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1. Johdanto 
  

Maapallon väestö kasvaa kasvamistaan ja sen väestö kuluttaa maapallon jatkuvasti niukkenevia 

resursseja yhä kiihtyvään tahtiin. Hetki, jolloin luonnon kulutuksen kestokyky ylitetään, siirtyy joka 

vuosi aikaisemmaksi (Earth Overshoot Day). Globaalissa pohjoisessa elämme konsumeristisessa 

yhteiskunnassa, jossa kulutuksesta on muodostunut ylikorostuneen keskeinen osa elämää. 

Tällaisessa yhteiskunnassa kulutuksesta on tullut hedonistinen pyrkimys ja itseisarvoinen päämäärä 

(Migone, 2007, 173).  

 

Tälle kehitykselle on myös syntynyt vastareaktioita. Monet elävät ja kuluttavat yhä tietoisemmin 

kulutuksen vaikutuksista ympäristölle ja luonnolle. Yhteiskunnallisten liikkeiden, kuten veganismin 

ja zero waste -liikkeen viimeaikainen suosio puhuu tämän puolesta (Guardian, 2018). Kulutus on 

rikkaissa globaalin pohjoisen maissa murroksessa. Kauppojen hyllyt pursuavat yhä enemmän reilun 

kaupan tuotteita, erilaiset kasvisruokavaliot ovat entistä suositumpia, sosiaalisten medioiden 

kierrätysryhmät toimivat aktiivisemmin kuin koskaan. Yhä useampi kuluttaja sitoutuu lentolakon 

tapaisiin kulutusta rajoittaviin liikkeisiin, ja haastaa totunnaistuneita ja normittuneita 

kulutustottumuksia kuten pikamuodin kuluttamisen. Kulutuksen rajoittaminen ja 

uudelleensuuntaaminen ei ole marginaali-ilmiö, vaan muutoksessa ovat mukana niin rivikansalaiset 

kuin poliitikotkin. 

 

Huolettoman kulutuksen vastaisen liikehdinnän eri ilmenemismuotojen taustalla on ajatus 

poliittisesta ja eettisestä kuluttamisesta. Sosiologisesti keskeistä ja kiinnostavaa poliittisesta ja 

eettisestä kuluttamisesta tekee sen taustalla olevat tekijät. Tässä tutkielmassa tarkastelen näitä 

tekijöitä hyödyntäen kahta klassista sosiologista teoriaa: Pierre Bourdieun habitus-teoriaa sekä 

Erving Goffmanin teoriaa minän esittämisestä. Tukeudun lisäksi identiteetin käsitteeseen ja tutkin, 

miten eettinen kulutus luo kollektiivisia identiteettejä. Tutkimuskysymykseni on: Miten habitus ja 

minä auttavat selittämään eettistä kulutusta? Aivan tutkielman alussa määrittelen poliittisen 

vastuun sekä poliittisen ja eettisen kuluttamisen käsitteet sitoen ne viimeaikaiseen 

yhteiskunnalliseen viitekehykseen ja määrittelen identiteetin käsitteen. Sen jälkeen tutkin Pierre 

Bourdieun habitus-käsitteen ja eettisen kuluttamisen yhteyttä. Tämän jälkeen nostan esille Erving 

Goffmanin dramaturgisten metaforien teoriaan perustuvan käsitteen minästä. Näitä kahta teoriaa 

hyödyntäen selitän, millaisia selittäviä tekijöitä eettisen kuluttamisen taustalta löytyy. Minän 
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käsitteen avulla selvitän, miten kuluttajat muovaavat ja luovat eettisiä kuluttajaidentiteettejään. 

Konkreettisina esimerkkeinä eettisestä kulutuksesta käytän erilaisia eettisen kulutuksen strategioita, 

jotka ovat reilun kaupan tuotteiden suosiminen, kasvissyönti, kierrätys sekä boikotointi. 

Johtopäätöksissä kokoan yhteen analyysini tulokset.  

 

Tarkastelen eettistä kulutusta nimenomaan globaalin pohjoisen maissa. Globaalin pohjoisen 

määrittelen olevan joukon vauraita maita, jotka kontrolloivat suurta osaa maailman resursseista 

verrattuna globaaliin etelään, jolla viitataan pääasiassa eteläisen pallonpuoliskon kehittyviin maihin. 

Globaalin pohjoisen määritelmä kulkee kutakuinkin käsi kädessä OECD-maiden määritelmän ja 

erityisesti kylmän sodan aikana käytetyn ensimmäisen maailman käsitteen kanssa. Empiriinen 

tutkimus, johon tässä tutkimuksessa viitataan, on peräisin globaalin pohjoisen maista. Rajaus on 

toimiva erityisesti, koska globaalin pohjoisen kuluttajilla on paremmat mahdollisuudet osallistua 

eettiseen kuluttamiseen. Tämä johtuu eettisen kuluttamisen poissulkevasta luonteesta: globaalin 

pohjoisen varakkaalla keskiluokalla on parhaimmat mahdollisuudet tehdä eettisiä, usein kalliimpia 

kulutusvalintoja. Heillä on myös parhaimmat mahdollisuudet saada siitä tietoa. Tutkielmassani 

termit kulutus ja kuluttaminen ovat synonyymejä ja viittaavat täysin samaan asiaan. Käytän 

kumpaakin termiä, sillä ne ovat eri yhteyksissä vakiintuneet käytettäväksi keskenään 

vaihtokelpoisesti. 

 

2. Eettinen kuluttaminen ja sen viimeaikaisen suosion kasvu 
 

2.1 Poliittinen vastuu ja sen murros 

  

Poliittisella vastuulla tarkoitetaan akateemisessa kirjallisuudessa useimmiten vastuuta yleisestä ja 

yhteisestä hyvästä. Yleisesti on oletettu ja omaksuttu ajatus, että poliittinen vastuu on valtion 

taakkana. (Stolle & Micheletti, 2013.) Valtion tehtäviin kuuluu vastuu muun muassa maankäytöstä, 

energiasta ja kansallisesta turvallisuudesta. Valtioiden vastuulla katsotaan olevan myös osallistua 

globaalien ongelmien ratkaisuun. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa ilmastonmuutos ja 

maailman köyhyys. Ennen kuin valtio kuitenkaan reagoi näihin ongelmiin, on sen oltava varma, että 

pulmien ratkaisu edistää yhteistä hyvää. Kansan suosio vahvistaa valtion vastuun, ja ratkaistakseen 

ongelman valtio hyödyntää lainsäädännöllistä toimivaltaansa ja julkista politiikkaa. Poliittisen 
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vastuun kehys, jossa politiikkaa tehdään, on tarjonnut kansalaisille mahdollisuuden vaatia valtiolta 

toimia (Stolle & Micheletti, 2013). 

  

Usko edustukselliseen demokratiaan ja valtioon on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut 

OECD-maissa laskussa (OECD, 2017). Samalla luotto kansalaisliikkeisiin ja ympäristöjärjestöihin 

on ollut kasvussa, ja ohittanut uskonnollisiin, poliittisiin ja liiketoimintaryhmiin kohdistetun 

luottamuksen. Kun luottamus valtiollisiin instituutioihin on laskussa, kysyntä monimutkaisten 

kysymysten ratkaisuihin on nousussa. Tämä kehitys haastaa perinteisen viitekehyksen ja 

mekanismit, joiden avulla poliittisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin on ennen reagoitu. 

Valtion kykenemättömyys ratkaista uudenlaisia ongelmia on tuonut politiikan piiriin uudenlaisen 

joukon instituutioita ja toimijoita. Yksilöillä katsotaan olevan yhä enemmän poliittista vastuuta 

valinnoistaan niin julkisilla kuin yksityisilläkin elämänalueilla. (Stolle & Micheletti, 2013.)  

  

Kirjassaan Ethical Consumption: A Critical Introduction (2010) Tania Lewis ja Emily Potter 

viittaavat belgialaiseen filosofiin Michel Feheriin, jonka mukaan ei-valtiollisen aktivismin nousu on 

johtanut tilanteeseen, jossa politiikka tulee määritellä uudelleen. Feherin (2007) mukaan poliittiset 

prosessit ovat yhä avoimempia, eikä klassinen määritelmä politiikan kaksijakoisuudesta poliksen eli 

kaupungin ja oikoksen eli kodin välillä enää päde. Politiikan ja poliittisten prosessien paradigmojen 

muutoksesta kielivät uudenlaiset vaikuttamisen muodot, kuten poliittinen ja eettinen kuluttaminen.  

  

Craig Thompson viittaa kulutusboikotteja tutkineeseen Bryant Simoniin, joka kirjassaan Everything 

but the Coffee: Learning about America from Starbucks (2011) esittää, että aikamme ylettömän 

kulutusmyönteisyyden kaupalliset markkinat ovat tehokas piiri poliittiselle toiminnalle ja 

kansalaisvaikuttamiselle. Simonin (2011) mukaan uudenlainen markkinoiden ja aktivismin suhde 

on seurausta laajenevista uusliberalistisista käytännöistä, jotka ovat heikentäneet yksilöiden 

mahdollisuuksia kollektiiviseen identifioitumiseen eli myös poliittiseen organisoitumiseen. Tästä 

seuraa, että uudenlaisia kollektiivisia identiteettejä rakennetaankin nimenomaan 

kulutuskäyttäytymisen avulla. Nykyisessä poliittisen vaikuttamisen trendissä vaatimukset 

sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta ilmaistaan perinteisen poliittisen 

vaikuttamisen sijaan ostamisen, tai boikotoinnin, politiikalla. Näin yksilöt kokevat edelleen 
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pystyvänsä vaikuttamaan edes johonkin arkielämänsä osa-alueeseen uusliberalistisessa ja 

markkinakeskeisessä yhteiskunnassa. (Simon, 2011.) 

  

Brittiläinen sosiologi Anthony Giddens (2001) päätyi samanlaisiin johtopäätöksiin yhteiskunnan 

muuttumisesta markkinakeskeisemmäksi jo vuosikymmen aikaisemmin. Giddensin mukaan 

modernista yhteiskunnasta on tullut kulutusyhteiskunta, consumer society, joka on rakentunut 

materiaalisten hyödykkeiden hankkimisen ympärille. Giddensin mielestä moderni yhteiskunta on 

kuitenkin massayhteiskunta, jossa luokkaerot on jossain määrin syrjäytetty. Giddens katsoo, että 

tämä ilmenee esimerkiksi sillä, että ihmiset, luokasta tai ryhmästä riippumatta, katsovat samoja 

televisio-ohjelmia ja ostavat vaatteitaan samoista kaupoista. Giddens kuitenkin viittaa Bourdieun 

ajatukseen siitä, että luokkaerot voivat vahvistua elämäntyylin ja mieltymysten eroavaisuuksista 

johtuen. (Giddens, 2001.)  

 

2.2 Poliittinen kuluttaminen ja poliittinen konsumerismi 

  

Poliittisella kulutuksella tarkoitetaan eettisten tai poliittisten motiivien huomioimista tuotteiden 

ostopäätöksessä. Sen ilmenemismuodot ovat tietynlaisten poliittisista tai eettisistä tunnusmerkeistä 

tunnettujen tuotteiden ostaminen ja toisaalta tunnusmerkit täyttämättömien tuotteiden boikotointi. 

Tällaisia tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi kestävyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä 

yritysvastuu. (Rössel & Schenk, 2017.) Tuotteen kestävyys ilmenee esimerkiksi sen pienellä 

hiilijalanjäljellä, mikä tarkoittaa, että tuotteen valmistukseen ei ole kulunut suurta määrää 

resursseja, kuten vettä tai uusiutumatonta energiaa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tunnusmerkin 

täyttävä tuote saattaa olla esimerkiksi reilun kaupan tuote, jonka valmistuksessa taataan 

työntekijöille reilu palkka. Yritysvastuullinen yhtiö taas takaa sen, että tuotteen valmistuksessa 

kunnioitetaan tuotteen valmistusmaan lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Poliittinen kuluttaminen 

siis vastaa ongelmiin, jotka ovat kapitalismin ytimessä, tai joita taloustiede kutsuu kapitalismin 

“ulkoisvaikutuksiksi”. Näitä ongelmia ovat muun muassa kapitalismin taipumus sivuuttaa 

sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ekologisuus ja kestävyys. 

 

Poliittisen kulutuksen taustalla on ajatus “dollarilla äänestämisestä”, voting with your dollar, eli 

haluttua yhteiskunnallista muutosta ajetaan rahankäytön keinoin (Giesler ja Veresiu, 2014). Rahaa 

käytetään joko positiivisesti eli ostamalla eettiset tunnusmerkit täyttäviä tuotteita tai moraalisen 
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boikotin keinoin eli jättämättä tuote ostamatta sen epäonnistuessa täyttää nämä tunnusmerkit. Tässä 

tutkielmassa teen tietoisen eronteon poliittisen kuluttamisen ja sen lähisukulaisen poliittisen 

konsumerismin välillä. Katson, että poliittinen konsumerismi viittaa ennemminkin näkökantaan, 

jossa tiedostetaan kulutuksen poliittiset sekä eettiset ulottuvuudet, ja jossa tunnistetaan kuluttajien 

mahdollisuus vaikuttaa valinnoillaan maailmaan. Tästä seuraa, että pystyäkseen tietoiseen 

poliittiseen kuluttamiseen kuluttajan täytyy myös allekirjoittaa poliittisen konsumerismin 

näkemykset. Näenkin, että poliittiseen kuluttamiseen liittyy olennaisesti pyrkimys tehdä 

kulutusvalinnoillaan politiikkaa ja vaikuttaa maailmaan. Käytän poliittisen kulutuksen käsitettä 

tutkielmassani, jotta voin helpommin määritellä eettisen kuluttamisen sekä tehdä selväksi, miten 

nämä kaksi käsitettä eroavat toisistaan. 

 

2.3 Eettinen kuluttaminen ja sen käsitteelliset ongelmat 

 

Eettinen kuluttaminen on käsitteenä lähellä poliittista kuluttamista, ja joskus näitä kahta käsitettä 

saatetaan käyttää keskenään vaihtokelpoisesti. Tämän vuoksi pyrin täsmentämään eettistä 

kuluttamista ilmiönä ja esittelemään sen käsitteellisiä ongelmia ja ristiriitoja. Samaan tapaan kuin 

poliittisessa kuluttamisessa, myös eettisessä kuluttamisessa huomioidaan ostopäätöksessä muun 

muassa tuotteen ekologisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yritysvastuu. Eettistä kuluttamista 

pidetään jatkeena elämäntyylille, sosiaalisille verkostoille sekä poliittiselle ja kansalaisaktivismille 

(Carfagna ym., 2014). Katson, että poliittisen ja eettisen kuluttamisen keskeisin ero on poliittiseen 

kuluttamiseen olennaisesti sisältyvä yhteiskuntaa ja maailmaa muokkaava pyrkimys. Tämä 

pyrkimys ei määritelmäni mukaan poikkeuksetta sisälly eettisen kuluttamiseen. Ajattelen eettisen 

kuluttamisen olevan lähempänä joukkoa kulutusstrategioita, joiden avulla eettinen kuluttaja pystyy 

muovaamaan ja rakentamaan minäkuvaansa ja identiteettiään. Eettisen kuluttajan 

kulutuskäyttäytymistä ei siis välttämättä ohjaa poliittisen konsumerismin näkemykset. Jotta eettinen 

kulutus ei kuitenkaan jäisi tutkielmassa ainoastaan epäselväksi iskusanaksi, määrittelen seuraavaksi 

konkreettisesti, mitä erilaisia eettisen kuluttamisen ilmentymiä on olemassa.  

  

Kun tässä kirjallisuuskatsauksessa viittaan eettiseen kuluttamiseen, tarkoitan kulutusstrategioita, 

joilla on samat tunnusmerkit kuin poliittisella kuluttamisella. Eettisen kuluttamisen konkreettisia 

ilmentymiä ovat muun muassa: reilun kaupan tuotteiden ostaminen, vegaanisen ruoan tai 

kasvisruoan suosiminen, pyrkiminen elämäntyyliin, jossa syntyy ainoastaan kierrätyskelpoista 
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jätettä (zero waste -liike), tavaroiden ja esineiden kierrätys sekä vaatteiden ostaminen kirpputoreilta, 

ympäristötietoinen matkustaminen, kuten pyöräily, kävely tai julkisten liikennevälineiden 

suosiminen sekä myös lentokonematkustamisen välttäminen tai lopettaminen kokonaan (lentolakko-

liike) ja uusien tavaroiden ostaminen yrityksiltä, jotka takaavat työntekijöilleen turvalliset ja 

ihmisoikeuksien mukaiset työolot. 

  

Viime vuosien aikana mahdollisuudet eettisen kuluttamiseen ovat parantuneet merkittävästi 

globaalissa pohjoisessa. Reilun kaupan tuotteita on markkinoilla esimerkiksi enemmän kuin 

koskaan aikaisemmin ja ihmiset ovat yhä tietoisempia reilun kaupan tuotteista (FairTrade 

Foundation, 2006). Eettisen kuluttamisen parantuneet mahdollisuudet näyttävät heijastelevan 

eettisen kuluttamisen viimeaikaisen suosion kasvua ja taloustieteen logiikan mukaisesti kysyntä ja 

tarjonta kohtaavat toisensa myös eettisen kulutuksen viitekehyksessä. Brittiläiset kuluttajat 

esimerkiksi ostivat vuonna 2013 enemmän eettisiä tuotteita, kuten reilun kaupan tuotteita ja 

ympäristöystävällisiä siivoustarvikkeita verrattuna vuoteen 2011 (Guardian, 2013). Eettisen 

kulutuksen suosion viimeaikainen kasvu on näkyvissä globaalissa pohjoisessa laajemminkin. 

Esimerkiksi reilun kaupan tuotteiden kulutus on kasvanut moninkertaisesti Yhdysvalloissa, 

Ranskassa, Saksassa, Kanadassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Italiassa vuosien 2004 ja 2014 välillä 

(Statista Research Department, 2014). Forbes (2018) uutisoi, että vuosien 2014 ja 2017 välillä 

vegaaneiksi identifioituvien määrä kasvoi 600 prosentilla, ja että jo 95 prosenttia kaikista 

Yhdysvaltojen ruokakaupoista myy kasvipohjaisia lihankorvikkeita. Eettisen kuluttamisen erilaiset 

ilmentymät ovat siis yleistyneet globaalissa pohjoisessa huomattavasti viime vuosien aikana. 

Kehitys näyttäisi myös kiihtyneen viimeisten vuosien aikana.  

  

Eettinen kuluttaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteisen ongelmaton ja ristiriidaton asia moraaliselta 

kannalta. Voiko kulutus tosiasiassa olla eettistä, jos motivaatio eettiseen kuluttamiseen ei synny 

huolesta maapallon ja sen asukkaiden hyvinvointia kohtaan? Entä jos eettisen kulutuksen tärkein 

päämäärä onkin esittäytyä tiedostavana kuluttajana? Kiillottaako eettinen kuluttaja viime kädessä 

vain omaa moraalista sädekehäänsä? Vaikka eettinen kulutus pyrkii luonnostaan haastamaan 

kapitalismin lieveilmiöiden aiheuttamaa haittaa, se toimii kuitenkin kapitalistisen järjestelmän 

sisällä ja usein myös uusliberalismin logiikalla. Onko eettisellä kulutuksella tosiasiassa kapitalismia 

ja uusliberalismia haastavaa potentiaalia? Eettiseen kuluttamiseen liittyvien moraalisten 

näkökohtien moninaisuus on mittava. 
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2.4 Identiteetti 

 

Richard Jenkins (2008) määrittelee identiteetin kyvyksi ymmärtää “kuka on kuka” ja “mikä on 

mikä”. Tämä sisältää sen, että tiedämme, mitä itse olemme, mitä muut ovat sekä tiedämme muiden 

tietävän mitä me olemme ja meidän tietävän, mitä muut luulevat meidän olevan ja niin edelleen. 

Toisin sanoen, luokittelemme sosiaalisen maailman ja paikkamme siinä sekä yksilöinä että 

yhteisöjen osina. Jenkinsin mukaan identiteetti on prosessi - identifikaatio - ei niinkään “asia”. 

Identiteetti ei siis ole asia, joka jokaisella henkilöllä on, tai jonka voi omistaa, vaan jotain mitä 

henkilö tekee. (Jenkins, 2014, 5.) Jenkins jatkaa ajatusta kuvailemalla ihmisiä luokittelevina 

olentoina. Hänen mukaansa ihmisillä on tapana luokitella itsejään ja muita hierarkkisesti 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Jenkins, 2008, 6.) Jenkinsin mukaan kiinnostuksen kohteet ja 

identiteetti toimivat monella tapaa yhdessä. Kiinnostuksen kohteet esimerkiksi vaikuttavat 

itseidentifiointiin ja toisinpäin. Samalla tapaa se, miten muut määrittävät oman identiteettisi, 

vaikuttaa myös omiin kiinnostuksen kohteisiin ja toisinpäin. (Jenkins, 2008, 7.)  

  

Jenkinsin mukaan identiteetti paljastaa tavat, joilla yksilöt ja yhteisöt erotetaan suhteessa muihin 

yksilöihin ja yhteisöihin. Identifikaatio on systemaattinen järjestelmä ja merkintä 

samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien suhteista yksilöiden välillä, yhteisöjen välillä, ja yksilöiden 

ja yhteisöjen välillä (Jenkins, 2008, 17). Koska samankaltaisuutta ja eroavaisuutta voi ainoastaan 

tarkastella yhdessä, ne muodostavat dynaamiset periaatteet identifikaatiolle, ja ovat yhteiskunnan 

ytimessä (Jenkins, 2008, 17). Yksilö ja yhteisö ovat jatkuvasti kietoutuneet toisiinsa; yksilölliset ja 

kollektiiviset identifikaatiot muodostuvat ainoastaan vuorovaikutuksessa; prosessit, joissa niitä 

tuotetaan ja uusinnetaan ovat samankaltaiset. Teoretisoidessa identifikaatiota on siis annettava sama 

painoarvo sekä yksilölle että yhteisölle. (Jenkins, 2008, 37-38.) 

  

Cristina Flesher Fominaya (2010) on tutkinut kollektiivista identiteettiä yhteiskunnallisissa 

liikkeissä. Hänen mukaansa kollektiivisen identiteetin prosessiin liittyy päämäärien, keinojen ja 

toimintaympäristön määrittely. Lisäksi kollektiivista identiteettiä toteutetaan kokoelmalla rituaaleja 

ja käytäntöjä. Tämä kognitiivinen viitekehys ei välttämättä ole yhdenmukainen, jonka takia 

toimijoiden ei tarvitse olla täysin yksimielisiä siitä, mitkä liikkeen ideologiat, uskomukset, intressit 

tai päämäärät ovat voidakseen toimia yhdessä. Kollektiivinen identiteetti myös sisältää kyvyn 

erotella kollektiivisen minän “toisesta” ja tunnistautua tämän minäkuvan edustajana “toisten” 
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silmissä. (Flesher Fominaya, 2010, 394-395). Taylorin ja Whittierin (1992) mielestä kollektiivisen 

identiteetin muodostuminen yhteiskunnallisissa liikkeissä vastustaa luonnostaan vallitsevia 

kulttuurisia käytäntöjä. 

  

Jenkins rinnastaa käsitteet minä ja “identiteetti”. Hänen mielestään kummankin ydinpiirteet eli 

samankaltaisuus, eroavaisuus, refleksiivisyys ja prosessi ovat samoja. Jenkins ehdottaakin 

seuraavanlaista määritelmää minästä: “Yksilön refleksiivinen aisti hänen omasta identiteetistään, 

joka rakentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista ja jota 

ilman yksilö ei tiedä, kuka on eikä siten myöskään, miten toimia”. (Jenkins, 2008, 49.) Jenkins siis 

näkee, että minä on identiteettiin sisältyvä osanen. Kahden käsitteen läheisyydestä johtuen niitä 

tarkastellaankin usein yhdessä.  

  

Jenkinsin määritelmä identiteetistä on tutkielmani kontekstissa hyödyllinen. Keskeistä on se, että 

identiteetti rakentuu, ja sitä rakennetaan käyttäytymisen avulla. Eettinen identiteetti rakentuu, ja sitä 

rakennetaan siten kulutuskäyttäytymisen avulla. Emme myöskään elä sosiaalisessa tyhjiössä; se 

miten muut meidän identiteettimme määrittelevät, vaikuttaa myös käyttäytymiseemme ja toisinpäin. 

Palaan eettisen kuluttamisen ja identiteetin yhteyteen kattavammin tutkielmani myöhemmissä 

osioissa.  

 

3. Pierre Bourdieun habitus ja Erving Goffmanin minä 
 

3.1 Habitus ja luokan stratifikaatio 

  

Pierre Bourdieun habitus on käsite, joka kuvaa tietyn samankaltaisen ryhmän tai luokan 

mieltymyksiä ja makua. Bourdieun mukaan ryhmän tai luokan samankaltaisista olemisen 

olosuhteista, conditions of existence, johtuva samankaltaisuus, homogeneity, mahdollistaa ryhmän 

tai luokan tapojen päämäärien harmonisoitumisen ilman minkäänlaista tietoista laskelmoimista tai 

normiin viittaamista. Bourdieu katsoo ryhmän tai luokan edustajien olevan mieltymystensä tuotteita 

ja heillä olevan samankaltaiset päämäärien rakenteet. Tästä johtuen ryhmän jäsenillä on myös 

päämäärien merkitys, joka on samaan aikaan yhtenäinen ja systemaattinen, ja joka ylittää 

subjektiiviset aikomukset ja tietoiset suunnitelmat, olivat ne sitten yksilöllisiä tai yhteisiä. 
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(Bourdieu & Nice, 1977, 80-81.) Bourdieun mukaan habitus ilmentyy tekemällä erontekoja muihin 

ryhmiin nimenomaan mieltymysten ja makujen avulla. Yksi muoto, jolla mieltymystä ja makua sen 

sijaan ilmennetään, on kulutus. (Bourdieu & Nice, 1977.) 

 

Hyödynnän tutkielmassani Bourdieun määritelmää luokasta. Bourdieun mukaan luokkajärjestelmä 

on yhteiskunnassa elävä stratifikaatiojärjestelmä. Luokan arvostus rakentuu erilaisten pääomien 

punoutumista tietynlaisella hierarkkisella luokka-asteikolla. Kun yksilö pitää hallussaan enemmän 

eri pääomien muotoja, on hän korkeammalla tällä luokka-asteikolla. (Bourdieu, 1984 & 1986.) 

Bourdieu tunnistaa kolme ensisijaista luokkaan vaikuttavaa pääoman ilmentymää. Taloudellinen 

pääoma viittaa materiaaliseen omaisuuteen, jonka voi suoraan vaihtaa rahaksi, ja joka saattaa 

ilmetä omistusoikeutena, sekä myös resursseihin, kuten varallisuuteen ja maanomistukseen. 

(Bourdieu, 1986, 242.) Sosiaalinen pääoma tarkoittaa sosiaalisiin verkostoihin perustuvaa 

resurssia, jota karttuu ihmissuhteissa ja kertyy yksilöille. Se kattaa ne todelliset tai potentiaaliset 

resurssit, jotka liittyvät keskinäisen tuttavuuden ja tunnistuksen muodostamien institutionalisoitujen 

ihmissuhteiden verkostoon. (Bourdieu, 1986, 247.) Kulttuurinen pääoma koostuu kolmesta 

ulottuvuudesta, jotka ovat koulutustaso, kulttuurihyödykkeiden hallussapito sekä arvot, taidot, tieto 

ja maku. (Bourdieu, 1986.)  

  

Giddens (2001) toteaa luokkakeskusteluun liittyen, että yksilöt erottautuvat toisistaan yhä 

etenevässä määrin kulttuuristen mieltymysten ja vapaa-ajan harrastustensa, eivätkä taloudellisten tai 

ammatillisten tekijöiden avulla. Giddens toteaa analyysissään, että Bourdieun lisäksi myös muut 

tutkijat olevat samaa mieltä siitä, että luokkaerot ovat yhteydessä tunnusomaisiin elämäntapoihin 

sekä kulutusmalleihin (Giddens, 2001). Jalkapallopeleissä käynti esimerkiksi usein mielletään 

työväenluokan harrastukseksi, kun taas oopperassa käynnin ajatellaan useammin olevan ylempien 

yhteiskuntaluokkien viihdettä. 

 

3.2 Minä ja sen esitys 

  

Kanadalainen sosiologi Erving Goffman oli varhaisia mikrososiologisten ilmiöiden tutkijoita. 

Hänen uraauurtava teoksensa The Presentation of Self in Everyday Life esitteli teorian sosiaalisesta 

kanssakäymisestä hyödyntäen dramaturgisia metaforia. Goffmanin mukaan kaiken sosiaalisen 
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kanssakäymisen voi jakaa teatterin eri osiin, joissa performanssi tapahtuu eli, joissa esitämme 

minäämme (self) (Goffman, 1978). Erilaiset sosiaaliset kanssakäymiset ovat kuin näytöksen eri osia, 

joissa esitämme roolia eli minää tilanteeseen sopivalla tavalla. Goffman katsoo sosiaalisuuden 

olevan läsnäoloa lavalla “toisten” havaintojen kohteena. Toiset ovat kuin teatterin yleisö, joka 

seuraa esitystä, ja pyrimme antamaan yleisölle halutun vaikutelman eläytymällä rooliimme. 

Goffman viittaaa näyttämöllä tai etualalla, front, tilaan, jossa performanssit tapahtuvat. Näyttämön 

vastakohtana Goffmanin teoriassa toimii “takahuone”. Kun haluamme poistua roolistamme, 

vetäydymme takahuoneeseen rentoutumaan ja harjoittelemaan uutta esitystä varten. Takahuone on 

tavallisesti koti, vaikka usein sielläkin meitä odottaa toinen, mutta privaatimpi rooli. Näin näyttämö 

ja takahuone muodostavat parin, ja ne voidaan määritellä vastakkaisessa suhteessa toisiinsa. 

(Goffman, 1978, 123-128.) 

  

Yksi keskeisimmistä käsitteistä Goffmanin teoriassa on “vaikutelman hallinta” (impression 

management). Vaikutelman hallinnalla yritämme kontrolloida ja manipuloida informaatiota 

vaikuttaaksemme siihen, millaisen vaikutelman muut meistä muodostavat. Olemme kaikki olleet 

tilanteessa, jossa haluamme antaa “hyvän kuvan” itsestämme. Emme kuitenkaan itse huomaa, että 

henkilökohtaiseen vaikutelman hallintaamme saattaa vaikuttaa suuremmat institutionaaliset ja 

rakenteelliset voimat. (Newman, 2018, 109.) Goffmanin mukaan performanssille tyypillistä on 

esittää idealisoitu minä. Kun yksilö esittää itsensä muille, esityksen on tapana sisällyttää ja ilmentää 

yhteiskunnan sen ajan virallisesti tunnustettuja arvoja. Esityksen avulla pyrimme vaikuttamaan 

paremmilta ihmisiltä, kuin tosiasiassa olemme. (Goffman, 1978, 124-125.) Näin ollen minuuden 

kuva, jonka muille yritämme välittää ei siis ole totuudenmukainen, vaan performanssi, aivan kuten 

teatteriesityskin.  

 

4. Eettisen kulutuskäyttäytymisen tekijät 
  

4.1 Habitus selittävänä tekijänä eettiselle kuluttamiselle 

  

Habituksen käsitettä pystyy mielekkäästi soveltamaan tutkittaessa erilaisten ryhmien 

kulutuskäyttäytymistä. Yksi merkittävimmistä ryhmistä on luokka, jonka edustajat tekevät 

erontekoja toisiin luokkiin mieltymysten ja makujen eli siis myös kuluttamisen avulla. Eettisten 
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kuluttajien samankaltaisuus ilmenee ryhmän yhteisenä päämääränä, joka on kuluttaa eettisesti. 

Pyrkimys samaan päämäärään on siis yhteinen ja systemaattinen, mutta samalla eettisten kuluttajien 

tekemät kulutusvalinnat ovat pitkälti tiedostamattomia.  

 

Luokan relevanssista eettisen kulutuksen kontekstissa kertoo suuri määrä tutkimusta, jossa eettisten 

kuluttajien joukkoa on pyritty kategorisoimaan. Eettisten kuluttajien joukkoa on käytännöllistä 

tutkia tarkastelemalla esimerkiksi reilun kaupan tuotteiden ostajia. Huomattavan usein reilun 

kaupan tuotteiden ostaminen on osa juuri yhteiskunnan varakkaimpien kulutuskäyttäytymistä. 

(Adams & Raisborough, 2008) Yleisesti ottaen varakkaiden joukossa on alempia 

yhteiskuntaluokkia aktiivisempia eettisiä kuluttajia. Britanniassa eettisillä kysymyksillä oli kaiken 

kaikkiaan enemmän vaikutusta ylemmästä keskiluokasta alempaan keskiluokkaan kuuluvien 

kuluttajien ostopäätöksissä. (Cowe & Williams, 2000.) Samankaltainen yhteys on myös 

koulutustason ja eettisen kuluttamisen välillä. Euroopan komission raportista (European 

Commission, 1997) on selkeästi havaittavissa, että korkeamman koulutuksen saaneet ostavat 

vähemmän kouluttautuneita todennäköisemmin reilun kaupan tuotteita. Ylipäätään tieto reilun 

kaupan tuotteiden olemassaolosta on jo itsessään hyvin luokkaorientoitunut, ja tämä tieto on 

pääasiassa juuri ylemmillä keskiluokilla (FairTrade Foundation, 2006). Ylempien luokkien 

edustajat kuitenkin kuluttavat alempia luokkia enemmän, joten heidän kulutuksensa kuormittaa 

ympäristöä enemmän. Toisaalta juuri tästä syystä ylempien luokkien kulutuksella on enemmän 

muutosvoimaa. 

  

Vaikka eettisen kuluttamisen päämäärät vaikuttavat ensisilmäykseltä jaloilta ja epäitsekkäiltä, 

sisältyy eettiseen kuluttamiseen monia ristiriitoja. Artikkelissa An emerging eco-habitus: The 

reconfiguration of high cultural capital practices among ethical consumers Lindsey Carfagna ym. 

tarkastelivat eettisen kuluttamisen ja luokan ulottuvuuksia Yhdysvalloissa. He tutkivat myös, miten 

status ilmenee eettisten kuluttajien kulttuurisissa arvoissa. (Carfagna ym., 2014.) Yleinen eettisen 

kuluttamisen kritiikki on, että eettisiä kuluttajia luonnehditaan usein valkoiseksi, etuoikeutetuksi 

eliitiksi. Esimerkiksi eettistä syömistä luonnehditaan usein hintavaksi, jolloin se on luonnostaan 

poissulkevaa heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevia kohtaan. (Carfagna ym., 2014.) 

Carfagna ym. (2014) tunnistavat uudenlaisen habituksen muodon: eko-habituksen (eco-habitus). He 

hyödyntävät Haluza-DeLayn (2008) määritelmää eko-habituksesta seuraavanlaisesti: 
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“sosiaaliset ja ekologiset tavat elää hyvin ympäristössään. Koska habitus tarjoaa 

‘käytännön vaiston’ (sens pratique) käsittäen tietyn ympäristön, voimme ymmärtää 

ekologisen habituksen ‘ympäristön vaistosta’ kehittyneenä asiantuntemuksena eli 

käytännön logiikkana siitä, miten elää hyvin tietyssä ympäristössä.” 

  

Käytännön vaisto on Bourdieun (1990) myöhemmin kehittämä termi, joka kuvastaa habituksen 

tiedostamatonta ulottuvuutta. Käytännön vaisto on yksilön toimintaan johtava tiedostamaton ja ei-

laskelmoitu “tunne”, jota habitus ohjaa. Eko-habitus on siis habituksen muoto, joka ilmenee yksilön 

toimintaa ohjaavana ajatuksena siitä, miten “elää hyvin”. Eettisen kuluttamisen kontekstissa hyvin 

eläminen viittaa esimerkiksi siihen, että kulutuspäätöksessä otetaan huomioon tuotteen ekologisuus 

tai kestävyys. Tämä voi ilmetä muun muassa siten, että eettinen kuluttaja ostaa eläinperäisten 

ruoka-ainesten sijaan kasvipohjaisia tuotteita. Sillä eettiseen kuluttamiseen ei ainoastaan liity mitä 

ostetaan, vaan myös ostetaanko ylipäätään, eettinen kuluttaja saattaa jättää ostamatta tuotteen, joka 

ei hänelle ole välttämättömyys. Eettisellä kuluttajalla saattaa olla vaihtoehtoisia kulutusstrategioita, 

kuten tavaroiden kierrätykseen osallistuminen tai käytetyn tuotteen hankkiminen. Näin kuluttaja 

häivyttää toimintaansa markkinoilta ja kapitalistisesta talousjärjestelmästä tehden kestävämmän eli 

eettisen kulutusvalinnan ja katsoo toimintansa kuuluvan hyvin elämisen piiriin.  

  

4.2 Goffmanin minä kulutuskäyttäytymisen muovaajana 

  

Kun kulutusta ja minää tarkastellaan yhdessä, kulutuksesta tulee osa teatteriesitystä, jossa yritämme 

antaa itsestämme mahdollisimman hyvän kuvan muille. Nyky-yhteiskunnassa olemme yhä 

tietoisempia kulutuksen haitallisista aspekteista. Tämä heijastuu myös yhteiskunnan 

moraalikäsitykseen; kestävyyttä ja ekologisuutta pidetään yhä tärkeämpinä arvoina. Yhteiskunnan 

arvot ilmenevät myös erilaisina trendeinä, kuten esimerkiksi kasvissyönnin viimeaikaisena suosiona 

sekä sosiaalisen median kierrätysryhmien aktiivisuutena. Kuluttaessamme eettisesti performoimme 

itseämme siis yhteiskunnan tunnustettujen arvojen kannattajina eli esitämme muille Goffmanin 

idealisoitua minää.  

  

Tutkimusta eettisen kuluttamisen ja minän yhteydestä on paljon. Monissa tutkimuksissa on havaittu, 

että kuluttajat käyttävät tuotemerkkejä identiteetin rakennusvälineinä ja kuluttavat tuotteita 
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parantaakseen minäkuvaansa ja itsetuntoaan (Walz ym., 2014, 70). Sooyoung Cho ja Andreas 

Krasser lähestyvät eettisen kuluttamisen ja minun yhteyttä samasta näkökulmasta. Heidän 

mielestään minästä relevantin kulutuksen tutkimuksessa tekee sen, että kun jostain 

kulutuskysymyksestä tulee keskeinen identiteetin rakentamisessa, käyttäytymisaikomus sopeutuu 

identiteettiin sopivaksi. Kun eettisyydestä tulee tärkeä osa kuluttajan identiteettiä, tekevät kuluttajat 

myös eettisiä kulutusratkaisuja. (Cho & Krasser, 2011, 9.) Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että 

kuluttaja lopettaa ympäristölle haitallisten tuotteiden ostamisen tai siirtyy kasvisruokavalioon. 

Kuluttaja, jolla on eettinen identiteetti, saattaa myös alkaa ostaa vaatteitaan käytettynä tai 

boikotoimaan eettiseen identiteettiinsä sopimattomia yrityksiä. Tällä tavoin kuluttajan eettinen 

kulutuskäyttäytyminen on representaatiota hänen eettisestä identiteetistään. 

  

Deirdre Shaw ja Edward Shiu (2013) tutkivat kuluttajien syitä valita reilun kaupan tuotteita ja 

saapuivat päätelmään, että kulutuksen eettisistä aspekteista huolissaan olevien kuluttajien 

käyttäytymistä ohjaa identifioituminen eettisiin kysymyksiin. Tärkeäksi ostopäätöksessä tulee 

esimerkiksi taata tuotteen tuottajille reilu palkka. Ostopäätökseen ei niinkään vaikuta kuluttajan 

sisäsyntyiset huolet tuottajista, vaan tunne eettisestä velvollisuudesta ja heidän eettinen 

identiteettinsä. Gabriel ja Lang (2015, 100) tiivistivät eettisen identiteetin ydinajatuksen hienosti: 

“Eettinen kulutus kertoo tarinan siitä, keitä olemme, mutta myös fantasian siitä, mitä haluamme 

olla.”  

  

Eettiseen kuluttamiseen ei välttämättä sisälly sisäistettyä poliittista konsumerismia eli ajatusta siitä, 

että kulutusvalinnoilla voi vaikuttaa ja “tehdä politiikkaa”. Ajattelenkin poliittisen konsumerismin 

motivoiman poliittisen kuluttamisen tapahtuvan myös Goffmanin “takahuoneessa” eli näyttämöä 

vastakkaisessa tilassa. Poliittinen kuluttaja kuluttaa tiedostaen kuluttamisen moraaliset implikaatiot, 

ja tekee sen epäitsekkäin ja moraalisin perustein. Katson sen sijaan, että eettinen kulutus tai 

eettisesti perusteltu kulutus tapahtuu Goffmanin näyttämöllä eli etualla. Teorian yksi ydinajatuksista 

on se, että etualla tapahtuva toimintamme on näyttelyä ja minämme performointia yleisön eli toisten 

havainnoidessa meitä. Eettinen kuluttaja, joka ei välttämättä sitoudu poliittiseen konsumerismiin ei 

siis myöskään välttämättä toteuta eettistä kulutusta taka-alalla eli yleisön katseilta piilossa, vaan 

keskittyy eettiseen kuluttamiseen etualla eli rakentamaan identiteettiään ja esittämään idealisoitua 

minäänsä. Seuraava kuvio havainnollistaa eri kuluttamisen muotoja tarkasteltuna Goffmanin 

dramaturgisten metaforien teorian näkökulmasta. 
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NÄYTTÄMÖ 

  

Eettinen kulutus         Konsumerismi 

  

  

  

TAKAHUONE 

  

Poliittinen kulutus 

  

  

 

Kuvio 1. Kulutustyypit sijoiteltuna Goffmannin näyttämölle. 

Kuviossa 1 on Goffmanin kaksi toiminnan ulottuvuutta: näyttämö ja takahuone. Etualla eli 

näyttämöllä tapahtuva toiminta on esitystä, joka on suunniteltu esitystä seuraavalle yleisölle eli 

“toisille”. Takahuone on privaatimpi tila, jossa toimija ei enää ole yleisön katseiden alla, eikä 

toimijan siksi enää tarvitse eläytyä esitykseen ja performoida rooliaan. 

  

Erilaisten kulutuskäyttäytymisen muotojen voi katsoa tapahtuvan teatterin eri osissa. Eettinen 

kulutus, jossa performoidaan eettisen kuluttajan roolia, ja jossa rakennetaan ja uusinnetaan 

kollektiivista eettisen kuluttajan identiteettiä tapahtuu teatterin näyttämöllä. Näin eettinen kuluttaja 

pystyy ilmaisemaan kannattavansa yhteiskunnan tunnustettuja arvoja ja esittämään teatteriesityksen 

seuraajille idealisoitua minäänsä eli näyttäytymään parempana ihmisenä kuin onkaan.  
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Konsumerismi tapahtuu niin ikään teatterin näyttämöllä. Kuluttajat, joita konsumerismi ohjaa 

osallistuvat kyseenalaistamatta kulutusyhteiskuntaan, jossa kuluttaminen on ylikorostuneen 

keskeinen päämäärä. Kulutuskeskeisessä ja konsumeristisessa yhteiskunnassa kulutuksen voi jo 

ajatella olla yksi tunnustettu arvo. Perinteinen liialliseen kulutukseen osallistuva kuluttaja siis 

ainoastaan performoi roolia, jonka kulutuskeskeinen yhteiskunta on hänelle langettanut. Tätä roolia 

tietysti esitetään teatterin näyttämöllä vakuuttaen yleisölle olevansa kulutuskeskeisen yhteiskunnan 

kunniallinen jäsen, jonka tärkeä päämäärä on kuluttaa.   

  

Toisin kuin eettinen kulutus ja konsumerismi, poliittinen kulutus tapahtuu teatterin takahuoneessa. 

Poliittista kuluttajaa ohjaa aito huoli kapitalismin lieveilmiöistä aiheutuvista haitoista, ja halu 

muuttaa yhteiskuntaa ja maailmaa parempaan. Hän siis allekirjoittaa poliittisen konsumerismin 

näkemykset. Koska poliittisen kuluttamisen tekijät eivät ole itsekkäitä tai performatiivisia, 

poliittinen kuluttaja ei näe tarvetta toteuttaa tätä teatterin yleisön katseiden alla.  

  

Eettinen kuluttaja ja perinteinen kuluttaja hakeutuvat jatkuvasti näyttämölle, jotta saavat alati 

performoida eettisen kuluttajan minäänsä muiden havaintojen kohteena. Poliittinen kuluttaja tyytyy 

kuluttamaan yleisön katseilta piilossa takahuoneessa, koska keskeistä hänelle ei ole idealisoidun 

minän performointi tai tietyn identiteetin rakentaminen.  

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana eettisen kuluttajan performanssia on helpottanut sosiaalinen 

media. Sosiaalisessa mediassa toimitaan alati yleisön eli “toisten” havaintojen kohteena. 

Sosiaalisessa mediassa on myös helppoa määrittää tarkkaan, mitä haluaa yleisön näkevän itsestään 

ja toiminnastaan. Viimeisten vuosien aikana on keskusteltu paljon “somepersoonasta” eli 

sosiaalisen median käyttäjän muille paljastamasta osasta elämästään. Sosiaalisessa mediassa 

paljastetaan muille ainoastaan se, mitä halutaan paljastaa eli useimmiten henkilön hyvien piirteiden 

kokonaisuus. Tällaisia piirteitä ovat yhteiskunnan tunnustettujen arvojen kannatus, kuten tässä 

tapauksessa esimerkiksi taipumus ekologisuuteen ja kestävyyteen kulutuksessaan. Näin ollen 

somepersoonsa on usein idealisoidun minän virtuaalinen vastine. Sosiaalisissa medioissa toimivat 

yhteisöt ja erilaiset ryhmät ovat erityisen otollisia ympäristöjä eettisen minän kehittämiselle ja 

uusintamiselle. Yhteisöissä eettisten kuluttajien on myös mahdollista rakentaa kollektiivista eettistä 

identiteettiä. Konkreettisia esimerkkejä tällaisista sosiaalisen median yhteisöistä ovat muun muassa 

Facebookin kierrätys- ja vegaaniryhmät sekä suosittujen “somevaikuttajien” seuraajayhteisöt niin 
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sosiaalisen median palveluissa, kuten Instagramissa ja Twitterissä kuin suosittujen bloggaajien 

seuraajayhteisöt. Somevaikuttajat ovat siis sosiaalisen median profiileja, joiden tekeminen näkyy 

isolle massalle eli seuraajilleen, joille he usein toimivat myös mielipidevaikuttajina. Jatkan 

seuraavassa kappaleessa eettisen identiteetin rakentamisesta ja rakentumisesta sosiaalisissa 

medioissa.  

  

4.3 Eettisen identiteetin muodostuminen 

  

Eettisen kuluttamisen yhteydestä Goffmanin minään pääsee helposti “eettiseen identiteettiin”. 

Richard Jenkins (2008, 49) määrittelee minän olevan yksilön refleksiivinen osa identiteettiä, jota 

ilman tämä ei tiedä kuka tai mitä on, eikä siten pystyisi toimimaan. Barnett ym. (2010) ajattelevat 

eettisen shoppailun olevan moraalisen identiteetin rakentamista eli paremman minän 

harjaannuttamista eettisten kulutusvalintojen kautta. Moisander ja Pesonen (2002) jatkavat ajatusta 

kuvailemalla ekologista elämäntyyliä yksilöiden keinona keksiä itsensä uudelleen eettisinä 

subjekteina. Kozinets ja Handelman (1998) taas ajattelevat boikotoinnilla olevan yksilöllistäviä ja 

moraalisesti transformoivia mahdollisuuksia. Aikaisempi tutkimus näyttäisi olevan yksimielinen 

siitä, että eettinen kuluttaja rakentaa itselleen eettistä identiteettiä kulutusvalintojensa kautta. 

Tällaisia kulutusvalintoja ja niiden viimeaikaisen suosion kasvua on helppo tunnistaa globaalin 

pohjoisen yhteiskunnissa. Niitä on muun muassa vaatteiden ostaminen kirpputorilta ja 

osallistuminen erilaisiin kierrätysryhmiin, kuten Helsingissä toimiva Facebookin kautta käytettävä 

Kallio kierrättää -ryhmä, jossa ihmiset kauppaavat tai antavat pois tarpeettomia tavaroita, kuten 

huonekaluja, vaatteita, muuttolaatikoita, henkareita, meikkejä ja oikeastaan melkein mitä tahansa. 

Internet on mahdollistanut sosiaalisissa medioissa toimivien kierrätysryhmien lisäksi esimerkiksi 

tori.fi-palvelun, jossa suomalaiset voivat niin ikään kaupata tarvitsemattomiaan tavaroita. Juuri 

tällaisten ryhmien ja kollektiivien avulla ihmiset rakentavat ja uusintavat eettistä identiteettiään. 

Sivutuotteena kaupunki- tai kaupunginosakohtaiset kierrätysryhmät vahvistavat lisäksi eettisten 

kuluttajien kaupunkilaisidentiteettiä. Samaan tapaan sosiaalisessa mediassa suosioon on noussut 

myös erilaiset vegaaniryhmät, joiden jäsenet jakavat keskenään niin vegaanisia reseptejä kuin 

neuvoja helpottamaan vegaanista elämää ja arkea. Edellä mainitun kaltaiset ryhmät ovat usein myös 

melko eksklusiivisia. Liittyäkseen niihin täytyy useasti pyytää ryhmän moderaattoreilta lupaa ja 

täyttää vaatimukset esimerkiksi vegaanisen ruokavalionsa ehdottomuudesta ja siitä, että asuu 

tietyllä alueella (kuten Kallio kierrättää -ryhmässä Kalliossa).  
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Papaoikonomou ym. (2016) tutkivat eettisen identiteetin muodostumista espanjalaisissa 

“vastuullisen kulutuksen yhteisöissä”. He tunnistavat kolme keinoa, joiden avulla ryhmät rakentavat 

yhteistä eettisen kuluttajan identiteettiä: 1) kestävyyteen ja modernin taloudellisen järjestelmän 

reiluuteen liittyvien todelliseksi hahmotettujen eettisten ongelmien tunnustaminen, 2) halu ryhtyä 

toimeen eettiseksi hahmotettujen aloitteiden puolesta ja 3) sitoutuminen elämäntyyliin, joka on 

linjassa eettisten uskomusten kanssa.  

  

Näin identiteettejä luodaan myös tunnistamalla oman ryhmän ainutlaatuisuus ja omaleimaisuus 

peilaten tätä ryhmään kuulumattomiin toisiin. Eettinen identiteetti muodostuu siis identiteeteille 

tyypillisellä tavalla; identiteetti on kollektiivinen ja siihen kuuluu oman ryhmän määrittely ryhmään 

kuulumattomien toisten avulla. Viime aikoina erityisesti sosiaalinen media on tarjonnut ihmisille 

keinoja luoda, rakentaa ja uusintaa näitä identiteettejä. Eettinen identiteetti siis näkyy eettisen 

kuluttajan toiminnassa monin tavoin.  

  

4.4 Eettisen kulutuksen tekijät ja ulottuvuudet  

 

Tässä kappaleessa kokoan yhteen eettiseen kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, ja esittelen 

ne havainnollistavan taulukon avulla. Jaan eettiseen kuluttamiseen vaikuttavat tekijät kahteen eri 

ryhmään. Ensimmäinen ryhmä koostuu yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista tekijöistä. 

Yhteiskunnalliset tekijät viittaavat yhteiskuntaa muokkaaviin pyrkimyksiin sekä 

yhteiskuntarakenteista juontuviin tekijöihin, kuten habitukseen. Henkilökohtaiset tekijät ohjaavat 

kuluttajan tekemään kulutusratkaisuja, joiden avulla kuluttaja pystyy performoimaan minäänsä ja 

rakentamaan eettistä identiteettiään. Toinen ryhmä sisältää välineelliset ja ei-välineelliset tekijät. 

Määrittelen välineellisyyden seuraavanlaisesti: kun jokin asia on välineellinen, tarkoittaa se, että 

sitä käytetään tietoisesti apukeinona ja työkaluna jonkin pyrkimyksen edistämiseksi. Eettinen 

kulutus saa siis välineellisen muodon, kun sen avulla tietoisesti edistetään muita pyrkimyksiä. 

Eettisellä kulutuksella on myös ei-välineellisiä tekijöitä. Habitus, jonka olemassaoloa harvoin 

havaitsemme velvoittaa meitä käyttäytymään nimenomaan ei-välineellisesti. Tarkemmin sanottuna 

tietynlainen käyttäytymisemme on osa habitustamme, joten eettinen kulutus ei voi olla työkalu, jolla 

habitusta edistetään. Välineellisten ja ei-välineellisten tekijöiden suhde eettiseen kulutukseen siis 
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toimii eri suuntaan. Habitus ohjaa kulutuskäyttäytymistämme, kun taas halu kuluttaa eettisesti 

syntyy pyrkimyksestä kehittää minää ja rakentaa identiteettiä.  

 

Taulukossa 2 tarkastelen rinnakkain kulutuksen eri muotoja eettistä kuluttamista, poliittista 

kuluttamista ja konsumerismia, ja rinnastan ne kulutuksen ulottuvuuksiin, jotka ovat 

performatiivisuus, yhteiskunnalliset tekijät, kuluttaminen identiteettiprojektina, sitoutuminen 

luokkaan sekä poliittinen päämäärä. Tämän taulukon avulla pystyn osoittamaan eroja eri 

kuluttamisen muotojen välillä, ja selventämään, mikä tekee eettisestä kuluttamisesta distinktiivisen 

kuluttamisen muodon.  

 

Seuraavassa taulukossa jäsennän tässä tutkimuksessa tunnistettuja eettisen kulutuksen tekijöitä. 

Taulukko 1. Eettiseen kulutukseen liittyvät tekijät. 

Eettisen kulutuksen 

taustalla olevat tekijät 

Yhteiskunnalliset tekijät Henkilökohtaiset tekijät 

Välineelliset tekijät Liikakulutuksen 

vastustaminen 

·       luonnonvarojen 

liikakäyttö 

·       saastuminen 

·       eriarvoistuminen 

·       ilmastonmuutos 

Eettisen identiteetin rakennus 

·       Kollektiivinen identiteetti: halu 

kuulua ryhmään 

Minän representointi 

kulutusvalintojen kautta 

Ei-välineelliset tekijät Habitus 

·       Luokkaan kuuluminen 

·       Eko-habituksen 

uusintaminen 

(Eettisen identiteetin rakennus 

·       Kollektiivinen identiteetti: halu 

kuulua ryhmään 

Minän representointi 

kulutusvalintojen kautta) 
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Taulukossa jäsentää eettisen kuluttamisen tekijöitä. Tarkastelutasoja ovat eettisen kulutuksen 

välineelliset ja ei-välineelliset tekijät, jotka voidaan jakaa yhteiskunnallisiin tekijöihin ja 

henkilökohtaisiin tekijöihin. 

  

Eettisen kulutuksen välineellisenä yhteiskunnallisena tekijänä on kapitalismin lieveilmiöihin 

kuuluvan liikakulutuksen vastustaminen. Tässä tartutaan erityisesti ongelmiin, kuten 

luonnonvarojen liikakäyttö, saastuminen ja jäteongelmat, globaali eriarvoistuminen sekä 

ilmastonmuutos. Tämä tekijä on myös poliittisen kulutuksen ajuri. 

  

Yhteiskunnallisten tekijöiden lisäksi eettisen kulutuksen taustalla on henkilökohtaisia tekijöitä. 

Nämä ovat osin välineellisiä ja osin ei-välineellisiä. Henkilökohtaisiin eettisen kulutuksen tekijöihin 

lukeutuvat kollektiivinen identiteetti ja minän muodostaminen ja muodostuminen. Eettiset kuluttajat 

rakentavat kollektiivista identiteettiään vastuullisen kulutuksen yhteisöissä. Näitä ovat esimerkiksi 

lähiruokapiirit, kierrätysryhmät ja sosiaalisen median eettisen kulutuksen yhteisöt. Identiteetin 

rakentaminen on osin välineellistä ja osin ei-välineellistä. Eettisten ryhmien tunnusmerkkinä voi 

pitää keinoja, joilla ne rakentavat yhteistä eettisen kuluttajan identiteettiä. Näihin keinoihin 

kuuluvat eettisten ongelmien tunnistaminen, halu toimia eettisen aloitteiden puolesta, sekä 

sitoutuminen eettisten uskomusten kanssa linjassa olevaan elämäntyyliin. Vastuullisen kulutuksen 

ryhmissä toimiminen vahvistaa identifioitumista ryhmään ja uusintaa eettistä identiteettiä. 

  

Eettinen kuluttaja representoi minää kulutusvalintojen kautta. Valitsemalla eettisesti kulutettuja 

tuotteita kuluttaja representoi eettisyyttään. Kulutusvalintojen kautta eettinen kuluttaja tunnustaa 

niitä yhteiskunnassa hyväksyttyjä arvoja, jotka ovat linjassa hänen eettisen identiteettinsä kanssa. 

Pääosin tämä representointityö on välineellistä, mutta on todennäköistä, että se on osin ei-

välineellistä.   

  

Eettisen kulutuksen ei-välineellisiä yhteiskunnallisia tekijöitä voi tarkastella hyödyntämällä 

Bourdieun käsitettä habitus. Habituksen ajatus lähtee siitä, että ihminen kuuluu luokkaan ja uusintaa 

sitä käytännön vaiston avulla. Käytännön vaisto kuvastaa habituksen tiedostamatonta ulottuutta, ja 
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se johtaa yksilön toimintaa. Eko-habitus on eettisen kuluttajaluokan ilmenemä, ja tämän luokan 

ominaispiirteisiin kuuluu eettinen kulutus. Eettinen kuluttajaluokka usein on valkoista, koulutettua 

keskiluokkaa. Käytännön vaisto ohjaa tämän eko-habituksen luokkaan kuuluvaa henkilöä 

kuluttamaan eettisesti. Käytännön vaisto on yksilön toimintaan johtava tiedostamaton ja ei-

laskelmoitu “tunne”, jota habitus ohjaa. Koska käytännön vaisto on tiedostamatonta, se ei myöskään 

voi olla välineellistä. Eko-habitus on habituksen muoto, joka ilmenee yksilön toimintaa ohjaavana 

ajatuksena siitä, miten kuluttaa eettisesti.   

 

Yhteenvetona voi todeta, että eettisen kuluttamisen tekijät ovat osin välineellisiä ja osin ei-

välineellisiä, ja ne kytkeytyvät sekä yhteiskunnallisiin että henkilökohtaisiin tekijöihin. 

 

Eri kuluttamisen muotoja, konsumerismia, eettistä kuluttamista ja poliittista kuluttamista voidaan 

tarkastella paitsi suhteessa kuluttamisen näyttämöön, kuten kuviossa 1, myös suhteessa 

kuluttamisen ulottuvuuksiin sekä siihen, missä määrin kuluttaminen sitoutuu luokkaan. Seuraava 

taulukko havainnollistaa kuluttamisen muotojen välisiä eroja ja yhteneväisyyksiä suhteessa 

kuluttamisen ulottuvuuksiin. 

 Taulukko 2. Kuluttamisen muodot suhteessa kuluttamisen ulottuvuuksiin 

Ulottuvuudet Konsumerismi Eettinen 

kuluttaminen 

Poliittinen 

kuluttaminen 

Performatiivisuus x x   

Yhteiskunnalliset tekijät   x x 

Kuluttaminen 

identiteettiprojektina 

x x 
 

Sitoutuminen luokkaan   x x 

Poliittinen päämäärä     x 
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Taulukko 2. havainnollistaa kiinnostavalla tavalla samankaltaisuuksia konsumerismin ja eettisen 

kuluttamisen välillä. Ensinnäkin, molemmat ovat performatiivisia kuluttamisen muotoja; 

kuluttaminen on osa kuluttajan julkista representaatiota. Tästä seuraa toinen yhteinen piirre eli se, 

että kuluttaminen on identiteettiprojekti, jossa kuluttaja luo ja uusintaa identiteettiään osana samat 

arvostukset ja käsitykset jakavaa ryhmää. Eettinen kuluttaja rakentaa identiteettiä ekologisia, 

kestäviä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia kulutusvalintoja tekevänä kuluttajana. Tavanomaisen 

kuluttajan identiteettityö puolestaan tähtää representaatioon kuluttajana, joka identifioituu 

kulutusyhteiskuntaan ja esimerkiksi tunnettuihin tuotemerkkeihin.  

  

Eettinen kuluttaminen sijoittuu taulukossa ikään kuin konsumerismin ja poliittisen kuluttamisen 

välimaastoon. Myös poliittisella kuluttamisella on yhteistä eettisen kuluttamisen kanssa. Eettisen 

kuluttamisen tunnusmerkit, jotka ovat kestävyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä yritysvastuu, 

ovat samat kuin poliittisella kuluttamisella. Kummankin ryhmän kulutuksessa joko ostetaan 

tuotteita, jotka täyttävät nämä tunnusmerkit tai jätetään ostamatta eli boikotoidaan tuotteita, jotka 

eivät täytä näitä tunnusmerkkejä. Kummankin kulutusryhmän kulutuksen voi katsoa toimivan 

kapitalismin vastavoimana, sillä kummallekin ryhmälle tyypilliset kulutusstrategiat tarttuvat 

kapitalismin haitallisiin lieveilmiöihin: luonnonvarojen liikakäyttöön, saastumiseen, globaalin 

eriarvoistumiseen sekä ilmastonmuutoksen kiihtymiseen. Toinen eettistä ja poliittista kuluttamista 

yhdistävä tekijä on luokka-aspekti. Eettistä ja poliittista kuluttamista luonnehditaan hintavaksi ja 

koulutetulla valkoisella keskiluokalla on myös usein paremmat mahdollisuudet saada siitä tietoa. 

Kummatkin kulutusryhmät kuluttavat samoja hintavia tuotteita, ja kykenevät siihen ainoastaan 

etuoikeutetun luokka-asemansa ansiosta. Sekä eettisen että poliittisen kulutuksen kuluttajajoukko 

kuuluu siis tyypillisesti samaan yhteiskuntaluokkaan.  

  

Mikä sijoittaa poliittisen kuluttamisen kahdesta muusta kuluttamisen muodosta erilleen on se, että 

poliittisella kuluttajalla on poliittinen päämäärä, jota hän ajaa kuluttamisensa avulla. Poliittisen 

kuluttajan, toisin kuin eettisen kuluttajan tai tyypillisen kuluttajan, kulutuskäyttäytymistä ohjaa 

poliittinen konsumerismi, joka tarkoittaa uskoa siihen, että omilla kulutusvalinnoillaan voi tehdä 

politiikkaa eli muuttaa yhteiskuntaa ja maailmaa.  
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
  

Tutkielmani alussa tarkastelin eettistä kuluttamista ja sen viimeaikaista suosiota vastareaktiona 

ylikulutuksen sekä uusliberalististen käytäntöjen ja globaalin kapitalismin aiheuttamalle huolelle. 

Yhdistin myös yleisemmän yhteiskunnallisen kehityksen eli demokratiauskon laskun sekä 

epäpoliittisen politisoitumisen eettiseen kulutuksen suosion kasvuun. Tämä oli pohjustusta, jonka 

avulla pyrin liittämään eettisen kuluttamisen viimeaikaiseen yhteiskunnalliseen viitekehykseen.  

  

Päällisin puolin eettistä kuluttamista ja sen suosion kasvua voi selittää demokratiauskon lasku ja 

kuluttamisen politisoituminen. Demokratiauskon ja valtiollisiin instituutioihin kohdistetun 

luottamuksen lasku on vaikuttanut siihen, että ratkaisuja monenlaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin 

on haettu uusilta toimintakentiltä, kuten kuluttamisesta. Simonin (2011) mukaan laajenneiden 

uusliberalististen käytäntöjen vaikeuttamat mahdollisuudet kollektiiviseen identifioitumiseen ja 

poliittiseen organisoitumiseen ovat ajaneet yksilön etsimään näitä identiteettejä 

kulutuskäyttäytymisestä, kuten esimerkiksi eettisten kuluttajien ryhmästä. Tutkielmassani halusin 

päästä pintaa syvemmälle, ja tutkia eettisen kuluttamisen välineellisiä ja ei-välineellisiä tekijöitä. 

Tässä syitehtävässä hyödynsin kahta sosiologian klassikkoteoriaa: Pierre Bourdieun habitusta ja 

Erving Goffmanin dramaturgisten metaforien avulla luomia käsitteitä minusta ja sosiaalisesta 

elämästä teatterin näyttämönä, joita täydensin kollektiivisen identiteetin käsitteellä. Tutkielman 

tutkimuskysymykseksi vakiintuikin Miten habitus ja minä auttavat selittämään eettistä kulutusta? 

Käyttämäni sosiologiset teoriat ja käsitteet toivat esille erilaisia, osin toisiaan täydentäviä käsityksiä 

eettisen kuluttamisen tekijöistä. 

  

Tarkastelemalla eettistä kuluttamista käyttäen Bourdieun habitusta saadaan esille, miten me 

kuluttajina olemme monin tavoin luokkaamme ja ryhmäämme ja niiden mieltymyksiin sidottuja, ja 

niiden määrittelemiä olentoja. Eettistä kulutusta voi nykyään luonnehtia trendikkääksi ja ”uudeksi 

luksukseksi”. Tämä johtuu siitä, että eettiset kuluttajat ovat useimmiten korkeakoulutettuja, 

keskiluokkaisia ja valkoisia eli varsin etuoikeutettuja henkilöitä. Lisäksi eettinen kuluttaminen on 

hintavaa. Eettiset tuotteet ovat kuluttajalle kalliimpia, koska niiden tuottaminen on niin sanottuja 

tavanomaisia tuotteita kalliimpaa. Eettisten tuotteiden kalliimmat tuotantokustannukset 

muodostuvat muun muassa siitä, että työntekijöille maksetaan parempaa palkkaa, raaka-aineiden 

hankinnassa käytetään sertifioituja tuottajia, joiden tuotanto-olot ovat huolellisesti varmistetut, ja 



23 
 

raaka-aineet maksavat enemmän. Tuotantosarjat ja -määrät ovat pienemmät, jolloin ei päästä 

hyödyntämään mittakaavaetua samassa määrin kuin tavanomaisten tuotteiden tuotannossa. Näistä 

syistä johtuen eettisten tuotteiden kuluttajahinta nousee tavanomaisia tuotteita korkeammaksi. 

Eettisen kuluttamisen avulla siis tehdään erontekoja toisiin erottautumalla ryhmänsä tai luokkansa 

edustajana suosimalla tämän ryhmän tai luokan arvostamia makuja ja mieltymyksiä uusintaen 

tämän ryhmän tai luokan habitusta. Habituksen logiikan mukaan tämä tapahtuu tiedostamatta ilman 

minkäänlaista tietoista suunnittelua. Koska eettistä kulutusta ei käytetä työkaluna habituksen 

kehittämiseksi, habitus on ei-välineellinen eettisen kulutuksen tekijä.  

  

Toinen tutkimuksessani hyödyntämäni teoria on Goffmanin dramaturgisiin metaforiin perustuva 

minä ja sosiaalinen maailma teatterina. Se edustaa erilaista näkemystä eettisen kuluttamisen 

motivaatioista. Siinä missä habituksen ajatellaan olevan tiedostamatonta, Goffman katsoo ihmisten 

rakentavan identiteettejään tietoisesti toiminnallaan sosiaalisessa maailmassa eli ”näyttämöllä”. 

Eettisen kuluttamisen avulla näytetään “teatteriesityksen” seuraajille idealisoitu kuva itsestä eli 

minäkuva, jonka avulla näyttäydytään parempana, moraalisesti hyveellisempänä yksilönä. 

Goffmanin näkemyksiin nojaten eettinen kulutus on tietoista käyttäytymistä, jonka avulla 

rakennetaan eettistä identiteettiä. Eettinen kulutus on näin ollen välineellistä, sillä sitä käytetään 

työkaluna identiteetin rakentamisessa. Tämän näkemyksen mukaan eettinen kulutus on kaikkea 

muuta kuin epäitsekästä huolta maapallosta ja sen hyvinvoinnista, vaan pikemminkin näyttämölle 

rakennettu esitys itsestä eettisenä kuluttajana. 

  

Poliittinen kuluttaminen eroaa eettisestä kuluttamisesta siten, että sitä motivoi halu vaikuttaa 

yhteiskuntaan omilla kulutusvalinnoilla. Päinvastoin kuin eettinen kuluttaja, poliittinen kuluttaja 

toimii ei-performatiivisesti; kuluttaminen ei ole osa julkista esittämistä. Perinteisen kuluttajan 

kulutusvalintoja eivät puolestaan ohjaa eettiset taikka poliittiset tekijät, vaan hän toteuttaa 

konsumerismia ilman syvempiä pohdintoja ajurinaan osallistuminen kulutusyhteiskuntaan.  

  

Mielestäni eettisen kulutuksen tekijöiden selvittäminen hyötyi useamman teoreettisen 

lähestymistavan käyttämisestä. Jos ajattelemme eettisen kulutuksen valtavirtaistuneen 

vastareaktiona kapitalismin lieveilmiöille, eikö siitä tämän seurauksena voi tulla yhteiskunnassa 

tunnustettu arvo? Eettiseen identiteettiin taas kuuluu ajatus yhteiskunnan tunnustettujen arvojen 
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näyttäminen oman toiminnan avulla. Mielestäni kaikki käsittelemäni selitykset eettiselle 

kulutukselle muodostavat verkon, jossa nämä selitykset ovat kaikki jollain tavoin kiinnittyneitä 

toisiinsa.  

  

Elämme ylenpalttisen kapitalismin ja uusliberalistisen markkinalogiikan ajassa, joten tämä on 

eettistä kuluttamista tarkastellessa mielekästä ottaa huomioon. Tämän tutkielman alussa esittelin 

kysymykset, joihin eettinen kuluttaminen ottaa kantaa ja epäkohdat, joihin se pyrkii (tai ainakin 

väittää pyrkivänsä) tarttumaan. Nämä ovat myös kapitalismin suurimpia eettisiä epäkohtia. 

Kapitalismin tuottamia suurimpiin haittoihin luetaan ihmisten eriarvoistuminen ja konsumerismi 

sekä kiihtyvän kulutuksen ja tuottamat haittavaikutuksen maailman ekosysteemille. Eettinen 

kuluttaja puolestaan pyrkii toimimaan tavalla, joka lieventää näitä haittoja. Eettisesti valmistettujen 

tuotteiden tuotannossa otetaan huomioon ekologiset seikat, kuten tuotannon haittavaikutusten 

minimointi, kestävyys eli raaka-aineiden kestävä valinta ja hankinta, sekä oikeudenmukaisuuteen 

liittyvät seikat, kuten työntekijöiden palkka ja työolosuhteet, ja se, ettei tuotannossa käytetä 

lapsityövoimaa. On kuitenkin kyseenalaista, pystyykö eettinen kulutus vastaamaan kapitalismin 

ongelmiin, sillä se toimii monin tavoin kapitalistisen järjestelmän sisällä ja kapitalismin omalla 

logiikalla. Eettisten tuotteiden markkinat perustunevat yhtä kaikki tuottojen arvonlisäykseen 

kysynnän kasvun avulla. Kenties eettistä kulutusta voisikin luonnehtia tietynlaiseksi “hyveelliseksi 

kapitalismiksi”, jonka päämäärät ovat näennäisen epäitsekkäitä ja jaloja, mutta joka kuitenkin toimii 

kapitalistisen järjestelmän ehdoilla. Eettinen kulutus on kuitenkin moraalisista epäkohdistaan 

huolimatta parempi kuin ei mitään. Joskus haluttu lopputulos menee käytettyjen keinojen motiivien 

edelle. Eettisen kulutuksen keskiluokkaisuus ei myöskään voi olla tekosyy olla toimimatta. 

Yhteiskunnan vähäosaisilla on usein jo täysi tekeminen arjesta selviytymisen kanssa. 

  

Tutkimus eettisestä kulutuksesta varmasti lisääntyy tulevaisuudessa aiheen ajankohtaisuuden 

ansiosta. Mielenkiintoista on myös pohtia, onko eettinen kulutus ainoastaan yksi trendi muiden 

joukossa. Varsinkin habitukseen sisältyy ajatus makujen ja mieltymysten kehittymisestä ja 

muuttumisesta aikojen saatossa. Onkin relevanttia tuumia, jääkö eettinen kulutus trendin tasolle vai 

valtavirtaistuuko se entisestään. Yhtäältä olisi luontevaa ajatella, että eettinen kulutus on tullut 

jäädäkseen. Luonnonvarojen liikakäyttö ja liiallinen kulutus tuhoavat maapalloamme niin 

tehokkaasti, että radikaali kulutustottumuksien muutos on joka tapauksessa välttämätöntä. 
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