen muun muassa 
tutkinut lainelautailijoiden, klubbaajien eli konemusiikkiklubeilla kävijöiden 
ja mustiin pukeutuvien Goottien elämäntyyliyhteisöjä. 

Kotimaisia esimerkkejä kulutusyhteisöistä ovat karppaamisen ympärille syn-
tynyt verkkoyhteisö karppaus.info, jossa kuluttajat yhdessä muiden kanssa 
kehittävät sosiaalista identiteettiään ja osallistuvat yhteisölliseen toimin-
taan, tai Star Wreck elokuvan faniyhteisö, joka osallistui myös konkreetti-
sesti elokuvan tuotantoon ja rahoittamiseen. 

Tänään tarkastettava väitöskirjani asemoituu kulutustutkimuksen piiriin, 
jossa on jo jonkin aikaa käyty keskustelua yhteyksistä kuluttamisen ja yh-
teisöllisyyden välillä. Psykologian ja taloustieteen perinteistä johtuen pit-
kään kulutustutkijat pysyttelivät yksittäisen kuluttajan pään sisällä ja pyrki-
vät tunnistamaan, mikä saa hänet tekemään ostopäätöksiä. Kuitenkin kulu-
tuskulttuurin vaikutus arkielämäämme on yhä kasvanut ja on ilmennyt tar-
ve ymmärtää kuluttajan toimintaa sen laajemmassa sosiaalisessa ja kult-
tuurisessa kontekstissa. 

Kulutuskulttuurin teoria on noin kolmen vuosikymmenen ajan pyrkinyt tut-
kimaan, miten kulutus ja markkinat määrittelevät kuluttajan identiteettiä ja 
suhteita muihin. Tässä teoriaperinteessä kuluttaminen nähdään ostamista 
laajempana toimintana. Huomio kiinnittyy enemmän siihen, mitä tapahtuu 
ostohetken jälkeen kuluttajan arjessa. On myös havaittu, että kuluttajan 
toimintaa ohjaa usein halu kuulua ryhmään ja halu rakentaa sosiaalisia suh-
teita kulutuksen avulla. Jo yhdeksänkymmentäluvulla tutkittiin antropologi-
asta lähtöisin olevin etnografisin menetelmin, miten kulutuskokemus jäsen-
tyy sosiaalisessa kontekstissa. Aiheen pioneeritutkijat osallistuivat esimer-
kiksi Harley Davidson moottoripyöräjengien ja laskuvarjohyppääjien yhtei-
söihin ja tunnistivat, miten jaetut kulutuskokemukset rakentuvat. Havait-
tiin, että kokemuksen jakaminen muiden kanssa ja syntynyt yhteisöllisyy-
den tunne oli erittäin keskeistä onnistuneen kulutuskokemuksen kannalta.  

Myöhemmin 2000-luvun alussa lanseerattiin brändiyhteisön käsite, jossa 
tunnistettiin, että saman brändin käyttäjille, kuten vaikkapa Fordin kuljetta-
jille, voi muodostua yhteisiä normeja, rituaaleja ja velvollisuuksia yhteisöä 
kohtaan, aivan samoin kuin perinteisemmissäkin yhteisöissä. Yhteisöllisyys 
onkin usein kuviteltua ja tunne yhteenkuuluvuudesta ilman että henkilökoh-
taisesti tuntisi yhteisön muita jäseniä riittää tuottamaan yhteisöön kuulumi-
sen kokemuksen. Esimerkkejä ovat vaikkapa jääkiekkojoukkueen faniyhtei-
sö tai tunne suomen kansaan kuulumisesta. 

Kulutusyhteisöt ovat luonteeltaan aktiivisia ja osallistavia. Siten yhteisölli-
syyden ilmiö liittyykin keskeisesti toiseen markkinoinnin tieteenalaa ja käy-
täntöä viime vuosina ravisuttaneeseen ilmiöön, joka on asiakkaan roolin 
muuttuminen. Asiakkaat ovat yhä aktiivisempia, osallistuvampia, kriittisem-
piä, tiedostavampia ja verkostoituneempia. 

Asiakkaiden valta suhteessa yrityksiin on siis kasvanut. Noin kuukausi sitten 
julkistetun IBM:n laajan tutkimuksen mukaan asiakkaiden rooli yritysten 
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päätöksenteossa on kasvussa. Yli 70 maassa ja eri toimialoilla toteutetun 
haastattelututkimuksen mukaan toimitusjohtajat kokevat, että asiakkailla 
on oltava rooli myös yrityksen sisäisessä päätöksenteossa. Haastateltujen 
yli neljän tuhannen johtajan näkemyksissä nousee esiin tarve madaltaa ja 
avata perinteisiä organisaatiorajoja. Menestyäkseen yritysten on päästettä-
vä asiakkaat konkreettisesti vaikuttamaan yrityksen liiketoimintamalliin ja 
strategiaan. Asiakkaiden osallistaminen on perinteisesti tapahtunut lähinnä 
tuotekehityksen ja viestinnän toiminnoissa, mutta tämä ei enää riitä. Yksi 
keskeinen mahdollisuus ottaa asiakkaat osaksi yrityksen toimintaa on brän-
din kehittäminen ja yhteistyö kulutusyhteisöjen kanssa. Voidaan väittää, 
että juuri yhteisössä kuluttajien kollektiivinen innovatiivisuus aktivoituu 
parhaiten. 

Väitöskirjani empiirisenä tapauksena on suomalaisten hyvin tuntema jal-
kinebrändi ja kulttuuriseksi ikoniksi muodostunut Reino & Aino Kotikenkä. 
Brändin tarina on kulutustutkijalle arvokas ja hedelmällinen. Muutamassa 
vuodessa brändi elpyi lähes täydellisestä unohduksesta merkittävään 
myynnin kasvuun. Väitöskirjassani esitän, että tämä menestys tapahtui ku-
lutusyhteisöjen ansiosta ja niiden toiminnan seurauksena. Brändi onnistui 
puhaltamaan lämpöä ja empatiaa erilaisten ihmisten sosiaalisiin kohtaami-
siin. Erilaiset yhteisöt, kuten perheet, kaveriporukat ja työyhteisöt, jääkie-
kon harrastajat, artistien faniryhmät ja kyläyhteisöt omaksuivat brändin 
käyttöönsä. Näin Reino & Aino brändi tarrautui vahvasti kiinni monimuotoi-
seen yhteisölliseen toimintaan ja kuluttajille tärkeisiin merkityksiin, kuten 
esimerkiksi suomalaisuuteen, maaseuturakkauteen, luovaan hulluuteen ja 
perinteiden arvostamiseen. Tapauksena Reino & Aino tuo myös merkittävän 
panoksen aiheeseen liittyvään tieteelliseen keskusteluun, josta pohjoismai-
set ja etenkin kotimaiset esimerkit ovat tähän mennessä lähes kokonaan 
puuttuneet. 

Väitöskirjani rakentaa uuden näkökulman brändeihin liittyvään yhteisölli-
seen kuluttamiseen. Tämä uusi näkökulma muodostuu vastaamalla kolmeen 
tutkimustavoitteeseen. Ensiksi tutkimuksessa luodaan luokitteluskeema yh-
den brändin ympärille syntyneille erilaisille kulutusyhteisöille. Näitä yhtei-
sömuotoja ovat paikkaan, brändiin, aktiviteettiin, ideaan ja sosiaalisiin suh-
teisiin fokusoituvat yhteisöt. Tutkimuksen perusteella voidaan siis sanoa, 
että brändin yhteisöllinen kuluttaminen tapahtuu erilaisissa ja monimuotoi-
sissa konteksteissa. Yhteisöjä voidaan kuvailla joko tiiviiksi ja integroiduiksi, 
tai hajanaisemmiksi, ja brändin rooli yhteisöissä vaihtelee. 

Toinen tutkimustavoite on analysoida Reino & Aino brändin ympärille synty-
neitä yhteisöjä yksityiskohtaisesti. Tältä osin tutkimus hyödyntää paitsi 
alussa luotua luokitteluskeemaa, myös käytäntöteoreettista tulkinnan viite-
kehystä. Käytäntöteoriassa huomio kiinnittyy erityisesti siihen, mitä kulu-
tusyhteisöissä tapahtuu ja mitä kuluttajat tekevät. Pääpaino on siis toimin-
nan analysoinnissa. Tunnistamalla yhteisöistä erilaisia elementtejä, kuten 
merkityksiä, materiaaleja ja kompetensseja, yhteisöllistä toimintaa on mah-
dollisuus ymmärtää syvällisemmin. Elementit muodostavat yhteisössä jaet-
tuja toimintatapoja eli käytänteitä, joihin osallistumalla jäsenet luovat itsel-
leen arvoa. Reino tohveleiden käyttö tulee samalla osaksi yhteisöllistä toi-
mintaa. Esimerkki tästä on vaikkapa Pyterlahden paikkaan fokusoituvassa 
yhteisössä järjestettävä Aino ja Reino maantiejuoksu, jossa osallistujat 
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juoksevat kahden maitolaiturin välisen matkan tohvelit jalassaan. Tohvelei-
den aitouden varmistus erityisen Tossutarkastajan toimesta ennen kisaa oi-
keuttaa brändin merkitystä yhteisössä ja liittää brändin osaksi maaseudun 
nostalgiaa, humoristista kisailua ja suomalaista kulttuuria. Toisaalta esimer-
kiksi perheen muodostamassa sosiaalisiin suhteisiin perustuvassa yhteisös-
sä Reino tohvelit symboloivat välittämistä ja empatiaa. Perheenjäsenet lai-
naavat toistensa tohveleita ja osoittavat siten yhteenkuuluvuutta ja yhtei-
sön jatkuvuutta. Samaan tapaan Reino tohvelit ovat mukana siirtämässä 
kulttuuriperintöä aktiviteettiin fokusoituvissa yhteisöissä, kuten populaari-
musiikkipiireissä vanhemman polven muusikoilta, kuten Kari Tapiolta ja Jui-
ce Leskiseltä nuoremman polven muusikoille kuten Ville Valolle ja Jonne Aa-
ronille. 

Väitöskirjani päätyy tulkintaan kulttuurisesta brändin elpymisestä. Kulu-
tusyhteisöistä on tullut merkityksellisiä sosiaalisen toiminnan kenttiä, joiden 
kautta brändi on omaksuttu osaksi olemassa olevia käytänteitä. Siten brän-
di on saanut uusia merkityksiä, käyttötapoja ja käyttökonteksteja. Yhtei-
söissä on syntynyt myös kokonaan uusia käytänteitä, joiden avulla Reino & 
Aino brändin käyttö on lisääntynyt ja levinnyt. Keskeinen väitöskirjani oival-
lus on, että tämän päivän kulutusyhteisöt ovat itsestään organisoituvia. Ne 
eivät välttämättä vaadi tai edes salli suunnitelmallista johtamista, mutta 
voivat kyllä ottaa vastaan resursseja ja tukea. Yrityksen uusi rooli suhtees-
sa kulutusyhteisöihin onkin tukea ja mahdollistaa niiden toimintaa. Esimer-
kiksi Reinon ja Ainon tapauksessa yrityksen markkinointifilosofia on näke-
mykseni mukaan perustunut ajatukseen brändin yhteisomistajuudesta. Yh-
teisomistajuus tarkoittaa, että kuluttajilla ja kulutusyhteisöillä on erittäin 
emotionaalinen side brändiin ja he mieltävät sen osaksi yhteistä identiteet-
tiään. Koska kyseessä on tuote, joka on ollut osa suomalaista kulttuuria jo 
vuosikymmenten ajan, lähes jokaisella suomalaisella on omia tarinoita ja 
muistoja siihen liittyen. Siksi brändiä ei voi myöskään kehittää yritysvetoi-
sesti irrallaan tästä kontekstista. 

Reino & Aino Kotikengän tapauksessa brändiä on ymmärretty johtaa avoi-
mesti ja kuluttajien toimintaa mahdollistaen ja kannustaen. Näin brändistä 
on muotoutunut eräänlainen toiminnan alusta tai avoin koodi, joka on help-
po omaksua resurssiksi erilaisiin yhteisöihin ja monenlaiseen toimintaan. 
Osana tätä verkostoa, yritys on myös perustanut omia yhteisömuotoja, in-
tegroinut kulutusyhteisöjä omaan toimintaansa ja järjestänyt erilaisia ta-
pahtumia ja tempauksia brändin ympärillä. Yrityksen markkinointi on seu-
raillut välillä lähempää ja välillä kauempaa yhteisöjen toimintaa ja myös 
oppinut siitä. Tämä on edellyttänyt kunnioitusta ja vastavuoroisuutta yhtei-
söjen kanssa. Yhteiskuntavastuulliset teot ja yrityksen arvojen kunnioitta-
minen heijastuvatkin väistämättä myös brändiin. 

Ohjaavana tutkimusstrategiana oli laadullinen tapaustutkimus, ja keräsin 
aineistoa mm. haastattelemalla kuluttajia ja osallistumalla havainnoiden ku-
lutusyhteisöjen toimintaan. Lisäksi keräsin dokumenttiaineistoa internetistä 
ja lehdistä, sekä hyödynsin muuta kirjallista materiaalia. Väitöskirjani sisäl-
tää myös valokuvia, jotka kertovat yhteisöllisen toiminnan rikkaudesta pa-
remmin kuin pelkät sanalliset kuvaukset. Pyrkimyksenäni on ollut antaa ai-
neiston puhua puolestaan. Olen myös intensiivisesti yrittänyt tavoittaa niin 
sanotun Reino – ilmiön kaikessa monimuotoisuudessaan. Olen muun muas-
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sa juossut kilpaa Reino tossut jalassa viinimarjamehun voimalla Pyterlah-
dessa ja bongaillut Reinoissa kulkevia henkilöitä Tampereen katukuvasta 
haastateltavikseni. Aineiston kertoma tarina on käynyt jatkuvaa vuoropuhe-
lua teoreettisten käsitteiden ja tulkintakehyksen kanssa. 

Tutkimukseni tuottaa kontribuutiota eli tieteellistä arvoa laajentamalla nä-
kökulmaa brändien yhteisölliseen kuluttamiseen. Aiempi tieteellinen tutki-
mus aiheesta on rajoittunut käsittelemään vain tietyn kaltaisia yhteisöjä ja 
niiden piirteitä. Siinä ovat painottuneet erityisesti amerikkalaiset suurella 
markkinointikoneistolla rakennetut brändit. Reino & Aino on siis lopulta nä-
ennäisessä tavanomaisuudessaan hyvin erikoinen ja poikkeuksellinen tapa-
us. Juuri siksi sen potentiaali synnyttää uutta tietoa ja ymmärrystä akatee-
misen tutkimuksen kohteena on merkittävä. Tutkimukseni osoittaa, että 
yhden brändin ympärille voi syntyä monimuotoinen yhteisöjen verkosto, 
jossa brändin rooli vaihtelee yhteisöstä toiseen. Perheet, työyhteisöt ja har-
rastusporukat voidaan ymmärtää brändien yhteisöllisen kuluttamisen muo-
toina. Yhteisöt ovat myös toisiinsa limittyneitä ja verkostoituneita.  

Tutkimukseni keskiöön nouseekin itse asiassa yhteisön tyypin tai jäsenyy-
den piirteiden sijaan yhteisöllinen toiminta. Yhteisöllisyys on enemmän te-
kemistä kuin olemista. Yhteisöistä muodostuu alustoja sosiaaliselle toimin-
nalle brändin ympärillä, johon voivat osallistua sekä kuluttajat että yrityk-
sen edustajat. Yhteisön käsite on erittäin ajankohtainen. Se nousee esiin 
jatkuvasti niin akateemisessa maailmassa kuin sen ulkopuolella yhteiskun-
nallisessa keskustelussa. Uusia yhteisöllisiä ilmiöitä syntyy markkinoilla ja 
ne puhuttelevat kuluttajia monesta eri näkökulmasta. Viestintäteknologian 
mahdollistamana kuluttajat ovat esimerkiksi alkaneet tuottaa yhteisöllisiä 
vaihdannan muotoja, josta esimerkkejä ovat vaikkapa sohvasurffaus, jossa 
kuluttajat tarjoavat toisille kuluttajille majoituspalveluja, tai kotimainen Ra-
vintolapäivä, jossa kuka tahansa voi perustaa ravintolan päivän ajaksi. Voi-
daan myös pohtia, menettääkö omistaminen merkitystään, kun kuluttajat 
saavat käyttöönsä yhteisöllisistä verkostoista tuotteita ja palveluita jousta-
vasti ja ekologisesti. Näin tapahtuu esimerkiksi vaatelainaamoissa ja yhtei-
sesti omistetuilla kaupunkiviljelypalstoilla. Tämä haastaa markkinoiden pe-
rinteisiä toimijoita pohtimaan omaa rooliaan suhteessa kuluttajalähtöiseen 
toimintaan. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia sitä, miten tämän kaltai-
set kuluttajalähtöiset toiminnan muodot muotoutuvat ja organisoituvat, se-
kä mitä vaikutusta niillä on markkinoiden toimintaan. Kun yhteisöjä ei voida 
hallita keskitetysti, huomiota on kiinnitettävä siihen, miten on mahdollista 
saavuttaa niiden jäsenten luottamus ja symbolinen oikeutus toimia yhtei-
sössä. Esimerkiksi kriittisen tärkeiden ja arvostettujen resurssien jakaminen 
ja jaettujen arvojen mukainen toiminta voivat olla yritysten keinoja saavut-
taa arvostettu asema osana yhteisöjen verkostoa. 

Kulutusyhteisöt eivät myöskään pysy staattisina, vaan kehittyvät ajan myö-
tä. Pitkittäistutkimus aiheesta voisi tuoda merkittävää lisäymmärrystä kulu-
tuksen yhteisöllisyydestä ja sen kytköksistä markkinoiden kehittymiseen. 
Olisi myös kiinnostavaa tutkia, miten kuluttajat liikkuvat joustavasti erilais-
ten yhteisöjen välillä muodostaen yhteisöllisiä verkostoja. Markkinoinnin 
näkökulmasta on olennaista selvittää myös tapoja, joiden kautta yritykset 
voivat olla mukana näissä avoimissa verkostoissa. Uskon, että erityisesti 
kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset tulevat jatkossa olemaan entistä 
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kovemman paineen alla muuttaa rooliaan suhteessa asiakkaisiin. Kontrolli ja 
pitkälle hiottu suunnitelmallisuus tulevat olemaan yhä pienemmässä roolis-
sa suunniteltaessa yrityksen markkinointi- ja liiketoimintastrategiaa. Sen 
sijaan asiakkaiden ja heidän muodostamiensa yhteisöjen rooli tulee kasva-
maan merkittävästi. Tämä edellyttää yrityksiltä myös läsnäoloa siellä, missä 
yhteisölliset ilmiöt tapahtuvat ja kehittyvät. Väitöskirjani tuottaa täten hy-
vän lähtökohdan tieteelliselle jatkotutkimukselle ja tarjoaa olennaisia 
avaimia yhteisöllisyyden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen myös yrityk-
sissä. 

Tutkimukseni on myös ensimmäisiä, joissa otetaan kantaa yhteisöllisyyden 
merkitykseen brändin kannalta. Osoitan, että yhteisöllinen toiminta voi olla 
avainroolissa, kun pyritään säilyttämään brändin asema ja elinvoimaisuus 
markkinoilla. Uusien brändien luominen on kallista ja aikaa vievää, joten on 
yllättävää, ettei aiempi tutkimus ole ollut kiinnostuneempi brändien säilyt-
tämisestä ja elvyttämisestä. Tähän dynamiikkaan oma tutkimukseni tuottaa 
olennaista ja relevanttia tietoa. Se tarjoaa myös näkökulman siihen, miten 
kulutusyhteisöt luovat kokonaan uusia markkinoita kehittämällä tuotteille 
uusia käyttötarkoituksia ja konteksteja. Brändi syntyykin tutkimukseni mu-
kaan itse asiassa jatkuvaluonteisessa dynaamisessa prosessissa, jossa sille 
annetaan koko ajan erilaisia merkityksiä ja käyttötapoja kontekstista riippu-
en. 

 

Kauppatieteiden tohtori, filosofian maisteri Elina Närväsen markkinoinnin 
alaan kuuluva väitöskirja ”Extending the Collective Consumption of Brands” 
tarkastettiin 21.11.2014 Tampereen yliopistossa. Email: eli-
na.narvanen@uta.fi 
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 Lektio: ”Aisti kuin kala”  
 Etnografia vetouistelun 
 veljeskunnan kilpailu-

käytännöistä 

Vesa Markuksela 

”… kilpailuissa pääsee porisemaan toisille. Mitäpä siitä tulisi, jos ei 
olisi kenelle kertoa saaduista kaloista tai varsinkaan niistä karanneis-
ta – eihän siinä ole mitään järkeä – olisiko se niin että uistelusta ja 
kilpailusta luopuminen olisi maailman lopusta seuraava tapahtuma”. 
(RoMu ry:n kuuluva vetouistelija). 

 

Edellinen ote piirtää esiin moottorivetouistelun tärkeyttä sitoutuneelle uiste-
lijalle. Vapaa-aika ja harrastaminen saavat yhä enemmän merkitystä nyky-
ajan ihmisten elämässä. Harrastaminen voi olla paljon enemmän kuin pelk-
kä ajanviete, sillä se voi viedä mennessään koko persoonan. Tällöin harras-
tuksesta muodostuu keskeinen tekemisen kohde, ja harrastajan elämäntyy-
li, identiteetti ja sosiaaliset verkostot voivat rakentua tietyn aktiviteetin ym-
pärille. Tällaiset harrastajat ovat paitsi toiminnallisesti omistautuneita, mut-
ta myös sisäisesti vakuuttuneita harrastustoimintansa tärkeydestä ja mie-
lekkyydestä – he ovat sitoutuneet harrastukseensa. Tutkimukseni kiinnos-
tuksen kohteena ovat juuri tällaiset harrastajat.  

Tutkimukseni harrastuskonteksti on vapaa-ajankalastukseen lukeutuva ka-
lastusmuoto, moottorivetouistelu, joka on maamme kolmanneksi yleisin ak-
tiivisen kalastuksen laji. Kohdistan tutkimukseni vetouistelun ympärille ra-
kentuneeseen yhteisöön, Rovaniemen moottoriuistelijoihin, sekä yhteen 
harrastusmuodolle yleiseen käytäntökokonaisuuteen, kalastuskilpailuun. 

Kulutustutkimuksen parissa yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä on tutkittu laajasti 
yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Näistä tutkimuksista on nostettavissa 
esiin neljä keskeistä yhteisökäsitettä: kulutuksen alakulttuuri; virtuaaliyh-
teisö; uusheimo sekä brändiyhteisö. Näiden tutkimuksien ansiosta tiedäm-
me paljon sekä tosielämän että virtuaalimaailman yhteisöistä, esimerkiksi 
eri yhteisömuotojen määritelmistä ja tuntomerkeistä sekä niiden pysyvyy-
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destä. Tutkimukset kertovat myös yhteisöjen huippuhetkistä sekä yhteisöä 
ylläpitävistä tekijöistä, kuten eetoksesta, jaetuista uskomuksista, rituaaleis-
ta sekä hierarkkisesta rakenteesta. 

Kulutustutkimuksen yhteisötutkimukset eivät kuitenkaan ole liiemmin poh-
tineet harrastamista kokonaisvaltaisena toimintana, konkreettisena ja ke-
hollisena tekemisenä. Tämä oudoksuttaa, sillä kaikki harrastamisen tavat, 
olkoon kyseessä sitten kalastaminen, pyöräily, sienestys tai shakin pelaa-
minen, ovat kehollista toimintaa. Ilman toimintaa myös aktiviteetti lakkaa 
olemasta.  

Toiminnan toteutus vaatii aina osaamista kantavaa kehoa. Kehollinen toi-
minta nojautuu puolestaan aisteihin: jalkoja ja käsiä liikutetaan, ääniä kuul-
laan, hajuja haistellaan, asioita nähdään. Aiempi kulutustutkimus on jättä-
nyt huomioimatta moniaistisuuden merkityksen harrastusyhteisön toimin-
nassa, tyytyen lähinnä audiovisuaaliseen tarkasteluun. Niin ikään vain har-
vat tutkimukset ovat tarkastelleet tai edes sivunneet tilan, esimerkiksi 
luonnon, muuttuvaa luonnetta yhteisöjä tutkiessaan. 

Näin tutkimukset ovat jättäneet vähemmälle huomiolle sen, millaisia moni-
aistillisia, kehollisia tekoja ja sanontoja toiminta edellyttää tai miten keholli-
set harrastajat toimivat taitavasti yhdessä, käyttävät materiaalisia tuotteita 
tai palveluita tietyn logiikan ohjaamina sopeuttaen toimiaan muuttuvaan 
toimintaympäristöön. On siten perusteltua väittää, ettei kulutustutkimuksen 
keskeiset neljä yhteisökatsantokantaa ole riittäviä toiminnallisen harrasta-
misen yhteisöpohdiskeluun, vaan tarkastelukulmia on täydennettävä teke-
misen ja käytännön toimijuuden näkökulmilla.  

Toteutan tätä tehtävää kehittämällä viitekehystä, joka nojautuu ennen 
muuta kulttuurintutkimuksellisesti suuntautuneeseen käytäntöteoriaan, jon-
ka avulla kyetään saavuttamaan laajempaa ymmärrystä tietyn vapaa-
ajanharrastusyhteisön yleisestä käytännöstä. Lisäämällä viitekehykseen ei-
inhimillisten tekijöiden ja aistillisen käänteen tarkastelukulmaa syvennän 
käytäntöteoriassa jo entuudestaan tunnistettuja, mutta vähemmän empiiri-
sesti tutkittuja puolia.  

Kehollisen ja aistillisen harrastusyhteisökäytännön tarkastelu tapahtu-
maympäristössään asettaa vaateita tutkimusmenetelmälle. Etnografiset 
menetelmät soveltuvat hyvin käytäntöjen tarkasteluun, sillä niissä hakeudu-
taan niihin tilanteisiin, joissa jäsenet tapaavat ja kulttuurilliset teot aktuali-
soituvat. Erityisesti eräs käytäntöteoriaan nojaava kulttuurintutkimukselli-
nen etnografian menetelmämuoto, aistietnografia, on käypä tähän tarkoi-
tukseen, sillä se mahdollistaa tapahtumaympäristössä toteutuvien aistillis-
ten ja dynaamisten toimien hienovaraisen tarkastelun.  

Kokonaisuutena teoreettis-menetelmällinen viitekehykseni kohdentaa huo-
mion muuttuvassa luonnon palvelumaisemassa toteutuvan kalastuskilpailu-
käytännön solmiuntuneisiin kehollisiin, aistillisiin, yhteistoiminnallisiin sekä 
ihmisten ja ei-inhimillisten välisiin tekoihin ja sanontoihin.  

Aistietnografian käytännön toteutuksessa käytin erilaisia aineistonkeruuta-
poja kuten havainnointia, keskusteluja, visuaalisia kuvastoja sekä autobio-
grafisia kertomuksia. Varsinainen kenttätyö on tehty 22. Lappi-Cup kilpai-
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luissa vuosien 2007–2009 aikana. Tutkijan roolina oli ottaa osaa kenttä-
työssä 8–12 tuntia kestäviin kalastuskilpailuihin ja toimia niissä kalastajana 
muiden joukossa, miehistön jäsenenä toisten veneessä tai omassa − toimia 
siten sisäpuolisena, osallistuvana havainnoijana. Tutkijan rooliin sisältyi 
myös hankkia aineistoa ulkopuolisen tarkkailun keinoin järjestäen kalastus-
kilpailukäytäntökokonaisuutta ajallisesti toisiinsa liittyviksi toiminnan jak-
soiksi. Käsittelin aineistoa narratiiviseen tapaan. Se tarkoittaa sitä, että tut-
kija kokoaa ja muotoilee keräämästään aineistosta uuden kertomuksen, 
eräänlaisen synteesin, joka pyrkii tuomaan esiin aineiston kannalta keskei-
siä teemoja. Konkreettisena tuloksena on kuusi narratiivia, joista ulkopuoli-
seen luentaan pohjautuvat kolme narratiivia hahmottavat vetouistelun kil-
pailukäytännön rakenteesta ajallisesti järjestäytyneen kolmiosaisen osateh-
tävien tapahtumaketjun. Nimeän nämä osatehtävät 1) ennen kilpailua, 2) 
kilpailussa sekä 3) kilpailun jälkeen. Sisäiseen luentaan pohjautuvat kolme 
narratiivia ilmentävät ”kilpasilla olossa” tapahtuvaa kanssakäyntiä ei-
inhimillisten tekijöiden, kuten vesistön, sään, kalojen sekä tarpeiston kans-
sa. Näissä kanssakäynneissä uistelijat uppoutuvat kehollisesti ja mentaali-
sesti kilpailun tiloihin, ajalliseen kulkuun sekä muuttuviin olosuhteisiin. Täs-
tä kokonaisuudesta muodostuu kilpasilla olon rakenne. Narratiivit ovat tut-
kimuksessa siten sekä analyysitapa että osa työn tulosta. 

Seuraava narratiivi piirtää esiin työni tuloksia: 

Sataa rankasti, on satanut jo hyvän aikaa. Kaikuluotain kertoo, että 
kaloja on vedessä ja pyytöjen pitäisi olla lähellä niitä. Olen ”veivan-
nut” takilan avulla vieheitä aktiivisesti kaiun ohjaamiin kalarikkaisiin 
syvyyksiin ja vaihdellut myös uistimia – turhaan. Olemme kokeilleet 
myös ajolinjoja syvänteen reunoista aina rannan matalaan; tutuista 
ottipaikoista  aivan ”arvauksiin”. Ei vain ota. Jos meillä olisi käytössä 
uistelukäyttöön suunniteltu takilakamera, näkisimme seuraako mi-
kään kala edes vieheitämme tai sen onko kalojen leuat vain ”lukos-
sa”. Nyt vain odotamme ja taas odotamme, sokkona hapuillen.  

Istun takatuhdolla. Päälläni oleva kelluntapuku estää kastumisen, 
mutta se ei myöskään ”hengitä” ja sen paksuudesta johtuen se on 
niin lämmin, että hikoilen ja alla olevat vaatteeni liimautuvat päälleni. 
Tuntuu kuin olisi saunassa. Pohdin: “Kumpikohan olisi parempi, kel-
luntapuku päällä, vaiko ilman?”. Hivenen synkkä ajatuksenkulkuni 
jatkuu: “Heh, kumpikohan meistä on märempi, minä pinnan päällä 
vai pinnan alla luuraava liman suojaama hauki?”. Käteni, joita puku 
ei suojaa, ovat kurtussa ja niitä paleltaa. Tuntoa niissä pitää yllä vain 
vaapun koukusta saamani haavat. Poskipäät ovat puolestaan tuulesta 
ja sateesta turrat. Sadepisaroiden ja huurtuvien linssien johdosta en 
voi pitää enää silmälaseja, en siten näe enää kovin tarkasti. Noh, ei-
pä ole ollut paljoa katseltavaakaan. 

Mieleeni muistuu tämän joen sääntö: jos ei ensimmäisen puolentun-
nin aikana saa, ei saa kalaa sitten koko kisassa. Alkaa hermostuttaa, 
deadline on jo kauan sitten mennyt. Karttaplotteri ilmoittaa tietoa sii-
tä, että vedessä ei ole harppauskerrosta, vesi on tasaisesti +14 °C 
astetta. Hauki voi olla siis tänään pinnassakin, sillä se hakeutuu 
yleensä tämän lämpöiseen veteen. Porrastan takilakuvion uudelleen 
niin, että yksi on pinnassa, toinen keskisyvällä ja kolmas viistää poh-
jaa.   
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Ideaalin lämpötilan lisäksi on melkoinen ”kalamiehen keli”, tämänhän 
pitäisi olla kokonaisuutena kuin tehty hauelle! Miksi sitten se hauki ei 
syö? Kalastus sateella alkaa hiljalleen syödä miestä. Pinnan päällä 
olevaa pinna kiristyy. 

Onko kalat pelästyneet kilpailevia uisteluveneitä? Come on Vesa! 
Ajattele! Ajattele kuin kala! Aisti se! Aisti niin kuin kala! Hitto, senhän 
pitäisi olla minulle tuttu kala, mutta tuntuu olevan niin perin tunte-
maton. Samassa veneen vierellä kuuluu loiskahdus, kirjolohi hyppää 
ohi lipuvan veneen tieltä. Tuokin vielä, tämä ei ole enää kovin muka-
vaa. 

Neljä tuntia viimeisen kalatapahtuman jälkeen rannalla on kaksi vä-
synyttä, sateen kastelemaa märkää ja viluista miestä. Olosuhteet ei-
vät kuitenkaan pysty pyyhkimään hymyä kasvoiltamme tai laannut-
tamaan hyvää mieltä. Jaksamme kertoa omia kalajuttuja päivän ta-
pahtumista sekä vastavuoroisesti kuunnella toisten veljeskuntalaisten 
tarinoita. Ei tullut kymppikiloista ei, eikä edes isoa kokonaissaalista. 
Munat eivät kuitenkaan menneet pataan. 

Tarina ilmentää kilpailukäytännön tapahtumaketjun ”kilpailussa” ja ”kilpai-
lun jälkeen” osioita. Ennen kilpailua liittyvät vaiheet, kuten matka kisapai-
kalle ja veneen lasku, ovat jo takanapäin. Kilpailu kalojen ja toisten mootto-
riuistelijoiden kanssa on puolestaan otteessa jo käynnissä ja vehkeet ovat 
jo vedessä. 

Ote kertoo sitä, että ”kilpailussa”- osio pohjautuu liikkeeseen. Itse vene on 
jatkuvassa liikkeessä kuljettaen kalastavia kehoja vesielementissä paikasta 
toiseen. Veneessä olevat miehistön jäsenet suorittavat puolestaan kalastuk-
seen liittyviä yhteistoiminnallisia tekoja. He virittivät ja käyttävät kalastus-
välineistöä, sekä sopeuttavat oman kehon liikettä veden ja toisten vene-
kunnan jäsenten kehojen liikkeeseen sopivaksi. Kala ja kalastaja ovat myös 
kehollisesti kiinnostuneet toisistaan. Kalastajan päämäärä on päästä ”liki” 
kalaa. Kalan päämäärä on puolestaan päästä kauas ”pois” kalastajista.  

Tarina kertoo myös ”kilpailussa” - osioon liittyvästä odottamisen hitaasta 
liikkeestä ja siitä, että kilpailijoista on työntäyteisistä kalastamisen toimista 
johtuen erittäin turhauttavaa epäonnistua pyynnissä, ovathan kilpailijat tie-
toisia rajatun kilpailuajan kulumisesta. Kilpailun hengen perusajatuksena on 
kisa jostakin, tässä tapauksessa saaliista. Hermostuneessa odottamisen 
”joko nyt se iskee” -tilassa vellominen ei tarjoa välttämättä väylää rauhoit-
tumiseen ja elpymiseen, verkkaisuudestaan huolimatta. Uistelijat ovat kiinni 
kilpailukäytännön hyvässä tai kehnossa suorituksessa, jossa toimettomuu-
den keveys oireilee jälkimmäisestä. Tarina kertoo myös kulttuurillisesta tie-
dosta ja kokemuksesta kumpuavista uskomuksista, kuten joen deadline-
säännöstä. Kalan ilmaisema leikki taas lisää odottavan olemisen sietämä-
töntä raskautta. 

Katkelma tarinan päättävästä ”kisan jälkeen”-osiosta kertoo kilpailukäytän-
töön liittyvistä tavoitteista ja peloista. Toteutunut saaliittomuus on yksi kil-
pauistelijan pahimmista peloista, veljeskunnan edessä tapahtuva kalamie-
hen totaalinen epäonnistuminen. Häpeän hetkeä ilmentää kalastuskulttuuri-
nen monisisältöinen ”munat pataan”- sanonta, se kertoo kalaruoan puut-
teesta. Sen merkitys viittaa kuitenkin ennen kaikkea miehisyyteen – saa-
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mattomuuteen. Vetouistelukilpailukäytäntöä kokonaisuudessaan voidaan 
pitää taitopelinä, johon kietoutuu onnen, epävarmuuden, jännityksen, yh-
teistyön ja jopa huijauksen elementtejä – se yhdistää kisailevia, leikkiviä 
ihmisiä.  

Kilpajuoksu kalan kanssa vie uistelijoita alati muuttuvaan vesistöympäris-
töön, ja siellä toteutuviin yhteistoiminnallisiin pinnan päällisiin ja pinnan 
alaisiin kalastaviin tekoihin. Kalastuskilpailukäytäntö, kaikissa muodoissaan, 
on yhteydessä ei-inhimillisiin tekijöihin kuten vesistö, sää tai kalat ja näihin 
tekijöihin kilpauistelijoiden on toimintaansa sopeutettava. 

Esimerkiksi erilaisten vesistömuotojen kuten meren, järven, joen tai mer-
tenkurkun välillä on selkeitä eroavaisuuksia. Lisäksi kunkin vesistömuodon 
sisäinen vaihtelevuus on huomattavaa. Luonnon muuttuvat tilannekohtaiset 
tekijät, kuten vuodenaika, vuorokaudenaika tai vallitseva sääolosuhde, 
edesauttavat vesistön alati muuttuvien kasvonpiirteiden muodostumista. 
Erityisesti sää on luonnonvoima, jolla on merkittävää toimijuutta. Sään eri 
muodot muovaamat vesistöolosuhteita. Ne voivat muuttaa vesistön hetkes-
sä tyvenestä tyrskyyn tai ympäröivän ilman helteisestä ukkosmyrskyksi. 
Voidaankin sanoa, että sää määrää ja määrittää veden pinnan päällistä 
moottorivetouistelua ja sen kilpailutoimintakäytäntöä. Se sanelee,  missä on 
mahdollista kalastaa ja minkälaista kalastustoimintaa on mahdollista suorit-
taa. Sää määrittelee sen, onko ylipäätään mahdollista kalastaa. Kilpauisteli-
joiden onkin pyrittävä ymmärtämään vallitsevia ja tulevia sääolosuhteita − 
lukemaan säätä. 

Narratiiviotteessa sataa kaatamalla. Sateinen sää koettelee uistelijoiden 
mukavuusalueita, ne syövät miestä. Epämukava olo ei kuitenkaan ole kil-
pailukäytännön kannalta oleellista, sillä kilpauistelijan ”hyvä sää” ei ole sa-
ma kuin kesäisen auringonottajan. Uistelijan hyvän sään määrittää kalas-
tuskäytäntö, se nappaako kala. Tarinasta kumpuavat piirteet kuten alentu-
nut näkökyky, käsien kylmyys ja kivuliaisuus ja kehon kuumuus kertovat 
siitä, että moottorivetouistelijoiden kanssakäynti vesistössä ja ympäröivissä 
muuttuvissa luonnonolosuhteissa koskettaa eri aistielementtejä. Sään eri 
olomuotojen vallitessa erilaisilla tuotteilla on merkittävä tehtävä. Esimerkik-
si tarinan märkäpuvulla pyritään sopeutumaan vallitseviin märkiin ja kylmiin 
olosuhteisiin.  

Veden pinnan yläpuolisen sääymmärryksen ohella pätevän kalastusstrategi-
an toteuttaminen vaatii kilpakalastajilta taitoa lukea myös veden alaista 
säätä. Sää ohjaa paitsi kilpakalastajia veden päällä niin myös kalojen liikkei-
tä ja mieltymyksiä vedessä. Kalat liikkuvat vesistössä ennen kaikkea omien 
käytäntöjensä ohjaamina, ne etsivät syötävää tai hakeutuvat suotuisiin ve-
sistöolosuhteisiin. Kalat myös päättävät, tarttuvatko ne niille tarjottuihin 
pyytöihin. Kalat ovatkin vain osittain ihmisten manageroitavissa. Kalastus-
toimintaa onkin sopeutettava kalojen liikkeiden ja käyttäytymisen mukaan. 
Kalan saaminen edellyttää, että kalanpyytäjät ovat oikeilla vesistöillä sekä 
pyyntisyvyyksillä ja osaavat ounastella minkälaiset värit, liikkeet tai hajus-
teet vetoavat kalan aisteihin − uistelevien kalastajien on siis aistittava kuin 
kala.  
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Moottorivetouistelijat hyödyntävät tässä tehtävässä erilaisia uisteluun liitty-
viä tuotteita, kuten kaikuluotaimia, veden lämpötilaa ja vedenpainetta mit-
tavia mittareita tai vedenalaisia kameroita saadakseen tietoa kaloja ympä-
röivistä olosuhteista ja olinpaikoista. Tuotteiden voidaan katsoa toimivan 
kalastajien aistien avustajina tai jatkeina. Kaiken kaikkiaan voidaankin sa-
noa, että aistillisuus on solmiintunut kiinteäksi osaksi kalastamisen käytän-
töä. 

Kokonaisuutena tutkimukseni tuottaa seuraavanlaisia kontribuutioita. Laa-
jennan tutkimuksellani kulutustutkimuksen yhteisökeskusteluja tuomalla 
esiin sen, että harrastusyhteisöä muodostetaan ennen kaikkea muuttuvassa 
luonnon palvelumaisemassa toteutuvan kehollis-aistillisen yhdessä toimimi-
sen sekä tuotteiden käytön kautta. Niin ikään esiin tuomani kilpailun rooli 
yhteisön muodostajana poikkeaa vallitsevasta näkemyksestä kilpailusta so-
siaalisuuden uhkaajana. Käsitteellistys tuotteiden roolista aistien jatkeena 
laajentaa puolestaan kuvaa tuotteiden roolista yhteisön rakentumisessa. 
Käytäntöteoriakeskustelujen näkökulmasta laajennan aiempien tutkimuksi-
en näkemyksiä ei-inhimillisten tekijöiden toimijuudesta. Tutkimukseni tuo 
esiin sen, että vetouistelukilpailukäytännössä inhimillinen toimijuus on usein 
alisteinen ei-inhimillisten (mm. sää, vesistö, kalat) voimien edessä. Mene-
telmäkeskustelun kannalta täydennän etnografista menetelmävarantoa ke-
hittämällä aistietnografiaa, erityisesti kenttätutkimuksen ja analysoinnin 
osalta. Tuon esiin myös uudenlaisen kehyksen vapaa-ajan kalastusharras-
tamista koskevaan tutkimukseen, kiinnittämällä huomiota myös pinnan alle 
ja siellä olevaan kalaan ja sen aistillisuuteen, korostaen käytäntöä toteutta-
vien kalastajien pyrkimystä aistia kuin kala. Tutkimustulokseni edesauttavat 
kalastusmatkailun suunnittelua. 

Tässä vaiheessa on aika lopetella retki kalastuskilpailukäytäntöön ja hypätä 
pois veljeskuntalaisten veneestä. Lection aloittanutta narratiivista otetta ja 
sen järjen logiikkaa voidaan pohtia. Voimme kysyä, olisiko merkitykselliset 
toiset se ydin, joka pitää yhteisöä yllä nyt ja tulevaisuudessa. Jos niin on, 
vetouistelun veljeskunnan yhteisöllinen matka jatkuu – hyvä niin. He ovat 
aika velikultia. 

Yhteiskuntatieteiden tohtori, kauppatieteiden lisensiaatti Vesa Markukselan 
kulutustutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja ”Aisti kuin kala – Etnografia 
vetouistelun veljeskunnan kilpailukäytännöstä” tarkastettiin 24.5.2013 La-
pin yliopistossa. Email: vesa.markuksela@ulapland.fi 
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Kulutuskulttuurin tutkimusta 
Kiotossa – Cool Japan! 

Eliisa Kylkilahti 

Vietin kolme kuukautta tutkijavaihdossa Kioton yliopistossa alkuvuodesta 
2014. Vierailun mahdollisti palveluiden ja verkostojen orkestrointiin keskit-
tyvä PETNETS1-tutkimushanke, jonka kansainvälinen yhteistyö rakentuu 
Kioton yliopiston lisäksi Tokion teknillisen korkeakoulun (Tokyo Institute of 
Technology) sekä eurooppalaisten yliopistojen välillä. Tekesin rahoittama 
tutkimusprojekti mahdollisti pidempikestoisen tutkijavaihdon, ja löysin itse-
ni tammikuussa Kioton yliopiston vihreältä kampukselta, lämpimän vas-
taanoton saattelemana. Onnistuneesta tutkimus- ja kulttuurivaihdosta eri-
tyiskiitokset kuuluvat yliopistonlehtori Satoko Suzukille, joka edisti aktiivi-
sesti vaihdon toteutumista. 

Kioton yliopiston liiketaloustieteen yksikössä (Graduate School of Manage-
ment) on professori Haran johdolla keskitytty viime vuosina palvelututki-
mukseen ja alan opetukseen (Service Value Creation Program). Heidän mo-
nitieteinen lähestymistapansa palvelututkimukseen kiehtoi minua ja pääsin-
kin vierailun aikana seuramaan tutkimuksen tekoa myös kentällä yliopiston-
lehtori Yutaka Yamauchin kutsuttua minut seuraamaan palvelukohtaamisia 
tutkivan tiiminsä työtä.  

Laitoksen erilaiset palvelututkimushankkeet kytkeytyvät toisiinsa professo-
rien Hara ja Kobayashi johtamassa kattoprojektissa: "Analyzing Fundamen-
tals of Japanese Creative Service and Its Application to Global Service En-
hancement (JCS)”2. Tutkimusta rahoittaa Japan Science and Technology 
Agency (JST), jota voidaan verrata Suomen Tekesiin. Apulaisprofessorit, ku-
ten Yutaka Yamauchi ja Satoko Suzuki tekevät omaa tutkimustaan osana 
projektia. Tutkimus liittyy Japanin tavoitteeseen brändätä kulttuuri-
ilmiöitään ”Cool Japan”-konseptin alle ja yhtenä projektin ohjaavana ajatuk-
sena ovatkin Japanin mahdollisuudet kulttuurivientiin: millaisia kulttuu-
rielämyksiä Japanista voitaisiin viedä muualle maailmaan? Tästä näkökul-

                                       

1 Kiitokset Tekesin rahoittamalle ”PETNETS – Orchestrating networks for better pet 
services” –projektille. http://petnets.fi/ 

2 Lisätietoja JCS-hankkeesta: http://www.omilab.org/web/jcs/home ja 
http://www.ristex.jp/servicescience/EN/project/2011/03/ 
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masta tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat japanilaisen kulttuurin eri-
tyisilmiöt ja kulttuurien väliset erot.  

Yutaka Yamauchi työskentelee palvelututkimuksen yksikössä, mutta lisäksi 
hän on aktiivisesti mukana perustamassa Kioton yliopiston tiedekuntarajat 
ylittävää design schoolia. Yamauchin oma tutkimustausta on pääasiassa et-
nografisessa tutkimuksessa (esim. Yamauchi, 2011). Tällä hetkellä hän tut-
kii tiimeineen vuorovaikutusta palvelukohtaamisissa design-lähtöisesti. Pal-
velukohtaamisten vuorovaikutusta tutkittaessa design-lähtöisyys tarkoittaa 
sitä, että tutkimuksessa huomioidaan esimerkiksi, miten tilojen suunnitte-
lussa voidaan hyödyntää saatuja tuloksia. Kiinnostuksen kohteena on myös 
se, mihin kuluttajat kiinnittävät katseensa ja huomionsa. Lisäksi he tarkas-
televat, millaisin tilaratkaisuin voidaan edesauttaa asiakassuhteita luovaa 
ystävällistä jutustelua tai millainen ruokalistan asettelu edesauttaa sujuvaa 
viestintää kuluttajalle? 

Etnografisen tutkimuksen apuvälineenä hyödynnetään teknologiaa: tilan 
yleisen videokuvaamisen lisäksi testiasiakkaat varustetaan joko päällepuet-
taviin videokameroihin tai silmänliikkeitä jäljittäviin kameroihin (ks. kuvat 
1-3). Palvelukohtaamisia tutkitaan erilaisissa ympäristöissä. Vertailtavana 
ovat voimakkaasti rutinoitunut japanilainen hampurilaisketju (MOS Burger), 
jossa ruokalista on esillä ja kuluttajalle annetaan ohjeita, mutta sujuva pal-
velu edellyttää myös kuluttajalta nopeaa toimintaa ja perinteiset sushi-
ravintolat, joissa ruokalistoja ei ole ja kuluttajan on itse osattava keskustel-
la tarjolla olevista vaihtoehdoista kokin kanssa. Molemmissa ympäristöissä 
kuluttajan on tiedettävä etukäteen, miten kuuluu toimia. Osaamattomuus 
paljastuu helposti, ellei noudata pelisääntöjä ja käsikirjoitusta. Käyttäyty-
missääntöjen tunteminen liittyy Japanissa olennaisesti kulttuuriseen pää-
omaan ja kielen osaamiseen. Länsimaalaisena ummikkona kaiken saa an-
teeksi, eikä käsikirjoituksen osaamista edes edellytetä, mutta ei-
japanilaisiin aasialaisiin ja sujuvasti kieltä puhuviin kohdistuu voimakkaam-
pia odotuksia käyttäytymisnormiston hallitsemisesta. (ks. Hara ym., 2012; 
Yamauchi ja Hiramoto, 2014.) 

   

Kuvat 1-3: Teknologia apuna aineistonkeruussa, MOSBurger 
4.3.2014. Kuvat: Eliisa Kylkilahti 

Kulttuurinen koodisto on kiinnostanut myös Satoko Suzukia ja hänen tiimin-
sä tutkijoita. He ovat verranneet vuorovaikutusta perinteisessä sushi-
ravintolassa (edo-mae style) ja ”liukuhihnasushi-ravintolassa” (kaiten sty-
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le). Olennaista heidän tarkastelussaan on jaottelu matalan ja korkean kon-
tekstin kommunikaatioon (ks. Suzuki ja Takemura, 2013). Matalan konteks-
tin kommunikaatiossa tietoa vaihdetaan suoraan puheen tai tekstin muo-
dossa, viestintä on yksiselitteistä ja ohjeet selkeitä. Sen sijaan korkean 
kontekstin kommunikaatiossa on enemmän tulkinnanvaraa, vihjeet ovat 
non-verbaalisia ja kontekstisidonnaisia. Ravintoloiden rinnalla on tarkasteltu 
teatterielämyksen kuluttamista perinteisessä japanilaisessa nō-teatterissa. 
Tällaisen teatteriesityksen seuraaminen on haastavaa, sillä esityksen kesto 
on useita tunteja ja esityksessä käytetään vaikeasti ymmärrettävään, van-
haa japania. Kuluttajilta vaadittavien resurssien ja osaamisen tutkimukses-
sa he ovat hyödyntäneet kvantitatiivisia menetelmiä.  

Vaikka Japanissa monet asiat ovat vieraita ja toisin, jopa nurinkurisesti, sillä 
kulttuuri ja kieli ovat uniikkeja, yliopisto on silti hyvin samanlainen ympäris-
tö kuin koti-Suomessa. Akateemisessa maailmassa vallitsevat omat sään-
tönsä ja oma kulttuurinsa, jotka ylittävät monet muut eroavaisuudet. Aka-
teemisen maailman kielessä keskustellaan tutulla tavalla tutkimuksen teos-
ta, teorioista, menetelmistä, projekteista, rahoituksesta ja opetuksesta. To-
ki kullakin yliopistolla ja laitoksella on omat vahvuutensa ja haasteensa, 
mutta juuri siksi akateeminen vaihto kannattaa, nykymaailmassa liikkumi-
sen vapaus ja teknologia mahdollistaa meille lähes rajattomat mahdollisuu-
det oppia toisiltamme ja saada ohjausta ja vertaistukea omaan työhömme 
myös maailman toiselta puolelta. Suosittelen tutkijavaihtoa lämpimästi!  
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Meneillään oleva globaali finanssikriisi on koetellut kansantalouksia ja kan-
salaisia eri puolilla maapalloa. Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla tapahtunutta 
rahoituslaitosten yletöntä riskinottoa, johdannaiskauppoja ja pankkivalvon-
nan laiminlyöntejä seurasi romahdus vuonna 2008. Siitä sai alkunsa talous-
kriisi, joka ajoi pankkisektorin romahduksen partaalle, kokonaisia kansanta-
louksia valtaviin velkaongelmiin ja ihmisiä pitkäaikaistyöttömyyteen tai me-
nettämään kotinsa ja kaiken omaisuutensa. Finanssikriisin taloudelliset ja 
sosiaaliset kustannukset ovat olleet pelottavan suuret. Yleinen markkinoi-
den avaaminen, globalisaatio ja lopulta finanssikriisi seurauksineen ovat 
osasyitä talouspuheeseen kohdistuvan mielenkiinnon lisääntymiseen. Talous 
koskettaa meitä kaikkia joka päivä. Ilkka Niiniluodon, Risto Vilkon ja Jaakko 
Kuorikosken toimittama Talous ja filosofia -artikkelikokoelma tarjoaa moni-
puolisia ja mielenkiintoisia näkökulmia taloudesta filosofisen huomion koh-
teena. 

Millainen on taloustieteen todellisuus? Mikä merkitys tunteilla on taloudes-
sa? Onko voitontavoittelu moraalisesti oikeutettua? Tämäntyyppisiä kysy-
myksiä pohditaan vuoden 2012 tammikuussa järjestetyn Suomen Filosofi-
sen Yhdistyksen Talous-kollokvion esitelmien pohjalta kirjoitetuissa teoksen 
artikkeleissa. Teoksen toimittajat ja kirjoittajat ovat pääasiassa filosofeja. 
Akatemiaprofessori Uskali Mäen johtamassa yhteiskuntatieteiden filosofian 
huippuyksikössä Helsingin yliopistossa tosin on asiantuntemusta juuri talo-
ustieteen ja filosofian kytkennöistä selvästi yllin kyllin. Tutkijayhteisöön 
kuuluu kolmisenkymmentä tutkijaa sekä joukko vierailevia tutkijoita ja yh-
teistyökumppaneita eri puolilta maailmaa. Hallinnollisilta kiireiltään Helsin-
gin yliopiston rehtorina ja kanslerina työskennellyt Ilkka Niiniluoto on ehti-
nyt toimittamaan kokoelmaa ja kirjoittamaankin siihen. Valtaosin filosofeis-
ta koostuva kirjoittajakunta on onnistunut tuottamaan erinomaisen mielen-
kiintoisen aidosti monitieteisen ja pohtivan kokoomateoksen. 
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Teoksen alkupuoliskon artikkelit tarjoavat näkökulmia taloustieteeseen, 
joissa pohditaan taloustieteen todellisuuskäsityksen ja talouspolitiikan kyt-
kentöjä (Jaakko Kiander), eritellään sosiologian ja taloustieteen käsitystä 
taloudesta (Jukka Gronow), tarkastellaan yleisen tasapainon teorian keskei-
syyttä ja kiistanalaisuutta taloustieteessä (Jaakko Kuorikoski ja Aki Lehti-
nen) ja tutkitaan tunteiden roolia taloudessa (Jussi Kotkavirta) sekä mate-
maattisen taloustieteen kehitystä (Risto Vilkko). Talouden pohdiskelu on ai-
na kytkeytynyt laajoihin ihmisen hyvinvointia ja yhteiskunnallista oikeu-
denmukaisuutta koskeviin näkemyksiin. Teoksen toisessa osassa pureudu-
taan juuri hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Sen aloittaa 
Uskali Mäen tarkastelu yhteiskunnallisten ilmiöiden jäsentämisestä markki-
noina jota seuraa Eerik Lagerspetzin tutkielma Marxin ja von Hayekin mark-
kinakapitalismia koskevista näkemyksistä. Jatkoksi tarkastellaan voiton 
maksimoinnin moraalista oikeutusta (Kristiina Rolin), yritysvastuun yhteis-
kuntafilosofiaa (Jukka Mäkinen ja Arno Kourula) sekä kaupallistuvan tieteen 
harjoittamisen normeja (Tarja Knuuttila). Teoksen päättää Ilkka Niiniluodon 
kirjoittama epilogi Saako rahalla onnea? 

Filosofien ja muutaman yhteiskuntatieteilijän tarjoama kattaus on herkulli-
nen ja monitieteinen. Filosofian suhde talouteen on ollut pitkään läheinen. 
Jo teoksen johdannossa käydään läpi talouden ja filosofian kytkentöjä Aris-
toteleesta Adam Smithiin (1723‒1790) ja Karl Marxiin (1818‒1883). Joh-
dannossa muistutetaan myös taloustieteilijä John Maynard Keynesin 
(1883‒1946) merkittävästä panoksesta todennäköisyysteoriaan, matemaa-
tikko John von Neumannin (1903‒1957) luomasta peliteoriasta ja sen kes-
keisestä roolista taloustieteen metodologiassa nykyään sekä taloustieteen 
nobelistin Amartya Senin (synt. 1933) keskeisestä asemasta nykyajan oi-
keudenmukaisuusteoriassa. Jaakko Kianderin artikkelissa käsitellään talous-
politiikan paradigmoja ja niiden muutosta nykyisen globaalin finanssikriisin 
taustaa vasten oppineesti. Kiander päätyy suosittelemaan taloustieteilijöille 
nöyryyttä empiiristen havaintojen ja anomalioiden suhteen. Hän toteaa 
myös, että käyttäytymistieteet kuten psykologia ja sosiaalipsykologia saat-
tavat kuvata ja selittää inhimillistä käyttäytymistä rationaalisen valinnan ja 
odotetun hyödyn maksimoinnin teorioita paremmin. Hänen mukaansa ana-
lyysissä pitäisi arvioida entistä kriittisemmin selitysten empiiristä kuin teo-
reettista toimivuutta taloutta kuvaavia teorioita kuitenkaan täysin hylkää-
mättä. Kianderin ehdottaman pragmaattisen tieteellisen realismin voisi toi-
voa lisääntyvän taloustieteilijöiden keskuudessa. Ylenkatse muita yhteiskun-
tatieteilijöitä ja heidän tutkimuksiaan kohtaan on monesti ollut taloustieteili-
jöiden perisynti. 

Jukka Gronow vertailee mielenkiintoisessa artikkelissaan ansiokkaasti sosio-
logian ja taloustieteen käsityksiä taloudesta. Lähtökohtana ovat klassikot 
kuten Émile Durkheim (1858‒1917), Georg Simmel (1858‒1918) ja Max 
Weber (1864‒1920) sosiologiassa ja marginalistit William S. Jevons 
(1835‒1882), Carl Menger (1840‒1921) ja Walras (1834‒1910) sekä Alfred 
Marshall (1842‒1924) taloustieteessä. Thorstein Veblen (1857‒1929) sijoit-
tuu mielenkiintoisesti näiden kahden yhteiskuntatieteen välimaastoon. Hän-
tä pidetään sekä sosiologian klassikkona että kansantaloustieteen institutio-
naalisen koulukunnan perustajana. Max Weber näki sosiologian taloustie-
teen haastajana ja täydentäjänä. Hänen perintönsä pohjalta sosiologit Tal-
cott Parsons (1902‒1979) ja Neil Smelser (synt. 1930) pyrkivät rakenta-
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maan siltaa sosiologian ja taloustieteen välille. Tieteenalat ovat kuitenkin 
pikemmin erkaantuneet toisistaan kuin lähentyneet viime vuosikymmenten 
aikana. Uusi kiinnostus taloussosiologiaan on merkki siitä, että ainakin osa 
sosiologeista on jälleen kiinnostunut taloudesta. Tai sitten se on osoitus 
monitieteisyyden etenemisestä ja tieteenalarajojen väljentymisestä. Gronow 
päättelee, että sosiologian ja taloustieteen suhteessa historia pikemmin 
toistaa itseään kuin etenee hedelmälliseen vuoropuheluun. Ehkä tieteenala-
rajat ovat sittenkin edelleen voimissaan. 

Jaakko Kuorikosken ja Aki Lehtisen tiivis artikkeli markkinatasapainosta ja 
markkinamekanismista käy läpi keskustelua taloustieteen yleisestä tasapai-
non teoriasta. Heidän mukaansa teoria ei kuvaa markkinoita mekanismeina. 
Se on pikemmin abstrakti metodologinen kehikko, ja markkinoiden kuvaa-
minen mekanismeina edellyttäisi muutamien teorian perusoletusten hyl-
käämistä. Kuorikoski ja Lehtinen katsovat kuitenkin, että markkinoiden va-
kautta voi tutkia totuudenmukaisesti ainoastaan tutkimalla niitä mekanis-
meina. Jussi Kotkavirta puolestaan tarkastelee tunteiden roolia taloudellisen 
toiminnan ja taloustieteen kannalta. Hän toteaa, että monet klassikot Adam 
Smithistä lähtien ovat olleet kiinnostuneita tunteista. Käyttäytymisen talo-
ustiede (behavioural economics) on suhteellisen uusi mielenkiintoinen tut-
kimusalue, jonka pioneereja on jo palkittu Nobel-palkinnolla kuten Herbert 
Simon (1916‒2001) ja Daniel Kahneman (synt. 1934). Kotkavirta esittelee 
rahastosijoittajia koskevaa tutkimusta. Hän päätyy toteamaan kognitiivi-
suutta ja rationaalisuutta korostavien taloustieteen ja rahoituksen teorian 
mallien olevan melkoisessa ristiriidassa esimerkiksi sijoittajia koskevan 
haastattelututkimuksen tulosten kanssa. Sijoittajien haastatteluissa koros-
tuivat tunnepitoisten mielikuvien pohjalta tehdyt päätökset eikä suinkaan 
rationaalinen laskelmointi. Teoksen ensimmäisen puoliskon päättävässä Ris-
to Vilkon artikkelissa tarkastellaan matemaattisen taloustieteen alkuvaihei-
ta. Artikkeli on lyhyt informatiivinen katsaus William Stanley Jevonsin 
(1835‒1882), Antoine Augustin Cournot’n (1801‒1877) ja Léon Walrasin 
(1834‒1910) kaltaisten uranuurtajien saavutuksiin. 

Teoksen toisessa osassa pureudutaan markkinoiden ja yhteiskunnan vuoro-
vaikutuksen sekä inhimillisen hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden haas-
taviin teemoihin. Uskali Mäki aloittaa osan mielenkiintoisella artikkelillaan, 
jossa tarkastellaan yhä useampien yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmotta-
mista markkinoina. Maailman markkinaistumisessa ja markkinapuheen suo-
siossa on Mäen mukaan kysymys koordinaatiomekanismin muutoksesta, 
kun aiemmin velvollisuuteen, kunniaan tai hyveeseen liittyviin sosiaalisiin 
normeihin perustuvat koordinaatioperiaatteet korvataan vaihto-, kilpailu- ja 
hintamekanismilla. Aletaan puhua rikoksen ja rangaistuksen, uskontojen ja 
jopa tieteen markkinoista. Mäki arvelee, että talouden ja filosofian väli-
maastoon sijoittuvista ilmiöistä tarvitaan entistä enemmän ja parempaa 
tutkimusta ja filosofisen tutkimuksen suuntaamista talouteen. 

Taloustieteessä on valinnut mielenkiintoinen jännite pyrkimyksissä yhtäältä 
”positiivisen taloustieteen” talouden todellisuuden tutkimuksen ja toisaalta 
teorioiden ja mallien valintaa ohjaavan normatiivisuuden välillä. Eerik La-
gerspetzin artikkeli sosialisti Karl Marxin ja liberalisti Friedrich von Hayekin 
(1899‒1992) näkemyseroista on kiinnostavaa luettavaa. Molemmat klassi-
kot suhtautuivat moraaliin ja politiikkaan jossain määrin samalla tavalla: he 
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uskoivat, että historia tukee heidän esittämiään näkemyksiä. Kapitalismi oli 
Marxille välttämätön keksintö mutta tuomittu häviämään. Friedrich von 
Hayek taas piti sosialismia vapaata markkinakapitalismia väistämättä tehot-
tomampana ja epärationaalisempana talousjärjestelmänä ja siten tuhoon 
tuomittuna. Kristina Rolin pohtii artikkelissaan voitonmaksimoinnin moraa-
lista oikeutusta. Rolin ottaa lähtökohdakseen Nobel-palkitun ekonomistin 
Milton Friedmanin (1912‒2006) käsityksen voitonmaksimoinnista yritysjoh-
tajien ainoana moraalisena velvollisuutena ja kyseenalaistaa sen. Rolinin 
mukaan voitonmaksimoinnin velvollisuus on alisteinen yleisille moraalisille 
velvollisuuksille kuten ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja yhteisen hyvin-
voinnin edistämisen velvollisuuksille. 

Jukka Mäkinen ja Aarno Kourula tarkastelevat yritysten yhteiskuntavastuuta 
ja sen täsmentämisen periaatteita. He korostavat yhteiskuntavastuukeskus-
telun poliittista luonnetta ja päätyvät ehdottamaan yritysten yhteiskunta-
vastuun tarkastelemista entistä yleisemmän ja monipuolisemman poliittis-
ten teorioiden tarkastelun yhteydessä. Heidän mukaansa entistä moniääni-
sempi keskustelu edistäisi demokraattisen yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja 
vastuunjakoa eri toimijoiden kesken yritykset ja julkinen valta mukaan luki-
en. Teoksen toisen osan päättävässä artikkelissa Tarja Knuuttila soveltaa 
taloustieteen termistöä kaupallistuneen tieteen normeihin. Kyseisessä ta-
paustutkimuksessa tarkastellaan tieteen hyödykkeistämistä ja sen ongelmia 
mielenkiintoisella tavalla tieteentutkimuksen näkökulmasta. Tieteen ja sen 
tulosten muuttuminen kauppatavaraksi tulee lähelle kulutustutkijoidenkin 
tutkimusintressejä. 

Teoksen loppusanoissa Ilkka Niiniluoto luo katsauksen taloustieteilijöiden 
uuteen kiinnostuksenkohteeseen: onnellisuuden taloustieteeseen. Taloustie-
teessä keskustelu lähti liikkeelle Richard Easterlinin (synt. 1926) 1970-
luvulla esittämästä tutkimustuloksesta, jonka mukaan onnellisuus ei rikkais-
sa maissa juuri lisäänny vaikka bruttokansantuote jatkuvasti kasvaa. Daniel 
Kahneman on arvioinut 75 000 dollarin vuositulojen olevan saturaatiopiste, 
jonka jälkeen arkipäivän onnellisuudentunne ei enää merkittävästi lisäänny 
tulojen kasvaessa. Tästä perspektiivistä voidaan hyvin perustein pohtia mil-
jardöörien, yritysjohtajien ja muiden raharikkaiden kyltymätöntä pyrkimystä 
kasvattaa omaisuuttaan ja vastustaa verotusta kaikkialla. Finanssikriisi on 
jälleen herättänyt ihmisiä pohtimaan ahneuden oikeutusta ja kestävän kehi-
tyksen idean tärkeyttä globaalisti suurten tulo- ja varallisuuserojen maail-
massa. Valumisteoria (trickling down theory) näyttää toimivan kovin hitaas-
ti, ja pääomien kasautuminen edelleen melko harvoille näyttää etenevän 
pelottavin yhteiskunnallisin seurauksin niin paikallisesti kuin globaalistikin. 

Lopuksi kannatan mielelläni yhdysvaltalaisen filosofin Martha Nussbaumin 
ajatuksia. Hän kysyy teoksessaan (Nussbaum 2011): Mikä on talouskasvua 
tärkeämpää? Nussbaumin vastaus saattaa yllättää meneillään olevan fi-
nanssikriisin vaikuttaessa edelleen ja kalvaessa aineellisen hyvinvoinnin pe-
rustaa. Hän nimittäin korostaa humanistisen sivistyksen merkitystä demo-
kratian kannalta. Toimiva demokratia on oikeudenmukaisen yhteiskuntajär-
jestyksen välttämätön edellytys niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla, 
vaikka julkisuudessa on viime aikoina pohdittu demokraattisen päätöksen-
teon hankaluuksia ja hitautta. Jotta vallanpitäjiä kyetään arvostelemaan, 
tarvitaan mahdollisimman avointa, kriittistä ja demokraattista keskustelua. 
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Se taas edellyttää kansalaisilta mahdollisimman laajaa sivistystä ja kykyä 
argumentoida. Kansalaisten kyky argumentoida on ollut keskeinen tekijä 
niin demokratian kehityksen kuin nykyaikaisen tieteen voittokulunkin taus-
talla. Nussbaum on kuitenkin huolestunut nykyisestä tendenssistä keskittyä 
koulutuksessa aineellista hyötyä mahdollisimman nopeasti tuottaviin taitoi-
hin. Välitöntä aineellista hyötyä korostava arvomaailma vähentää myötä-
tuntoa huono-osaisia ja poikkeavia kohtaan sekä heikentää edellytyksiä rat-
kaista globaaleja monimutkaisia ongelmia. Nussbaumin lääke on humanis-
tisten arvojen, tieteiden ja taiteiden painon lisääminen koulutuksessa nuor-
ten kasvattamiseksi demokraattisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. 

”Nussbaumilaisia” tavoitteita voi nähdä myös talouden ja filosofian kytken-
töjä pohtivan arvokkaan artikkelikokoelman kirjoittajilla. Sen lukeminen he-
rättää pohtimaan haastavia ja keskeisiä kysymyksiä aikana, jolloin melkein 
mitä tahansa poliittisista päätöksistä lääkärin hoitoratkaisuihin ja energian- 
tai ruoantuotannon ratkaisuista yksilöiden kumppaninvalintaan pyritään pe-
rustelemaan taloudellisilla argumenteilla. Kirjaa voi suositella kaikille niin 
filosofiasta kuin taloustieteestäkin kiinnostuneille. Teos on myös kulutustut-
kijoille hyödyllistä luettavaa filosofisen ja taloustieteellisen yleissivistyksen 
lisäämiseksi. Monia tieteellisen keskustelun keskiössä liikkuvia teemoja on 
pohdittu filosofian ja taloustieteen rajamaastossa jo pitkään, vaikka nyky-
ään on nähtävissä valitettavan vahvoja tendenssejä arvostaa vain viimei-
simpiä akateemisen tutkimuksen keskusteluja. 
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Kuviot ja taulukot: Kuviot ja taulukot on laadittava erillisiin tiedostoihin, ja niiden toivotut paikat tekstissä merkitään selvästi 
sanallisesti (esimerkiksi: ”Taulukko 1 liitetään tähän”). Mikäli tekstissä on kuvioita, ne on lähetettävä erillisinä juoksevasti 
numeroituina pdf-tiedostoina. Lopulliset kuviot on toimitettava MS word-yhteensopivina kuvatiedostoina, ei word-
tiedostoina. Taulukot lähetetään muotoilemattomina word -tiedostoina.
Lainaukset: Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä, jos ne ovat alle neljä riviä pitkiä. Pidemmät lainaukset kirjoitetaan 
omaksi kappaleekseen.
Lähteet: Lähdeviitteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin, esim. viitattaessa koko teokseen Pantzar (1996) tai tiettyihin 
sivuihin (Pantzar, 1996: 1-2).
Mikäli lähde viittaa vain yhteen virkkeeseen, piste sijoitetaan lauseen loppuun “… tekstiä (Panzar 1996: 2-3).” Jos viitataan 
useampaan virkkeeseen, viite merkitään lauseeseen: “… tekstiä. (Allardt 1982, 17-20.) Täydellinen lähdeluettelo liitetään 
käsikirjoituksen loppuun otsikolla Lähteet. Lähdeluettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaan aakkostettuna. Jos tekstissä 
on viitattu saman tekijän useampaan julkaisuun, merkitään nämä julkaisuvuoden mukaiseen järjestykseen. Mikäli julkaisut 
ovat samalta vuodelta, ne merkitään järjestykseen pienaakkosin (esim. 2004a, 2004b).

Lähdeluetteloa kirjoitettaessa noudatetaan seuraavanlaisia merkintätapoja:
Artikkelit
Tekijä[t] (vuosi) ’Artikkelin nimi’, Julkaisun nimi, volyymi (lehden numero): sivut.
Hussey, Michael & Nicola Duncombe (1999) ‘Projecting the right image: using projective techniques to measure brand 
image’, Qualitative Market Research, 2(1): 22-30.
Gergen, Kenneth J. (1997) ‘The Place of the Psyche in a Constructed World’, Theory and Psychology, 7: 723-46.
Joy Annamma & John Sherry (2003) ‘Speaking of Art as Embodied Imagination: A Multisensory Approach to Understanding 
Aesthetic Experience’, Journal of Consumer Research, 30 (Sept.): 259-81.

Artikkelit toimitetussa teoksessa
Tekijä[t] (vuosi) ’Artikkelin nimi’, Teoksessa N. N. (toim.) Teoksen nimi. Julkaisupaikka: Julkaisija, Sivut.
Gergen, Kenneth J. (1998) ‘Constructionist Dialogues and the Vicissitudes of the Political’, in Velody, I. & R. Williams (eds.) The 
Politics of Constructionism. London: Sage, 33-48.

Kirjat
Tekijä[t] (vuosi) Kirjan nimi. (painos). Julkaisupaikka: Julkaisija.
Leiss, William, Stephen Kline and Sut Jhally (1986) Social Communication in Advertising. New York: Methuen Publications.

Muita ohjeita
Kirjoittajan on syytä kiinnittää huomiota lähdeluettelon muotoon.
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 esittää 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 mainitut teosten nimet sekä vieraskieliset sanat 
kursivoidaan.
Tarjottavat artikkelit tulee tallentaa kahteen eri tiedostoon, joista toisessa on artikkelin nimi ja kirjoittajatiedot, 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 toimitettavan tekstin 
muotoseikoista.

Kirjoittajan on syytä säilyttää käsikirjoituksesta itsellään myös oma kopio. Toimituskunta ei ota vastuuta 
käsikirjoitustiedostojen mahdollisesta tuhoutumisesta tai häviämisestä.
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