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1 Johdanto 
 
Jos arjessa päättää tarkentaa katseensa lasten kulutuskulttuuriin, sen huomaa nopeasti olevan 

kaikkialla: ekaluokkalainen kulkee kouluun Ryhmä Hau -reppunsa kanssa, bussissa kaverukset 

vertailevat saavutuksiaan mobiilipelissä, lomakohteet mainostavat lapsiystävällisyyttään kuvilla 

pallomeristä ja YouTubessa Jojo Siwa esittelee sujuvasti 12 miljoonalle seuraajalleen vuorotellen 

uusia musiikkivideoitaan ja Target-tavarataloketjussa myytäviä fanituotteitaan. Lapsesta tulee 

kuluttaja jo ennen syntymäänsä, kun vanhemmat ja muut läheiset tekevät hankintoja tulevalle 

perheenlisäykselle, samalla haaveillen ja luoden odotuksia siitä, millainen hän tulee olemaan.  

 

Lasten kulutuskulttuurin merkitystä nyky-yhteiskunnissa tukevat näiden arkisten havaintojen lisäksi 

myös tilastot. Esimerkiksi kulutuskulttuurin ykkösmaana pidetyissä Yhdysvalloissa on arvioitu 

vuonna 2004, että 4–12-vuotiaiden oma kulutus ja muiden kulutus heidän puolestaan vastaa rahassa 

vuosittain yhteensä noin 670 miljardia dollaria (Schor, 2004, s. 23). Vanhempien lapsiinsa 

kohdistaman rahankäytön on myös havaittu lisääntyvän jatkuvasti vuosina 1972–2007 (Kornrich & 

Furstenberg, 2013). Tällä kehityskululla on pitkät juuret: lapsuus on kaupallistunut Cookin (2004, s. 

2–3) historiallisen katsauksen mukaan Yhdysvalloissa koko 1900-luvun ajan osana laajempaa 

prosessia, jossa lapsi on alettu nähdä merkityksellisenä yksilönä, ja siksi myös kuluttajana.  

 

”Kuluttajalapsesta” on muodostunut jo yksilöä suurempi diskursiivinen hahmo (mts. 5), jonka 

julkisessa ja akateemisessa keskustelussa aikaansaama moraalinen paniikki ja vastakkainasettelu 

ilmentää Cookin (2008, s. 230) mukaan myös laajempia poliittisia ja yhteiskunnallisia positioita: 

kapitalismiin ja kulutusyhteiskuntaan kriittisesti suhtautuvat teoreetikot näkevät kuluttajalapsen 

markkinoiden ja mainonnan manipuloimana ja hyväksikäyttämänä (exploited) sekä varoittavat 

esimerkiksi roskaruoan ja lasten seksualisoinnin vaaroista (esim. Schor, 2004), kun taas esimerkiksi 

lapsuudentutkimuksellisen mediatutkimuksen piirissä kuluttajalapsi voidaan nähdä ennemminkin 

aktiivisena toimijana ja jopa voimaantuneena (empowered) (esim. Buckingham, 2000).  

 

Lapsuuden, ja samalla koko teollistuneiden yhteiskuntien, kaupallistuminen ja yleinen elintason 

nousu eivät tarkoita, että kaikilla olisi samat mahdollisuudet kuluttaa. Lapset ovat keskeisessä 

osassa myös rakenteellisen, sosioekonomisen eriarvoistumisen prosesseja: esimerkiksi köyhyyden 

on Yhdysvalloissa havaittu paitsi naisellistuvan (feminization), myös lapsellistuvan (juvenilization), 

eli lasten suhteellinen köyhyysriski on 1900-luvun loppupuolella kasvanut verrattuna esimerkiksi 



 

 

 

2 

ikääntyneisiin kansalaisiin (Bianchi, 1999). Lisäksi Yhdysvaltojen metropolialueiden naapurustojen 

väliset tuloerot ovat kasvaneet vuosina 1990–2010 erityisesti lapsiperheissä (Owens, 2016). Vaikka 

yleinen vanhempien lapsiin kohdistama rahankäyttö on lisääntynyt, keskeistä on, että myös 

sosioekonominen eriarvoisuus tuossa rahankäytössä on kasvanut (Kornrich & Furstenberger, 2013).  

 

Tässä kandidaatintutkielmassa syvennyn lapsuuden, kulutuskulttuurin ja eriarvoisuuden risteykseen. 

Ylempänä kuvailemani ilmiöt ja prosessit ovat historiallisia ja rakenteellisia, mutta vaikuttavat 

myös yksilöiden ja vuorovaikutuksen tasolla – siksi tässä kirjallisuuskatsauksessa pyrinkin 

valottamaan, miten kulutuskulttuuriin kietoutuvat rakenteelliset eriarvoisuustekijät, erityisesti 

sosioekonominen asema ja yhteiskuntaluokka, heijastuvat lasten merkityksellisiin sosiaalisiin 

suhteisiin, tutkielmani tapauksessa vanhempiin ja vertaisryhmään. Olen rajannut tarkastelun noin 4–

12-vuotiasiiin lapsiin, ja teoreettisena viitekehyksenä tutkielmalleni hyödynnän Pierre Bourdieun 

(1984/2010) distinktioteoriaa sekä uutta lapsuudentutkimuksen paradigmaa. Tutkimuskysymykseni 

ovat seuraavat: Millaisia eriarvoisuuden muotoja lasten kulutuskulttuuri luo ja ylläpitää? Miten 

nämä eriarvoisuudet ilmenevät lasten suhteissa vanhempiinsa ja vertaisryhmään? 

 

Lasten kulutuskulttuuria on sosiologian parissa tutkittu vielä melko vähän. Esimerkiksi Cook 

(2008) sekä Martens, Southerton ja Scott (2004) ovat esittäneet, että kulutussosiologian ja 

lapsuuden sosiologian tutkimusperinteet voisivat hyötyä toisistaan suuresti, mutta toistaiseksi lasten 

kulutuskulttuurin tutkimuskenttä on vielä kourallisen aihetta tutkivien sosiologien varassa. Tämän 

lisäksi vielä eriarvoisuutta ja sosiaalisia suhteita koskevaa tutkimusta etsiessäni havaitsin pian, että 

jo olemassa oleva kirjallisuus rajaa väistämättä näkökulmaani.    

 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tarkastelen aihepiiriäni Yhdysvaltojen ja Ison-

Britannian kontekstissa. Suomalainen lasten kulutuskulttuurin tutkimus on ollut hyvin marginaalista 

ja keskittynyt esimerkiksi lasten materialistisiin kulutusasenteisiin ja sosiaalistumiseen kuluttajiksi 

(Wilska, 2008), narratiiviseen kuluttajaidentiteetin luomiseen (Autio, 2004) tai lasten 

osallistumiseen perheen ostosten tekemiseen (Haavisto, 2008). Lisäksi nämä tutkimukset 

painottuvat esiteini- ja teini-ikäisten tarkasteluun valitsemani nuorempien lasten ikähaarukan sijaan. 

Toisaalta esimerkiksi Hakovirta ja Rantalaiho (2011) sekä Ruckenstein (2013) – jolta olen lainannut 

monet tässä tutkielmassa käytetyt englanninkielisten käsitteiden suomennokset – ovat pyrkineet 

kokoamaan yhteen kansainvälistä tutkimusta liittyen lapsuuteen, talouteen ja kulutukseen. Havaitsin 

kuitenkin, että nimenomaan eriarvoisuutta ja sosiaalisia suhteita esimerkiksi bourdieulaisesta 
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näkökulmasta tarkastelevaa lasten kulutussosiologiaa ei ole vielä Suomessa tehty tarpeeksi, jotta 

kirjallisuuskatsaus olisi sen pohjalta ollut mahdollista toteuttaa. 

 

En myöskään onnistunut löytämään kovin paljon tutkimusta 2010-luvulta eteenpäin, minkä vuoksi 

esimerkiksi analyysia älypuhelimista tai sosiaalisesta mediasta ei kirjallisuudessa ole käytännössä 

lainkaan. Metodologisesti empiirinen lähdekirjallisuuteni painottuu vahvasti etnografiaan ja 

muuhun laadulliseen tutkimukseen. Tämä on tarkoituksellinen valinta liittyen uuden 

lapsuudentutkimuksen paradigmaan, jota käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 

Tutkielmani rakentuu seuraavasti: luvussa 2 esittelen tutkielman keskeisimmät käsitteet sekä 

teoreettiset viitekehykset, kun taas varsinaiset sisältöluvut 3 ja 4 syventyvät kulutuskulttuurin 

eriarvoisuuteen kahden erilaisen sosiaalisen suhteen näkökulmasta. Luvussa 3 tarkastelen 

vanhempien ja lasten suhdetta niin varakkaissa kuin vähävaraisissakin perheissä, ja luvussa 4 

keskiössä ovat lasten suhteet toisiin lapsiin vertaisryhmässä. Lopulta luvussa 5 esitän 

tarkastelemaani kirjallisuuteen perustuen johtopäätöksiä ja pohdin mahdollisia tulevia suuntia 

tutkimukselle.  

 

2 Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys 
 

2.1 Lapsi ja lapsuus 
Lapsen ja lapsuuden määrittely on itsessään tutkimuksellisesti olennainen kysymys, johon ei ole 

yksiselitteistä vastausta. YK:n Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista (1989) ”lapsella tarkoitetaan 

jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä, ellei lapseen soveltuvien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä 

saavuteta aikaisemmin”. Toisaalta harva kutsuu arkikielessä enää esimerkiksi 16-vuotiasta lapseksi 

vaan ennemmin nuoreksi. Myös tutkimuksessa jakolinja lapsuuden ja nuoruuden välille tehdään 

usein murrosiän tai ”teini-ikään” siirtymisen kohdalle.  

 

Tässä tutkielmassa olen tarkoituksellisesti rajannut käsittelyn suomalaisittain ajateltuna päiväkoti- 

ja alakouluikäisiin lapsiin, siis käytännössä noin 4–12-vuotiaisiin. Tässä ikähaarukassa lapset 

kykenevät jo ilmaisemaan itseään ja ajatuksiaan, mikä mahdollistaa aktiivisen tutkimukseen 

osallistumisen, ja lisäksi vertaisryhmän ja ystävyyssuhteiden merkitys alkaa korostua päiväkotiin tai 

kouluun siirtymisen myötä. Samaan aikaan heidän kulutuksensa ja rahankäyttönsä, samoin kuin 
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elämänsä yleensä, on kuitenkin vielä vahvasti vanhempien säätelemää, ja suhde vanhempiin on 

vielä keskimäärin läheisempi kuin vaikkapa teini-ikäisillä. Tutkielman keskiössä onkin, miten 

riippuvuus sekä vanhemmista että vertaisryhmästä vuorovaikuttavat lasten elämässä.     

 

Lisäksi tutkielman näkökulmaa ja näkemystä lapsuudesta ohjaa vahvasti niin sanottu uusi 

lapsuudentutkimuksen paradigma, joka on kehittynyt erityisesti sosiologian piirissä muutaman 

viime vuosikymmenen aikana kritiikkinä valtavirran kehityspsykologista ja sosialisaatiota 

korostavaa lapsuuskäsitystä kohtaan. Proutin ja Jamesin (1990/2015, s.6) mukaan lapset ovat olleet 

yhteiskuntatieteissä ”mykistetty” ryhmä, jolle paradigma pyrkii antamaan äänen. He muotoilevat 

tämän paradigman keskeisimmät periaatteet seuraavasti:  

 

Ensinnäkin lapsuus tulee ymmärtää sosiaalisena konstruktiona, siis biologisesta epäkypsyydestä 

irrallisena, historiallisesti ja kulttuurisesti rakentuvana tulkinnallisena kehyksenä. Toiseksi, lapsuus 

ei ole ilmiönä universaali vaan moninainen ja kontekstualisoituu esimerkiksi yhteiskuntaluokan, 

sukupuolen ja etnisyyden yhteisvaikutuksessa. Kolmanneksi, lasten sosiaaliset suhteet ja kulttuurit 

ovat itseisarvoisia tutkimuksen kohteita. Neljänneksi, lapset tulee nähdä aktiivisina toimijoina ja 

rakentajina yhteisöissä ja yhteiskunnissa, ei yhteiskunnallisten rakenteiden ja prosessien 

passiivisina kohteina. Viidenneksi, etnografia on paradigmalle hyödyllinen tutkimusmenetelmä, 

sillä se mahdollistaa lasten suoremman osallistumisen tiedon tuotantoon. Lopuksi, uuden 

paradigman toteuttaminen vaatii tutkijoilta aktiivista osallistumista lapsuuden uudelleen 

konstruointiin yhteiskunnassa. (Mts. 7) 

 

Olen pyrkinyt valitsemaan tähän kirjallisuuskatsaukseen mahdollisimman paljon aidosti uuden 

lapsuudentutkimuksen paradigmaa toteuttavaa tutkimusta. Kuten jo johdannossa mainitsin, olen 

valinnut tarkasteluun etnografista tutkimusta aina kun se on ollut mahdollista. Lisäksi olen pyrkinyt 

löytämään mahdollisimman paljon tutkimuksia, joissa subjekteina ja tiedon tuottajina toimivat 

lapset itse. Ikäkausien välistä valtadynamiikkaa kuvaa kenties melko hyvin se, että lasten 

vertaissuhteita käsittelevässä tutkimuksessa lasten näkökulma on vahva, mutta vanhempien ja lasten 

suhdetta tarkastellessa tutkimukselliset subjektit ovat lähes poikkeuksetta aikuisia. Pohdin tämän 

dynamiikan merkitystä tarkemmin tutkielman edetessä. 

 

2.2 Kulutus, kulutuskulttuuri ja eriarvoisuus 

Tarkastelen kulutusta tässä tutkielmasta sosiologisesta ja ylipäätään yhteiskuntatieteellisestä 

näkökulmasta. Tälle näkökulmalle keskeistä on, että kulutus ei ole ainoastaan tuotteiden ostamista 
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ja rahanvaihtoa, vaan myös tapoja, joilla niitä käytetään, muovataan ja otetaan haltuun. Kulutus ei 

ole vain leluja, ruokaa tai vaatteita, vaan myös esimerkiksi palveluita, viihdettä sekä elämyksiä. 

Erityisen tärkeää on pyrkiä ymmärtämään kulutukselle annettuja symbolisia ja sosiaalisia 

merkityksiä – ja juuri siksi on mielekästä puhua nimenomaan kulutuskulttuurista. (Buckingham, 

2011, s. 2). 
 

Teoreettisena viitekehyksenä kulutuskulttuurille, ja toisaalta myös eriarvoisuudelle, hyödynnän 

tässä tutkielmassa Pierre Bourdieun Distinktio-teosta (1984/2010) ja etenkin siinä kehiteltyjä 

käsitteitä. Bourdieun teoksessaan kehittelemät keskeisimmät käsitteet voisi selittää lyhyesti 

esimerkiksi näin: jokaisella meistä on habitus, yhteiskuntaluokkaan perustuva kasvatuksen ja 

koulutuksen muovaama tapa olla ja toimia maailmassa. Habitukseen kuuluu erilaisia määriä 

taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Näitä pääomia voi käyttää yhteiskunnan erilaisilla 

kentillä pelaamiseen, mikä taas mahdollistaa eriarvoisuuden ylläpitämisen prosessissa, jota 

Bourdieu kutsuu symboliseksi väkivallaksi. Tämän tutkielman kannalta erityisen keskeistä on 

Bourdieun (mts. xxix) näkemys mausta ja erotteluista: ”maku luokittelee, ja luokittelee 

luokittelijan”, ja tekemällä tietynlaisia kulutusvalintoja yksilöt pyrkivät erottautumaan ja luomaan 

makuun perustuvia erontekoja yhteiskuntaluokkien välille. 

 

Bourdieun käsitteet ovat hyödyllisiä analyysilleni, mutta otan huomioon myös hänen teoriansa 

rajoitukset ja sitä kohtaan esitetyn kritiikin. Bourdieu ei oikeastaan Distinktiossa huomioi lapsia 

toimijoina lainkaan. Cook (2008) onkin esittänyt, että Bourdieu, monien muiden vaikutusvaltaisten 

valtavirran sosiologien tapaan, on ikään kuin häivyttänyt lapset työstään kokonaan. Pugh (2014) 

esittää jopa, että Bourdieun aikuiskeskeisyys voidaan tulkita ikäsyrjintänä. Samaan tyyliin 

intersektionaalisen tutkimuksen piirissä Bourdieuta on kritisoitu siitä, että hän ei huomioi 

yhteiskuntaluokan lisäksi muita eriarvoisuuden muotoja, kuten sukupuolta tai etnisyyttä, tarpeeksi, 

olettaen todellisen subjektin valkoiseksi mieheksi (esim. Kustatscher, 2017a). 

 

Toisaalta on tärkeää huomioida, että Bourdieu (1984/2010, s. xiii) kuvaa itse tutkimustaan 

”etnografiaksi Ranskasta”, ja ei oletakaan 60-luvulla Ranskassa tekemänsä analyysin soveltuvan 

sellaisenaan kaikkiin historiallisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin. Sen sijaan hänen luomansa 

käsitteistö on ikään kuin työkalupakki, jota voi muokata ja soveltaa erilaisiin tieteellisiin tarpeisiin. 

Tähän pyrin myös omassa tutkielmassani: sovellan Bourdieun käsitteitä ja ajatuksia silloin kun se 

on relevanttia, ja hyödynnän empiirisenä lähdekirjallisuutena myös teoksia ja artikkeleita, jotka 
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nimenomaan ammentavat Bourdieusta soveltaen hänen ajatuksiaan juuri angloamerikkalaiseen 

nykykontekstiin, moninaisempiin eriarvoisuuksien muotoihin ja lasten näkökulmaan.   

 

On kuitenkin selvää, että Bourdieun valitseminen teoreettiseksi viitekehykseksi ohjaa 

tutkimuksellista näkökulmaani vahvasti keskittymään sosioekonomiseen ja yhteiskuntaluokkaan 

perustuvaan eriarvoisuuteen. Tämän fokuksen valitseminen väistämättä aiheuttaa sen, että joidenkin 

toisten näkökulmien, esimerkiksi kulutuksen sukupuolittuneisuuden, tarkastelu jää tutkielmassa 

vähemmälle. Jo aiemmin mainitsemastani tutkimuskentän kapeudesta johtuen löytämäni 

tutkimuskirjallisuus ohjasi myös osaltaan näkökulman valintaa, sillä sen painotus oli vahvasti 

yhteiskuntaluokassa ja erityisesti taloudellisissa resursseissa.  

 

Läpi tutkielman tulen käyttämään kattotermejä ”varakas” ja ”vähävarainen” kuvaamaan perheiden, 

vanhempien ja lasten erilaisia sosioekonomisia asemia tai yhteiskuntaluokkia. Bourdieun 

(1984/2010) näkökulmasta tarkasteltuna tämä jaottelu on hyvin karkea, eikä ota huomioon 

esimerkiksi erilaisia pääoman muotoja, kuten kulttuurista pääomaa ja sosiaalista pääomaa, joiden 

avulla yhteiskuntaluokkien sisällekin muodostuu erilaisia fraktioita. On selvää, että esimerkiksi 

suuren yrityksen toimitusjohtajalla ja kuuluisalla oopperalaulajalla on erilainen habitus ja maku 

riippumatta siitä, että kummallakin on korkea status.   

 

Tästä huolimatta tarkastelemassani empiirisessä angloamerikkalaisessa tutkimuskirjallisuudessa 

yhdistävänä tekijänä vaikutti olevan juuri tuo karkea kahtiajako, vaikka itse termit saattoivatkin 

vaihdella – esimerkiksi Lareau (2003/2011) jaottelee tutkittavansa keskiluokkaan, työväenluokkaan 

ja köyhiin, Pugh (2009) taas varakkaisiin ja pienituloisiin. Yhtenä selityksenä tälle jaottelulle voivat 

olla laadullisen, etenkin etnografisen tutkimuksen ajalliset rajoitukset: etnografin on yhtä tutkimusta 

varten useimmiten mahdollista syventyä ainoastaan yhteen, kahteen tai korkeintaan kolmeen 

yhteisöön, jolloin tutkittavien kirjo ei luonnollisestikaan ole yhtä laaja kuin vaikkapa 

kyselytutkimuksessa. Toisaalta mustavalkoisen jaon varakkaisiin ja vähävaraisiin voi nähdä myös 

ilmentävän Yhdysvaltojen alueellista eriytymistä, Iso-Britannian luokkayhteiskuntaa ja kummankin 

suuria tuloeroja. Tiedostan, että tämän kahtiajaon toisintaminen tutkimuksessa myös uusintaa sitä ja 

jättää ulkopuolelle suuren määrän sisäistä variaatiota. Esitän kuitenkin, että tämän tutkielman ja 

saatavilla olevan tutkimuksen puitteissa jaottelu ”varakkaisiin” ja ”vähävaraisiin” on perusteltua. 
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3 Vanhemmat ja lapset  
 

Tarkastelemani ikäryhmän (noin 4–12-vuotiaat) lapsia yhdistää se, että heidän 

kulutusmahdollisuutensa ovat suurelta osin heidän vanhempiensa ja muiden läheisten aikuisten 

vallassa (Buckingam, 2011, s. 143). Lasten ja vanhempien suhde on tästä syystä nähty usein 

tutkimuksessa ikään kuin valtataisteluna, jossa lasten kulutushaluja ilmentää yleistynyt termi 

”mankumisvoima” (pester power) (esim. Schor, 2004). Tätä voimaa vastaan vanhempien täytyy 

vaihdella rooliaan portinvartijasta mahdollistajaan tilanteen mukaan (Buckingham, 2011, s. 144). 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten vanhempien ja lasten välinen neuvottelu kulutuksesta on 

kytköksissä rakenteellisiin eriarvoisuustekijöihin, erityisesti sosioekonomiseen asemaan. Luku on 

jaettu kahteen alalukuun, joissa syvennyn ensin varakkaisiin ja sitten vähävaraisiin perheisiin 

vertailevan näkökulman aikaansaamiseksi.  

 

3.1 Varakkaat perheet 

Haastatellessaan varakkaan asuinalueen vanhempia heidän lastensa kulutusta koskevista 

neuvotteluista osana etnografista kenttätyötään Kalifornian Oaklandissa Pugh (2009, s. 83–119) 

havaitsi heidän suhtautumisensa lasten kulutuskulttuuriin ja lastensa kulutushaluihin olevan ennen 

kaikkea ristiriitainen ja ambivalentti. Heidän puheissaan korostui samaan aikaan kaksi hyvin 

erilaista diskurssia: odotus antaa lapsille hyvä lapsuus ja vastata heidän haluihinsa ja toiveisiinsa, ja 

toisaalta liialliseen ostamiseen liittyvät huolet maailman resurssien tuhlaamisesta tai lasten 

kasvamisesta materialistisiksi ja hemmotelluiksi (mts. 85). Antamalla periksi lasten kulutushaluille 

nämä vanhemmat epäilevät lasten oppivan taipumuksen hedonismiin tai ahneuteen (Seiter, 1993, s. 

8). 

 

Varakkaat vanhemmat vastaavat Pughin (2009, s. 84) mukaan tähän huoleen harjoittamalla 

symbolista rajoittamista, eli kieltäytymällä hankkimasta lapsilleen tiettyjä vertaisryhmälle 

merkityksellisiä kokemuksia tai tavaroita, kuten pelikonsoleita tai keräilykortteja. Kyseessä on 

erityisesti diskursiivinen keino, jolla vanhemmat pyrkivät osoittamaan olevansa arvokkaita 

yhteisönsä jäseniä, eivät tuhlaavaisia tai materialistisia (mts. 85). Tämä ei tarkoita, etteivätkö 

vanhemmat käyttäisi todellisuudessa suuria määriä rahaa tärkeinä pitämiinsä asioihin, kuten lasten 

harrastuksiin tai perheen lomamatkoihin. Keskeistä on, että nämä vanhemmat toivat haastatteluissa 

toistuvasti esiin oman perheensä kulutuksen maltillisuuden suhteessa muihin, esimerkiksi 

ystäväperheisiin tai sukulaisiin – kyse oli siis symbolisista erotteluista. (Mts. 84–85.) 
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Symboliset erottelut ovat keskeinen osa myös Bourdieun (1984/2010) distinktioteoriaa, jota 

voidaankin soveltaa hyvin symbolisen rajoittamiseen ja ylipäätään varakkaiden ja keskiluokkaisten 

vanhempien suhteeseen lastensa kulutushaluihin. Symbolinen rajoittaminen voidaan nähdä 

keskiluokkaisena pyrkimyksenä ylläpitää hyvää makua ja opettaa myös lapset arvostamaan 

oikeanlaista, luokkasidonnaista kulutustapaa. Huomionarvoista on, että siinä missä Bourdieu 

analysoi enimmäkseen kulutuksella erottautumista kotitalouksien ja yhteiskuntaluokkien välillä, 

maut voivat erota myös saman kotitalouden sisällä – lapsilla voi olla oma näkemyksensä siitä, mitä 

tämä oikeanlainen kulutus on (Pugh, 2009, s. 17). Ristiriitaa luo se, että lasten maku ei useinkaan 

sovi yhteen keskiluokkaisen habituksen kanssa, ja varakkaat vanhemmat saattavat nähdä 

esimerkiksi massatuotetut muovilelut tai pelikonsolit kaikin tavoin mauttomina (Seiter, 1993).  

 

Klassinen esimerkki varakasta tai keskiluokkaista makua ilmentävästä lasten kulutustuotteesta on 

puinen lelu. Bourdieu (1984/2010, s. 221) arvioi, että puiset lelut vetävät puoleensa luonnollisia 

materiaaleja ja yksinkertaisia muotoja arvostavia varakkaita intellektuelleja. Samaan tapaan Vincent 

ja Ball (2007) korostavat, että ”käsintehty” puinen lelu signaloi hyvin erilaista makua ja habitusta 

kuin ketjukaupasta ostettu muoviversio, vaikka niillä olisi täysin sama funktio. Myös empiiriset 

tutkimukset vaikuttaisivat tukevan tätä väitettä: Williams (2006, s. 148–149), joka etnografiaansa 

varten työskenteli myyjänä kahdessa erilaisessa yhdysvaltalaisessa lelukaupassa, havaitsi, että 

eksklusiivisessa ja valtaosin varakkaita valkoisia perheitä palvelevassa Diamond Toysissa asioivat 

vanhemmat olivat valmiita maksamaan huomattavan paljon eurooppalaisen Brio-puujunan osista. 

Muovin lisäksi puulelut vertautuvat puheessa usein elektroniikkaan, ja esimerkiksi eräs Pughin 

(2009, s. 92) havainnoima äiti selitti kiivaasti muille vanhemmille keskustelun kääntyessä 

pelikonsoleihin, kuinka on ”tyytyväinen puuhun” eikä halua ostaa kuusivuotiaalle pojalleen 

elektroniikkaa.  

 

Näkemys oikeanlaisesta kulutuksesta vaikuttavaa myös tapaan, jolla varakkaat vanhemmat 

kuluttavat lastensa puolesta: Williams (2006, s. 150) havaitsi, että Diamond Toysissa vanhemmat 

valitsivat pääosin lelut lasten puolesta, ikään kuin pyrkien kultivoimaan lapsissaan hienostunutta 

makua – vaikka vanhemmat itse eivät ajattelisikaan tietoisesti tekevänsä näin. Näiden vanhempien 

suosiossa olivat usein erilaiset nostalgialelut ja erityisesti lelut, joilla he olettivat olevan 

kasvatuksellista arvoa (mts. 184). Myös Iso-Britanniassa Evans ja Chandler (2006) havaitsivat 

varakkaiden vanhempien pitävän lelun tai muun tuotteen kasvatuksellista arvoa tärkeänä tekijänä 
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ostopäätöksen tekemisessä, ja eräs vanhempi jopa perusteli hittilelun hyödyllisyyttä sen opettamien 

taitojen yhteyksillä opetussuunnitelmaan. 

 

Kehittävät lelut ja lasten kulutuksen säätely voidaan myös nähdä osana laajempaa keskiluokkaista 

kasvatustyyliä, jota Bourdieun ajattelusta ammentava Lareau (2003/2011, s.2) kutsuu keskitetyksi 

valmennukseksi (concerted cultivation). Tälle kasvatustyylille keskeistä on pyrkimys aktiivisesti 

edistää ja arvioida lapsen kykyjä, mielipiteitä ja taitoja sekä järjestää lapselle mahdollisimman 

paljon organisoituja ja aikataulutettuja aktiviteetteja, kuten harrastuksia, jotka edistävät näitä 

tavoitteita (mts. 31). Vincent ja Ball (2007) ovat samaan tapaan omassa tutkimuksessaan 

havainneet, että keskiluokkaiset vanhemmat ilmoittavat jopa alle viisivuotiaita lapsiaan innokkaasti 

monenlaiseen rikastuttavaan toimintaan, erityisesti erilaisiin urheilu- ja taideharrastuksiin. Lasten 

kulutuskulttuuria tarkastellessa onkin keskeistä huomioida myös immateriaalisen kulutuksen, kuten 

juuri harrastusten, merkitys.  

 

Keskitetystä valmennuksesta on runsaasti hyötyä lapsille, sillä kuten Bourdieukin (1984/2010) on 

arvioinut, länsimainen koulutusjärjestelmä on rakennettu edulliseksi lapsille, joilla on 

keskiluokkainen habitus ja suuri määrä kulttuurista pääomaa. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä 

yhteiskuntaluokkaan perustuvien rakenteiden ja hierarkioiden uusiutumiseen, kun hyvin 

koulutuksessa pärjänneet lapset keskimäärin myös työllistyvät hyvin. Nimenomaan toive oman 

lapsen menestyksestä elämässä ohjasi niin Pughin (2009) kuin Evansin ja Chandlerkin (2006) 

haastattelemia varakkaita vanhempia, erityisesti mikäli he itse olivat kokeneet lapsuudessaan 

köyhyyttä ja onnistuneet parantamaan sosioekonomista asemaansa. Lapsen pärjäämisestä 

välittäminen sai toisinaan varakkaat vanhemmat myös myöntymään lasten toivomiin hankintoihin, 

mikäli ne mahdollistivat lapsen kuulumisen vertaisryhmään (esim. Pugh, 2009) – tähän aiheeseen 

syvennyn tarkemmin luvussa 4.  

 

3.2 Vähävaraiset perheet 
Ilmiselvä tosiasia on, että verrattuna varakkaisiin vanhempiin vähävaraisilla, työväenluokkaisilla ja 

köyhillä vanhemmilla on vähemmän rahaa lastensa kulutuksen mahdollistamiseen. Bourdieun 

(1984/2010, s. xxix) mukaan tämä resurssien puute heijastuu työväenluokkaiseen makuun ja 

elämäntyyliin, joka korostaa käytännöllisyyttä ja konkreettisuutta. Hän kutsuu tätä 

”välttämättömyyden mauksi” (mts. xxix). Vähävaraisten vanhempien ja heidän lastensa 
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kulutusneuvotteluja analysoiva tutkimus haastaa kuitenkin monin osin tämän käsityksen ja rakentaa 

moniulotteisempaa kuvaa vähävaraisten perheiden kulutustottumuksista.  

 

Haastatellessaan vähävaraisia vanhempia Pugh (2009, s.124) havaitsi heidän puheissaan 

varakkaiden vanhempien symboliselle rajoittamiselle vastakkaisen ilmiön, symbolisen hemmottelun 

(symbolic indulgence). Nämä vanhemmat priorisoivat vähiä varojaan, jotta pystyivät tarjoamaan 

lapsilleen vertaisryhmän kannalta mahdollisimman merkityksellisiä tavaroita tai kokemuksia. Pugh 

arvioi vanhempien pyrkivän näin suojelemaan lapsiaan köyhyyden stigmalta. Myös Williams 

(2006, 165) huomasi vähävaraisten perheiden suosimassa Toy Warehousessa työskennellessään, 

että silloin kun leluja voitiin hankkia, niiden valinta perustui usein yksinkertaisesti siihen, mikä 

lapselle itselleen toisi eniten iloa, ja usein lapset saivatkin itse valita lelunsa. Symbolisesti 

merkityksellisten hankintojen tekeminen ei kuitenkaan ollut missään nimessä yksinkertainen 

tehtävä vähävaraisille vanhemmille, vaan vaati heiltä usein pitkän aikavälin säästämistä ja 

suunnittelua (Pugh, 2009, s. 131). 

 

Hamilton (2012) havaitsi Iso-Britanniassa tekemässään tutkimuksessa symbolisen hemmottelun 

kaltaisen ilmiön, mutta kutsuu sitä silmiinpistäväksi kulutukseksi (conspicuous consumption). 

Käytännössä nämä vähävaraiset vanhemmat pyrkivät parantamaan lastensa sosiaalista asemaa ja 

välttämään köyhyyden stigmaa hankkimalla lapsille tiettyjä trendikkäitä merkkituotteita, erityisesti 

vaatteita. Vaatteiden merkitystä ei pidä vähätellä nuortenkaan lasten kohdalla: Pilcher (2011) on 

tutkimuksessaan havainnut, että jo alle 12-vuotiaat lapset ovat hyvin tietoisia vaatemerkeistä ja 

osaavat hyödyntää niitä identiteettinsä rakentamisessa. Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen, sillä 

Hamilton (2012) toteaa, että merkkituotteiden kulutus yhdistettynä muuten työväenluokkaiseen 

habitukseen on valtavirtaisessa keskiluokkaisessa kulttuurissa alettu nähdä myös mauttomana, 

jolloin stigman vähentämiseen tähtäävä strategia saattaakin paradoksaalisesti lisätä sitä.  

 

Yhdysvalloissa ”väärin kuluttavien” köyhien narratiiveihin kytkeytyy myös etnisyys: Elizabeth 

Chin (2001, s. 6) kuvaa, kuinka hänen etnografiassaan havainnoimat vähävaraiset 

afroamerikkalaiset lapset ja heidän perheensä nähdään julkisessa keskustelussa usein ”lenkkareiden 

vuoksi tappavina, brändeihin addiktoituneina patologisina kuluttajina”. Chin argumentoi, että 

tällainen ääripään yleistys on virheellinen, mutta niin on myös köyhien näkeminen ainoastaan 

jaloina ja anteliaina – kulutuksen kenttä on todellisuudessa huomattavasti monimuotoisempi ja 

ristiriitaisempi (mts. 6).  
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Mitä tulee vanhempien ja lasten kulutusneuvotteluihin heijastuvaan kasvatustyyliin, Lareau 

(2003/2011, s. 3) kutsuu köyhien ja työväenluokkaisten vanhempien tyypillistä kasvatustyyliä 

luonnollisen kasvun saavuttamiseksi (accomplishment of natural growth). Verrattuna kehitettävinä 

”projekteina” nähtyihin varakkaampiin lapsiin, vähävaraisilla lapsilla on enemmän aikaa ja tilaa 

olla ja kasvaa vapaasti, suurelta osin siksi, että vanhempien energia ja aika kuluu paljolti perheen 

taloudellisesta selviämisestä huolehtimiseen (mts. 66–67). Tästä näkökulmasta on myös 

ymmärrettävää, että esimerkiksi tietyn lelun tai harrastuksen valinnassa vaakakupissa painaa 

enemmän sen aikaansaama ilo tai yhteenkuuluvuuden mahdollistaminen kuin lapsen taitojen ja 

ominaisuuksien tarkka valmentaminen.  

 

Toisaalta myös toisenlainen argumentti voidaan tehdä: yhdysvaltalainen Lynn Verduzco-Baker 

(2017) osoittaa Pughia (2009) ja Lareauta (2003/2011) soveltaen, että vähävaraiset äidit 

hyödyntävät kasvatuksessaan ja lasten kulutuksesta neuvotellessaan paljolti samoja strategioita kuin 

keskiluokkaisetkin vanhemmat, samalla kuitenkin valmistaen lapsiaan välttämään heitä asemansa 

vuoksi mahdollisesti uhkaavia tekijöitä, kuten teiniraskauksia tai huumeiden käyttöä. Hänen 

mukaansa esimerkiksi keskitetty valmennus ei ole ainoastaan keskiluokkaa ilmentävä 

kasvatusstrategia, vaan myös vähävaraiset äidit pyrkivät hyödyntämään sitä, toki taloudellisten 

resurssiensa rajoissa (mt.). ”Kehittävien” lelujen suosiminen ei myöskään ole pelkästään luokkaan 

sidottu ilmiö, sillä myös vähävaraiset vanhemmat perustelevat hankintojaan lapsilleen niiden 

kasvatuksellisella arvolla (Evans & Chandler, 2006). 

 

Edellä kuvatun perusteella voidaan kootusti todeta, että vaikka varakkaiden ja vähävaraisten 

vanhempien strategiat lastensa kulutushaluihin vastaamiseksi ovat monilta osin vastakkaisia, niissä 

on myös nähtävissä joitakin yhteisiä piirteitä. Ensinnäkin niin varakkaat kuin vähävaraisetkin 

vanhemmat pyrkivät välttämään ulkopuolelta tulevaa ja yhteiskuntaluokkaan kytkeytyvää stigmaa 

tai ennakkoluuloja itseään ja lapsiaan kohtaan – varakkaille vältettävä vaikutelma on tuhlaavaisuus 

tai materialistisuus, kun taas vähävaraisille köyhyys itsessään. Vaikka edellä kuvatun perusteella 

varakkaat vanhemmat vaikuttaisivat rajoittavan ja säätelevän bourdieulaisen luokkamaun 

opettamisen nimissä lastensa kulutusta, muodostuu lasten mahdollisuus kuulua ryhmään heillekin 

tärkeäksi. Hyvin erilaisista konteksteista ja strategioista huolimatta vanhempia vaikuttaisikin 

yhdistävän halu toimia lapsen parhaan mukaan. 
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4 Lapset vertaisryhmässä 
 

Tähän asti analysoiduissa tutkimuksissa lasten kulutusta on tarkasteltu lähes pelkästään vanhempien 

näkökulmasta. Tässä luvussa käännän kuitenkin katseeni lasten maailmaan ja lasten keskinäisiin 

suhteisiin. Edellisen luvun perusteella voidaan esittää, että ainakin keskiluokkaiset vanhemmat 

pyrkivät siirtämään luokkahabitustaan lapsilleen kulutuksen kautta, mutta miten nämä erilaiset 

habitukset tulevat esiin lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa? Vanhemmat ovat huolissaan 

lasten kuulumisesta joukkoon, mutta millä perusteilla lapset itse määrittelevät yhteenkuuluvuuden 

ehdot? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tässä luvussa.  

 

Kustatscherin (2017a) skotlantilaisessa esikoulussa 5–7-vuotiaiden lasten parissa toteuttama 

etnografinen tutkimus tuo esiin, kuinka yhteiskuntaluokka ja kulutus voivat kietoutua yhteen lasten 

vertaissuhteissa. Hänen mukaansa pienetkään lapset eivät elä tyhjiössä, vaan ovat pääosin hyvin 

tietoisia erilaisista hierarkkisista positioistaan ja rakenteellisista eriarvoisuustekijöistä, luokan 

lisäksi esimerkiksi sukupuolestaan ja etnisyydestään. Keskeistä on, että lapset myös aktiivisesti itse 

sekä haastavat että uusintavat näitä jakolinjoja. Luokka-asemaa uusinnetaan useimmiten 

nimenomaan erilaisten kulutustuotteiden, kuten ruoan tai lelujen avulla. Kustatscher havaitsi 

kenttätyönsä aikana esimerkiksi, kun kahden lääkärin lapsi kritisoi köyhemmän lapsen jalkapallon 

muotoista jugurttia väittämällä, että se ”ei ole hyväksi lapsille, koska siinä ei ole hyvää maitoa”. 

(Mt.)  

 

Bourdieun (1984/2010) tutkimuksellinen subjekti on aikuinen: kasvattaja tai kouluttaja, joka 

uusintaa habituksensa ja makunsa seuraavalle sukupolvelle. Uuden lapsuudentutkimuksen 

näkökulma taas haastaa tämän oletuksen lapsista ”passiivisina sieninä, jotka imevät luokkapohjaisia 

identiteettejä ja arvoja”, ja näkee lapset sen sijaan aktiivisina toimijoina (Kustatscher, 2017a). Tämä 

ei tarkoita, etteivätkö Bourdieun ajatukset ja käsitteet voisi silti olla hyödyllisiä myös 

lapsilähtöisessä tutkimuksessa, päinvastoin: lasten maailmassa voi havaita kenttiä, pelejä, pääomaa 

ja kulutukseen perustuvaa symbolista erottautumista, mikäli näihin käsitteisiin liittyvät yleiset 

olettamukset asettaa hetkeksi sivuun. 

  

Kenties pisimmälle tätä näkökulmaa on kehitellyt Pugh (2009), joka osana jo luvussa 3 esiteltyä 

etnografiaansa havainnoi lapsia kahdessa varakkaan alueen koulussa sekä yhdessä vähävaraisen 

alueen iltapäiväkerhossa. Pughin analyysin keskiöön nousee arvokkuuden talouden (economy of 
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dignity) käsite, jolla hän viittaa lasten pyrkimykseen luoda yhteenkuuluvuutta tiettyjen 

merkityksellistettyjen kulutustuotteiden tai kokemusten kautta. Näistä tuotteista ja kokemuksista 

tulee sosiaalista valuuttaa (scrip) – arvokkuuden taloudessa rikas on se, joka voi osoittaa 

sosiaalisella valuutalla olevansa yhteenkuuluvuuden arvoinen. (Mts. 6–8) 

 

Jos oletetaan, että lasten kulutusmieltymykset muovautuvat vanhemmilta omaksutun 

luokkahabituksen perusteella, voisi myös ennustaa sosioekonomisesti erilaisissa vertaisryhmissä 

arvostettavan hyvin erilaisia asioita. Pughin kenttätyö osoittaa kuitenkin jotain aivan muuta: 

kaikkein arvokkaimpina pidetyt asiat, kuten Gameboy-konsolit ja keräilykortit, olivat lähes samoja 

kaikissa Pughin havainnoimissa lapsiryhmissä sosioekonomisesta taustasta riippumatta (mts. 61–

62). Jopa varakkaiden perheiden suosimassa yksityiskoulussa yksittäinen lapsi saattoi korkeasta 

luokka-asemastaan huolimatta jäädä ulkopuolelle ryhmästä, mikäli vanhemmat eivät suostuneet 

hankkimaan hänelle uusinta pelikonsolia vedoten esimerkiksi jo aiemmin mainittuun symboliseen 

rajoittamiseen tai kehittävien lelujen suosimiseen (mts. 7–8, 60–61). Kuten luvussa 3 totesin, lasten 

toive yhteenkuuluvuudesta ohjaa kuitenkin usein luokasta riippumatta vanhempien 

ostokäyttäytymistä. 

 

Sosioekonomisesti sekoittuneemmassa vertaisryhmässä on keskeistä huomioida, että saman tuotteen 

symbolinen arvo voi olla vielä suurempi lapselle, jolle sen saaminen ei ole ollut itsestäänselvyys. 

Kustatscherin (2017b) havainnoimassa esikouluryhmässä tällainen tuote oli tietty hintava 

merkkitakki, jollainen oli usealla ryhmän tytöllä. Takista teki Kustatscherin mukaan erityisen 

haluttavan sekä sen materiaalinen, ja osittain myös luokka-asemaa ilmentävä, arvokkuus että sen 

mahdollisuus luoda näkyvää yhteenkuuluvuutta takin omistavien lasten kesken. Näiden lasten 

suhtautuminen takkiin oli kuitenkin näkyvästi erilaista: siinä missä varakkaammat ystävykset 

saattoivat osoitella yhteensopivia takkejaan muille iloisesti ja huolettomasti, Kustatscher havaitsi, 

kuinka kysyessään eräältä vähävaraiselta tytöltä tämän uudesta takista tyttö katsoi häntä 

merkitsevästi ja osoitti vakavasti takin rinnassa olevaa logoa. Takin ja etenkin sen merkin 

symbolinen ja materiaalinen arvo kietoutuvat yhteen ja tulevat näkyväksi tässä yksinkertaisessa 

sanattomassa katseenvaihdossa. 

 

Kuulumiseen vaadittava sosiaalinen valuutta ei kuitenkaan aina ole materiaalista: Rebekah Willett 

(2015) havaitsi lontoolaisessa päiväkodissa tehdyssä tutkimuksessaan, että tietoisuus tietyistä 

populaarikulttuurin ilmiöistä ja viittauksista, esimerkiksi Seikkailija Dorasta tai Doctor Whosta, 

toimi keskeisenä valuuttana, joka loi erontekoja ja yhteyksiä lasten välille leikkiporukoiden 
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muodostamisessa. Willett havaitsi näissä prosesseissa yhteyksiä bourdieulaiseen maun ja 

erottautumisen tematiikkaan, mutta sovellettuna lasten keskinäisessä kulttuurissaan tärkeinä 

pitämiin asioihin perinteisten varallisuuteen perustuvien jakojen sijaan.  

 

Myös Pughin (2009) havainnoissa symbolista arvoa sai suuri määrä erilaisia abstraktimpia asioita, 

esimerkiksi taitavuus keräilykorttipelissä (mts. 57–58) tai tietämys omista esivanhemmista (mts. 

59). Hän kuitenkin korostaa, että vertailun ja statuskilpailun sijaan lasten tavoitteena tuntui 

useimmiten olevan ainoastaan lisätä oma kertomus tai kokemus muiden joukkoon ja osoittaa sitä 

kautta kuuluvansa ryhmään (mts. 55). Esimerkiksi keskustelussa syntymäpäiväjuhlista kertomukset 

aarrejahdista ja lahjapusseista pyjamabileissä sekä sisäjalkapallostadionilla järjestetyistä 

yksityisjuhlista seurasivat toisiaan ilman arvotusta tai vertailua (mts. 49–50, 55).  

 

Miksi sitten yhteiskuntaluokkaan perustuva habitus ja kulutus muodostui Kustatscherin (2017a) 

havainnoimille lapsille vertaisryhmässä tärkeäksi, kun taas Pughin (2009) havainnoissa korostui 

lasten oma arvokkuuden talous? Yhtenä selityksenä voidaan pitää erilaisia sosiaalisia konteksteja, 

tai Bourdieun (1984/2010) käsitteitä soveltaen ”kenttiä”. Kustatscherin (2017a) tutkimukseensa 

valitsema skotlantilainen esikoulu ja alue ylipäätään oli tunnettu ”moninaisuudestaan” niin 

etnisyyksien kuin yhteiskuntaluokkienkin osalta. Lasten vertaisryhmä on tällöin nuoresta iästä asti 

hyvin heterogeeninen ja erilaiset erot näkyvät arkipäivässä. Tällaisella kentällä on luontevaa luoda 

yhteyksiä ja erontekoja habituksen avulla. Sen sijaan Yhdysvaltojen vahvasti niin etnisesti kuin 

sosioekonomisestikin eriytyneillä asuinalueilla lasten vertaisryhmän kenttä on huomattavasti 

erilainen, ja siinä arvokkuuden talous ja vuorovaikutuksessa kulutuskulttuurin avulla luodun 

yhteenkuuluvuuden ja eronteon voisi esittää muodostuvan keskeisimmäksi.  

 

Kaikkia tässä tutkielmassa analysoituja lapsia ja lapsiryhmiä yhdistää kuitenkin yksi asia – 

nimenomaan se, että he ovat lapsia. Pugh (2014, s. 81) onkin esittänyt, että yksilön tekemä 

symbolinen työ, kuten kulutuksen avulla erottautuminen ja yhteenkuuluvuuden etsintä, suuntautuu 

usein siihen eriarvoisuuden lähteeseen, joka on hänelle kaikista suurin. Lapsille tämä 

eriarvoisuuden lähde on heidän ikänsä: riippumatta muista heidän kohtaamistaan intersektionaalisen 

eriarvoisuuden muodoista juuri lapsen identiteetti on se, joka vahviten rajoittaa ja estää heidän 

aktiivista osallistumistaan muuhun yhteiskuntaan. Vanhemmat määrittelevät ja säätelevät lasten 

elämässä lähes kaiken asuinalueesta kouluun, harrastuksiin ja hankittaviin kulutustuotteisiin – ja 

kuitenkin lapset ovat ne, jotka näiden valintojen mukaan täytyy elää elämäänsä (2009, s. 81).   
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Tämän havainnon valossa ei kenties ole kovin yllättävää, että lapset pyrkivät saavuttamaan 

yhteenkuuluvuutta omassa vertaisryhmässään ja vaativat vanhemmiltaan mahdollisuutta osallistua 

kulutuskulttuuriin, joka tuon yhteenkuuluvuuden, ja samalla osallisuuden, mahdollistaa. Pugh 

(2009, s. 78) esittääkin, että syy lasten loputtomaan keskusteluun rahasta, merkityksellisistä 

tavaroista ja kokemuksista voi olla yksinkertaisesti se, että ne ovat harvoja asioita, jotka ovat aidosti 

heidän, ja joiden avulla on mahdollista luoda identiteettiä ja merkityksiä vapaana aikuisten 

määritelmistä. Seiterin (1993, s. 50) mukaan lasten kulutuskulttuuri on täten kaipuuta utopistiseen 

vapauteen aikuisten auktoriteetista, vakavuudesta ja tavoiteorientoituneisuudesta.   

 

5 Johtopäätökset 

 
Tämän tutkielman tavoitteena oli kysyä, millaisia eriarvoisuuden muotoja lasten kulutuskulttuuri 

luo ja ylläpitää, sekä miten nämä eriarvoisuudet ilmenevät lasten suhteissa vanhempiinsa ja 

vertaisryhmään. Yhdistelemällä bourdieulaista distinktioteoriaa ja uuden lapsuudentutkimuksen 

paradigmaa empiiriseen tutkimukseen lasten kulutuskulttuurista, eriarvoisuudesta ja sosiaalisista 

suhteista olen pyrkinyt luomaan oman kontribuutioni vielä pieneen mutta kasvavaan ja tarpeelliseen 

tutkimuskenttään. Tässä luvussa teen johtopäätöksiä edellisten lukujen havainnoista, pohdin 

tutkielmani merkitystä tutkimuskentälle sekä sen puutteita ja lisätutkimuksen tarpeita. 

 

Lasten kulutuskulttuurin luomista ja ylläpitämistä eriarvoisuuden muodoista tässä tutkielmassa 

eniten huomiota on saanut sosioekonominen sekä yhteiskuntaluokkaan perustuva eriarvoisuus. 

Nyky-yhteiskunnan materialistiseen kulutuskulttuuriin osallistuminen vaatii taloudellisia resursseja, 

ja sosioekonominen asema vaikuttaa suuresti siihen, millaiset mahdollisuudet vanhemmilla on 

tarjota lapsilleen merkityksellisiä tuotteita ja kokemuksia. Esimerkiksi keskittynyt valmennus 

mahdollistaa parhaimmillaan lapsille etulyöntiaseman elämässä ja edistää luokkarakenteiden 

uusiutumista, kun taas köyhyyden stigman välttäminen on usein vaikeaa ”oikeiden” tuotteiden 

hankkimisesta huolimatta.  

 

Yhteiskuntaluokka ja sen eriarvoisuus ilmenee vanhempien ja lasten välistä suhdetta tarkastelevassa 

kirjallisuudessa usein ristiriitana etenkin keskiluokkaisten vanhempien ”hyvän maun” opettamisen 

ja lasten omien, ”mauttomien” mieltymysten välillä. Toisaalta kirjallisuus havainnollistaa myös, 

että riippumatta yhteiskuntaluokasta vanhemmat pyrkivät omalla tavallaan varmistamaan lapsilleen 
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hyvän elämän ja etenkin yhteenkuuluvuuden vertaisryhmään. Mitä tulee taas lasten 

vertaissuhteisiin, lapset vaikuttaisivat olevan tietoisia sosioekonomisesta eriarvoisuudesta ja luokka-

asemasta etenkin heterogeenisemmissä ympäristöissä, ja pyrkivät kulutuksen keinoin sekä 

haastamaan että uusintamaan näitä hierarkkisia asemiaan. Toisaalta lapset myös luovat aktiivisesti 

omia yhteenkuuluvuuden ehtojaan ja jakolinjojaan perustuen tärkeinä pidettyihin kulutustuotteisiin, 

taitoihin tai kokemuksiin.  

 

Tämän tutkielman kenties tärkein kontribuutio bourdieulaiselle kulutuskulttuurin eriarvoisuutta 

tarkastelevalle tutkimuskentälle on lapsuuden nostaminen paitsi tutkimuksen fokukseksi, myös 

itsessään merkittäväksi ja tarkastelun arvoiseksi eriarvoisuuden muodoksi. Lasten eriarvoisuus 

suhteessa aikuisiin on niin normalisoitua, että sen havaitseminen vaatii erityistä huomiota niin 

arkielämässä kuin tutkimuksessakin. Vanhemmilla ja muilla lähipiirin aikuisilla on selkeä valta-

asema lapsiin nähden ja lopullinen päätösvalta suuressa osassa heidän elämäänsä koskevista 

päätöksistä. Laajemmin ajateltuna lapsilla ei ole varsinaista sananvaltaa heitä koskevissa 

päätöksissä myöskään yhteiskunnallisella eikä poliittisella tasolla. Mitä nuorempi lapsi on, sitä 

vähemmän valtaa ja toimijuutta hänellä myös on.  

 

Väitän, että nimenomaan nuorten lasten tietoinen valinta tutkimuksellisiksi subjekteiksi on tässä 

mielessä myös tärkeä yhteiskunnallinen teko. Sen avulla voidaan paitsi paikata historiallisia 

aukkoja esimerkiksi Bourdieun kaltaisten keskeisten ajattelijoiden teorioissa, myös tuoda tieteeseen 

ja yhteiskunnalliseen keskusteluun uudenlaisia näkökulmia ja ääniä. Lapsiin keskittyvä tutkimus on 

nimittäin kaikkea muuta kuin triviaalia, ja kertoo itse asiassa paljon myös yhteiskunnasta 

laajemmin. Esimerkiksi lasten kulutuskulttuuri heijastelee vahvasti myös kulutuskulttuuria 

laajemmin – kuten Allison Pugh (2009, s. 11) asian esittää, kenties lapsuus on muuttunut 

kulutuskeskeisemmäksi, koska niin on muuttunut aikuisuuskin. 

 

Pidän tärkeänä tuoda esiin vielä lopuksi tiettyjä rajoituksia tutkielmani näkökulmassa. Ensinnäkin 

haluan huomauttaa, että laadullisen tutkimuksen haasteena on aina otannan pieni koko, ja 

tutkimuksiin valikoituvista henkilöistä on mahdotonta sanoa, edustavatko he aidosti koko 

ryhmäänsä. Tavoitetaanko tutkimusten kautta perheet, joissa esiintyy esimerkiksi 

mielenterveysongelmia, väkivaltaa tai päihteiden käyttöä? Lisäksi olisin toivonut voivani tarkastella 

aihettani intersektionaalisemmin, mutta tarkempaan tarkasteluun valittu kirjallisuus ja teoreettisen 

viitekehyksen valinta eivät mahdollistaneet tämän toteuttamista. Esimerkiksi vammaisten lasten 

näkökulmaa ei tuotu esiin yhdessäkään tarkastelemassani tutkimuksessa, mutta näkisin mielelläni 
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asian muuttuvan tulevaisuudessa. Myös moniulotteisempaa ja eri Bourdieun pääomatyyppejä, kuten 

kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma, huomioon ottavaa luokkaperusteista analyysia olisi tärkeää 

vielä toteuttaa ilmiöiden liiallisen yksinkertaistuksen välttämiseksi.  

 

Tulevalle tutkimukselle hedelmällinen ja mielestäni vielä liian vähän käsitelty aihepiiri olisi 

modernin informaatioteknologian vaikutus lasten kulutuskulttuuriin ja eriarvoisuuteen. Miten 

esimerkiksi älypuhelimen tai sosiaalisen median puuttuminen vaikuttaa lasten mahdollisuuteen 

saavuttaa yhteenkuuluvuutta vertaisryhmän kanssa? Toinen kiinnostava ja ajankohtainen 

tematiikka, josta en löytänyt tutkimusta, on kestävä kulutus – suosivatko esimerkiksi varakkaat 

vanhemmat nykyään ympäristöystävällisiä tuotteita lapsilleen, ja toisaalta millaiseksi kehittyy 

kiihtyvän ilmastonmuutoskeskustelun ympäröiminä kasvaneiden lasten suhde materiaaliseen 

kulutuskulttuuriin?  

 

Kuten mainitsin jo tämän tutkielman johdannossa, suomalaista sosiologista tutkimusta lasten 

kulutuskulttuurista ja eriarvoisuudesta on vielä hyvin vähän. Tässä tutkielmassa hahmottelemani 

lapsilähtöisen bourdieulaisen analyysin toteuttaminen Suomessa, esimerkiksi yhdistettynä johonkin 

yllä mainitsemaani ajankohtaiseen tutkimusaiheeseen, voisi olla erittäin hedelmällistä. Odotan 

ainakin itse pääseväni jatkamaan aiheen parissa maisterintutkielmassani sekä syventämään tämän 

työn myötä kehittelemiäni ajatuksia ja teemoja entisestään.   
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