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1. SUOMALAINEN LAPSIKULUTTAJA
1.1. Lapset -mielenkiintoinen kohderyhmä

Millainen on suomalainen lapsikuluttaja? Onko hän yhtä bränditietoinen kuin ranskalainen 

sisarensa (ks. Lindström 2003a; Tervonen 2003, 68)? Vai onko suomalainen lapsi valveutunut 

tuhansien järvien maassa eettiseksi ja ympäristökysymyksiä puntaroivaksi kuluttajaksi?

Valtaosa lapsikuluttajiin liittyvistä tutkimuksista on tehty muualla kuin Suomessa. Tämän takia 

kiinnostukseni tutkia suomalaisia lapsia kuluttajina heräsi. Lapset ovat monella tavalla 

mielenkiintoinen kohderyhmä; he muodostavat niin primääri-, sekundääri- kuin tulevaisuudenkin 

markkinat (Mc Neal 1992, 22-105). Primäärimarkkinoiden näkökulmasta lapset ovat itse kuluttajia, 

sillä heillä on tänä päivänä melko paljon rahaa käytettävänään kuluttamiseen. Lapset muodostavat 

sekundäärimarkkinat vaikuttamalla vanhempiensa kuluttamiseen ja ohjailemalla heidän 

ostopäätöksiään. Lisäksi he muodostavat tulevaisuuden markkinat kaikille tuotteille ja palveluille. 

(Mc Neal 1992, 22-105.) Tässä tutkielmassa pureudun lapsikuluttajiin ensisijaisesti
primäärimarkkinoiden näkökulmasta; tavoitteenani on kuvata suomalaislapsia kuluttajina.

Lapsia pidetään yhtenä haasteellisemmista kohderyhmistä, kuten Brio Oy:n toimitusjohtaja Ville 

Kuusniemi asian kiteyttää: ”Lapset ovat vaativa kohderyhmä. He ovat täysin lahjomattomia” 
(Rannikkoseudun Sanomat 19.7.2002). Myös Mc Nealin (1992, 18) mukaan lapset ovat 

kohderyhmistä haasteellisimpia, koska lapsen kulutuskäyttäytymisen ymmärtäminen ei ole helppoa. 
Haasteista huolimatta vaativan kohderyhmän puollon ovat saaneet useat lapsille suunnatut tuotteet, 
kuten seuraavat lehtien otsikot kuvaavat:

”Pokémon -kuume on hurja ja jatkuu yhä” (Helsingin Sanomat 18.11.2000).

”Potter-kirjanpainos on Suomen ennätys” (Helsingin Sanomat 13.03.2004).

”Bratz-nukke on must” (Kouvolan Sanomat 29.11.2003).

Sen lisäksi, että lapset ovat haasteellinen kohderyhmä, on heillä myös erityinen asema kuluttajina; 

Suomessa lapsille kohdistettua markkinointia on rajattu lainsäädännöllä. Lisäksi Kuluttajavirasto
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(2003) on juuri uudistanut - melko runsaan keskustelun siivittämänä - lapsille suunnatun 

markkinoinnin ohjeistustaan (ks. esim. Helsingin Sanomat 5.1.2004). Observerin (2004) mukaan 

suomalaisessa mediassa tammi-maaliskuussa 2004 käytyä keskustelua vastuullisesta

markkinoinnista hallitsi yksi kohderyhmä, lapset. Lapset kuluttajina on siis erittäin ajankohtainen 
aihe.

1.2. Tavoitteena kuvaus suomalaisesta lapsikuluttajasta

Tutkielmassa analysoin suomalaislapsia kuluttajina. Pääongelmana tutkielmassa on, millainen on

suomalainen 10-13 -vuotias kuluttaja? Tarkastelen tutkimusaihetta lapsen kulutuskäyttäytymiseen
vaikuttavien tekijöiden, lapsen ostoprosessin ja lapsen kuluttamisen itsenäisyyden kautta.

Jotta pystyisin ratkaisemaan tutkimusongelman, olen jakanut pääongelman kolmeen alaongelmaan
(ks. kuvio 1) hyödyntämällä Jobberin (1998, 57-80) näkemyksiä kuluttajan ulottuvuuksista.
Tutkielman alaongelmina ovat:

• Mitkä tekijät vaikuttavat 10-13 -vuotiaan lapsen käyttäytymiseen kuluttajana? L UKU 5

Tutkielmani kannalta oleellinen taustatieto on kohderyhmän, 4-6 -luokkalaisen lapsen 
kehitysasteen ymmärtäminen. Lapsen psykologisen kehityksen asteen, sekä sosiaalisen 

että kognitiivisen, tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa analysoimaan sitä, millaiset 
tekijät vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen kuluttajana.

Lapsen käyttäytymiseen kuluttajana vaikuttavat kehitysasteen lisäksi sekä lapsen 
sosiaalinen ympäristö että lapsikuluttajan ominaisuudet. Sosiaalisella ympäristöllä on 
vaikutusta siihen, millainen kuluttaja lapsesta tulee. Kuluttajan ominaisuuksia 

tarkastelen persoonallisten ja psykologisten tekijöiden kautta. Lapsen sosiaalista 

ympäristöä ja kuluttajan ominaisuuksia ymmärtämällä pystyy analysoimaan lapsen 
kehittymistä kuluttajaksi. Samoin lasten erityispiirteitä kuluttajana tarkastelemalla 

ymmärtää paremmin, mitkä tekijät voivat vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen kuluttajana.
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Millainen on 10-13 -vuotiaan ostoprosessi? LUKU 6

Lapsen ostoprosessin ymmärtäminen on tärkeää, kun halutaan ymmärtää lasta 

kuluttajana. Ostoprosessin tarkastelu auttaa ymmärtämään, miten lapset kuluttavat. 

Lisäksi ostoprosessia tarkastelemalla löytyvät lasten käyttämät tuotteiden 

valintakriteerit. Ostoprosessia analysoidessa etsin ja analysoin nimenomaan lapsen 
ostoprosessiin liittyviä erityispiirteitä.

• Kuinka itsenäinen kuluttaja on 10-13-vuotias lapsi? LUVUT 7ja 8

Lapsen itsenäisyyteen kuluttajana vaikuttavat rahaan ja kuluttamisen itsenäisyyteen 
liittyvät tekijät. Lapsen taloudelliseen itsenäisyyteen vaikuttaa hänen käytettävissä oleva 

rahamäärä. Tarkastelen myös lapsen rahanlähteitä ja sitä, mitä lapset tekevät omalla 

rahalla. Lisäksi analysoin lapsen suhtautumista rahaan ja kuluttamiseen.

Lapsikuluttajan itsenäisyyttä päätös-ja vaikutusvallan osalta tarkastelen lapsen omaan ja 

perheen yhteiseen käyttöön tulevien tuotteiden osalta. Lapsen rahankäytön itsenäisyys 

on osa lapsen itsenäisyyttä kuluttajina: kuinka paljon lapsi saa päättää siitä, mitä hän
rahoillaan ostaa. Samoin tarkastelen, kuinka itsenäisesti lapsi kuluttaa tuotteita ja 
käyttää palveluita.

Lasten itsenäisyyttä analysoin myös sen suhteen, kuinka paljon lapsella on päätösvaltaa 
hänelle itselleen tai perheelle tulevien yhteisten tuotteiden osalta. Lapsikuluttajan 

itsenäisyyden tarkastelu auttaa ymmärtämään lapsen roolin erilaisissa 
päätöksentekotilanteissa: onko hän vaikuttaja, päättäjä, ostaja, käyttäjä vai onko hän 
sysäämässä ostoprosessia liikkeelle.

Millainen on suomalainen 10-13 -vuotias kuluttaja?
• Mitkä tekijät vaikuttavat 10-13 -vuotiaan lapsen käyttäytymiseen kuluttajana?

• Millainen on 10-13 -vuotiaan lapsen ostoprosessi?

• Kuinka itsenäinen kuluttaja on 10-13 -vuotias lapsi?

KUVIO 1 Tutkimusongelma alaongelmineen.



Tutkielma on empiirinen, ja olen käyttänyt siinä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 

tutkimusotetta. Empiirisen aineiston lisäksi olen käyttänyt tutkielmassa alan kirjallisuutta: erityisesti 

lapsen kehitysvaihetta tarkastelevat luvut olen kirjoittanut pitkälti kirjallisuuden perusteella. 

Tarkastelutapa on deskriptiivinen eli kuvaileva; tavoitteenani on kuvata mahdollisimman hyvin sitä, 
millainen suomalainen 10-13-vuotias lapsi on kuluttajana.
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1.3. Tutkielman rajaukset ja käsitteet

Lapset voidaan Piagetin (1992) mukaan jakaa kehitysvaiheen mukaan ikäryhmiin 0-2-vuotiaat, 3-7- 

vuotiaat, 8-12-vuotiaat, 13-15-vuotiaat ja 16-19-vuotiaat. Jaottelu ei luonnollisestikaan ole täysin 

selkeärajainen, koska jokaisen lapsen kehitys on yksilöllistä. Valitsin tutkielman kohderyhmäksi 10- 

13 -vuotiaat, sillä heidän kehityksensä on mielenkiintoisessa vaiheessa ja markkinoijien kiinnostus 

tätä ikäluokkaa kohtaan on kasvanut viime vuosien aikana (Lindström 2003a; Mc Neal 1999).

Tutkielmassa tarkoitan lapsella 10-13-vuotiasta eli 4-6 -luokkalaista koululaista. Tämän ikäisiä 

lapsia kutsutaan ”tweenseiksi”. Nimitys tulee englannin kielen sanasta between (suom. välissä), 

koska he ovat ikänsä ja kehityksensä puolesta pienten koululaisten ja teinien välimaastossa. Tweens 
-nimitystä voidaan käyttää 8-14 -vuotiaista lapsista. (Lindström 2003, 35; Lindström 2003a; Mc 

Neal 1992, 6.)

4-6 -luokkalaisten valintaan tutkimuksen kohderyhmäksi vaikutti se, että he ovat useiden 

tutkimusten valossa kuluttajia (Lawrol & Prothero 2002, 492; Mc Neal 1992; ks. myös Ashcroft 

1998; Beatty & Talpade 1994, 332-341; Facenda 2003, 23-25; Gunter & Fumham 1998; 

Kuluttajavirasto 2003; Mangleburg & Tech 1990, 813-825; Mc Neal 1987; Pavia 2002, 24-25). 

Tarkemmin lapsen kehittymistä kuluttajaksi analysoin luvussa 5.

Kiinnostustani tweenseihin lisäsi se, että viime vuosien aikana tälle ikäryhmälle on luotu runsaasti 

erilaisia hitti tuotteita, kuten Pokémon, Gogot ja Harry Potter. Kulttuurintutkija Andrew Blake 

määrittelee Harry Potterien kohderyhmäksi nimenomaan tweensit (Helsingin Sanomat 13.3.2004).

Tutkielmassa tarkastelen niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen kehittymiseen kuluttajaksi. Samoin 

analysoin lasten ostoprosessia ja itsenäisyyttä kuluttajina. Lapsen ostoprosessin ja kuluttamisen



8
itsenäisyyden kuvaaminen ovat empiirisen tutkielman ydinalueita. Tässä tutkielmassa tarkastelun 

ulkopuolelle jäävät puolestaan muun muassa lapsiin kohdistuvan markkinoinnin lainsäädäntö sekä 
markkinoijan etiikka ja moraali, koska näiden asioiden tarkastelu ei ole relevanttia 

tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta. Samoin tarkastelun ulkopuolelle jää se, missä ja milloin 

lapset kuluttavat. Lisäksi perheiden sisäisten valtarakenteiden ja kommunikointityylien tarkastelu 

jäävät tutkielman ulkopuolelle, vaikka niillä onkin merkitystä lapsen ostoprosessiin ja 
itsenäisyyteen kuluttajana.

1.4. Tutkielma osana laajempaa tutkimusta

Tutkielma on osa laajempaa Nuorisotutkimusverkoston koordinoimaa tutkimusta. Toimin 

tutkimusassistenttina vuoden 2003 maaliskuusta syyskuuhun saakka. Terhi-Anna Wilska (FT, KTL) 

toimi varsinaisena tutkijana projektissa, jossa erityisinä mielenkiinnon kohteina oli selvittää lasten 

vaikutusta perheiden ostopäätöksiin, lapsia kuluttajina sekä lasten suhdetta kuluttamiseen ja 
markkinointiin.

Tutkimus oli akateeminen - ei siis mikään markkinatutkimus- ja sitä koordinoi 

Nuorisotutkimusverkosto. Tutkimusta rahoittivat Liikesivistysrahastoja Opetusministeriö.

Tein tutkimustyötä itsenäisesti: laadin kyselylomakkeet ja haastattelurungot, keräsin 

tutkimusaineiston ja käsittelin aineiston. Samoin hankin lähdekiijallisuuden ja tein muita 
tutkimukseen liittyviä tehtäviä. Tutkimuksen kaikissa vaiheissa tein yhteistyötä Wilskan kanssa - 

esimerkiksi korjasimme kyselylomakkeita ja haastattelurunkoja testaustulosten mukaan molempien 

tarpeita vastaaviksi. Tarkemmin tutkielman laatimiseen liittyviä asioita ja tutkimusmenetelmiä 
tarkastelen luvussa 4.



9

1.5. Tutkielman eteneminen

Aloitan tutkielman analysoimalla lyhyesti, mitkä tekijät vaikuttavat lapsikuluttajan syntymiseen. 

Luvussa 2 esittelen myös aikaisempia tutkimuksia. Tutkielman viitekehystä käyn läpi luvussa 3, 

jonka jälkeen käyn luvussa 4 läpi tutkielmassa käytetyt menetelmät ja menetelmien soveltuvuuden 
tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta.

Luvussa 5 pureudun lapsen kehitysvaiheeseen. Peilaan luvussa lapsen kehitysvaiheen vaikutusta 

siihen, millainen kuluttaja lapsi on. Samoin tarkastelen lapsen sosiaalista ympäristöä ja 

lapsikuluttajan ominaisuuksia. Luku 5 vastaa tutkielman alaongelmaan ”Mitkä tekijät vaikuttavat 
10-13 -vuotiaan lapsen käyttäytymiseen kuluttajana?”.

Lapsen ostoprosessiin syvennyn luvussa 6. Tarkastelen luvussa syvällisesti lapsen ostoprosessin 
erityispiirteitä. Tämä luku vastaa alaongelmaan ”Millainen on 10-13 -vuotiaan lapsen 
ostoprosessi?”.

Luvussa 7 keskityn lapsen päätös- ja vaikutusvaltaan ostopäätöksissä: kuinka paljon lapsi saa 

päättää ja vaikuttaa itselleen ja perheen yhteiseen käyttöön tulevista tuotteista. Lapsen oman rahan 

määrään, rahanlähteisiin ja kulutuskohteisiin pureudun luvussa 8. Luvussa 8 analysoin myös 
lyhyesti lasten suhtautumista rahaan ja kuluttamiseen. Luvut 7 ja 8 vastaavat tutkielman 

alaongelmaan Kuinka itsenäisiä kuluttajia 10-13-vuotiaat lapset ovat”. Luku 9 esittelee tiivistetysti 

tutkielman keskeiset tulokset. Samoin tässä luvussa nostan esille tutkielmassa löytyneet erilaiset 
lapsisegmentit.
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2. AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET LAPSIKULUTTAJISTA
Lapsikuluttajat ovat toisen maailmansodan (1939-1945) jälkeinen ilmiö; kun lasten määrä sodan 

jälkeisen baby boomin aikana kasvoi ja lasten käytettävissä oleva rahamäärä lisääntyi, heräsi myös 

markkinoijan kiinnostus lapsikuluttajia kohtaan. (Mc Neal 1992, 4-6, ks. myös Kartovaara 1992, 1- 

7.). Suomalaislasten kehittymistä kuluttajiksi vauhditti Suomen muuttuminen 1950-60 -luvuilla 

kulutusyhteiskunnaksi. Lisäksi Suomessa 70-luvulla yleistyneen television kautta lapsille saatiin 

luotua erilaisia haluja ja tarpeita. (Heinonen 2000; Rosendahl & Olavi 2003, 137, 148-152 ).

Koska lapsikuluttajat ovat syntyneet vasta 50-luvun paikkeilla, on lapsikuluttajien tutkiminen ollut 

vähäistä aina 80-luvulle saakka. Lapsikuluttajat on mainittu joissakin yhteyksissä 50-luvulla, 60- 

luvulla lapset kuluttajina huomioitiin jo säännöllisemmin ja 1970-luvulla aihe vasta legitimoitui. 

Lapsikuluttajien tutkimisesta tuli yleinen ilmiö vasta 1980 -luvulla (Mc Neal 1987, 24, 134). 
Suomessa lapsikuluttajien tutkiminen on tosin vieläkin vähäistä.

Esittelen tässä luvussa aikaisempia lapsikuluttajiin liittyviä tutkimuksia. Aloitan tarkastelemalla 

lasten kehitykseen liittyviä tutkimuksia. Tämän jälkeen esittelen lapsen ostoprosessiin ja lopuksi 
lasten kuluttamisen itsenäisyyteen liittyviä tutkimuksia.

2.1. Lasten kehitykseen liittyviä tutkimuksia

Yksi keskeisimmistä lapsen kehityspsykologiaan keskittyneistä tutkijoista on Piaget (1992). Myös 

Cowell (2001, 473-475) pitää Piagetia yhtenä merkittävimmistä lasten kehitysteorioita laatineista 

tutkijoista. Tarkastelenkin tutkimuksessa lapsen kognitiivista kehitystä pitkälti Piagetin 

tutkimustulosten valossa. Piaget on jaotellut lasten kognitiiviset kehitysvaiheet, joista tässä 

tutkielmassa tarkastelen 4-6-luokkalaisen kehityksen kannalta keskeisimpiä eli konkreettisten ja 
formaalisten operaatioiden vaiheita.

Vygotski (1978) puolestaan analysoi lapsen kehitystä sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Hän on 

jaotellut lapsen sosiaalisen kehityksen erilaisiin vyöhykkeiseen. Tarkastelen tässä tutkimuksessa 

kahta ensimmäistä vyöhykettä, jotka yhdessä muodostavat Proksimaalisen kehityksen vyöhykkeen. 

Vygotskin mukaan (1978) ensimmäisessä vyöhykkeessä lapsi tarvitsee toimintansa arviointiin ja 
valvontaan muita ihmisiä. Puolestaan toisessa vyöhykkeessä lapsi pystyy arvioimaan toimintaansa



itse ja hän pystyy kehittymään yksilönä sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. (Vygotski 1978, 98-

102.)

Lapsen sosiaalista kehitystä ovat käsitelleet tutkimuksissaan myös muun muassa Acuff ja Reiher 

(1997), Lawrol ja Prothero (2002), Mc Neal (1987; 1992) sekä Selman (1980) ja Shimp (1996). 
Nämä tutkijat ovat nähneet sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ympäristön tärkeinä tekijöinä lapsen 

kehittymisen kannalta. Näiden tutkimusten mukaan lapsen kehittymiseen vaikuttavat 

perheenjäsenet, erityisesti vanhemmat ja kaverit. Gunter ja Fumham (1998) sekä Mc Neal (1987; 
1992) nostavat myös sosiaaliset tekijät 4-6 -luokkalaisilla lapsilla tärkeiksi kuluttamiseen 

vaikuttaviksi tekijöiksi. Mc Neal (1992, 16) korostaa erityisesti sosiaalistamisagenttien vaikutusta 

lapsikuluttajien käyttäytymiseen. Myös Gunter ja Fumham (1998, 8) korostavat vanhempien, 

ikätovereiden, koulun, aikaisempien kulutuskokemusten ja median voimakasta vaikutusta lapsen 

kuluttaj akäyttäytymiseen.

Lapsen kehitystä sekä kognitiivisesta että sosiaalisesta näkökulmasta on tarkastellut Schaffer 

(2000). Hänen mielestä sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys eivät ole täysin erilaisia prosesseja, 
vaan kyse on lähinnä kahdesta itsenäisestä näkökulmasta. Myös Gunter ja Fumham (1998) ovat 

tutkineet lapsikuluttajia kokonaisvaltaisesti psykologisen analyysin näkökulmasta.

Kuluttajaksi sosiaalistumisen prosessia ovat tutkineet Ashcroft (1998), Easterling, Miller ja 

Weinberger (1995), Hawkins, Coney ja Best (1980), Lackman ja Lanasa (1993), Robertson (1984) 

ja Ward, Wackman ja Wartella (1977). Tutkijoiden mukaan 4-6 -luokkalaisella lapsella keskeisiä 

sosiaalistumisprosessin taustatekijöitä ovat ikä ja sukupuoli. Lapsikuluttajan ominaisuuksiin ovat 

keskittyneet Acuff ja Reiher (1997) sekä Mc Neal (1987; 1992) tutkimuksissaan. Ikä on näiden 

tutkijoiden mukaan keskeinen ominaisuus lapsikuluttajalla; 4-6 -luokkalaiset ovat tehneet jo 

ensimmäiset täysin itsenäiset ostopäätökset. Sukupuolieroja ovat tarkastelleet Acuffin ja Reiherin 

sekä McNealin lisäksi Abrahams ja Ahlbrand (2002, 17-33) sekä Guber ja Berry (1993, 66) 

tutkimuksissaan. Näiden tutkimusten mukaan 4-6 -luokkalaisilla sukupuolierot ovat selkeät: heillä 

on erilaiset kiinnostuksen kohteet.

Useiden tutkijoiden mukaan sosiaalistumisagenttien, erityisesti vanhempien ja kavereiden, avulla 
lapsi oppii kuluttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja (Hawkins & Coney & Best 1980, 290; Lackman

11
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& Lanasa 1993, 81-93; Mc Neal 1987, 15; Williams 1989, 201). Toisaalta myös mainonnan rooli 

on noussut keskeiseksi sosiaalistumisagentiksi Mowenin (1995, 674) tutkimuksen mukaan.

2.2. Lasten ostoprosessiin liittyviä tutkimuksia

Ostoprosessi kuvataan lähes jokaisessa markkinoinnin peruskiijassa. Usein lapset kuluttajina 

mainitaan näissäkin teoksissa, mutta syvällisesti lapsen ostoprosessia on tutkittu vain vähän. 

Aiemmat tutkimukset ovat usein rajautuneet johonkin ostoprosessiin vaikuttavaan osaan, 

esimerkiksi lapsiin ja markkinointiviestintään tai lapsiin ja brändeihin.

Lasten tarpeiden tunnistamista ovat tutkineet lasten äitien näkökulmasta Isler, Popper ja Ward 

(1987). Tutkimuksessa selvisi, että lasten äitien mielestä lapsi pyysi heitä ostamaan jonkin tuotteen, 

koska hän oli nähnyt tuotteen joko kaupassa tai mainoksessa, tai lapsen ystävillä tai sisaruksilla oli 
samanlainen tuote.

Markkinointiviestintää ja mainontaa, jotka vaikuttavat tarpeiden tunnistamisen lisäksi informaation 

etsimiseen, ovat tutkineet muun muassa Hite ja Eck (1987) sekä Gunter ja Fumham. Esimerkiksi 

Hite ja Eck (1987) ovat tarkastelleet mainosten aiheuttamia vaikutuksia lapsiin. Heidän tutkimusten 

mukana mainoksilla voi olla lapseen kognitiivisia, asenteellisia ja käyttäytymisvaikutuksia. 

Mainonnan käyttäytymisvaikutuksiin ovat tutkimuksessaan perehtyneet myös Gunter ja Fumham 
(1998).

Piagetin (1992) kehitysteorialla on ollut merkittävä vaikutus siihen, minkä ikäisenä lapsen uskotaan 

ymmärtävän hänelle suunnatun mainonnan (Lawlor & Prothero 2002, 484). Sekä Piagetin (1992) 

että Roedderin (1981, 227-349) tutkimuksiin pohjautuen voidaan sanoa, että seitsemän - kahdeksan 

ikävuoden paikkeilla lapsi pystyy erottamaan mainonnan muusta viestinnästä ja pystyy arvioimaan 

sitä kriittisesti (ks. myös Bergler 1999, 415; Lawlor & Prothero 2002, 485). Toisaalta taas Van 

Evran (1995, 423-432) mukaan 9-12-vuotiaiden lasten tietoisuus siitä, että mainos pyrkii 
suostuttelemaan häntä ostamaan tuotteen ei ole erityisen hyvä.

Bond (2003), Takala (1991) ja Chan, Mc Neal ja Chan (2002) ovat tutkineet televisiomainonnan 

vaikutuksia lapsiin. Takala (1991) on tutkinut 7-11-vuotiaita lapsia televisiomainonnan



vastaanottajina. Takalan tutkimuksessa selvisi, että 10-11 -vuotiaat lapset ovat vaativia mainoksen 

sisäisen loogisuuden suhteen. Lapset pitivät juonellisista mainoksista, mutta he eivät pitäneet 
aikuisille suunnatuista, tietosisältöisistä mainoksista.

Lapsen vaihtoehtojen arvioinnissa lähinnä brändit, joita tässä tutkimuksessa käsittelen osana lasten 

tuotteiden valintakriteereitä, on innostanut viime aikoina tutkijoita. Lindström (2003, 35-42) on 

tutkinut 8-14-vuotiaiden suhtautumista brändeihin; hänen mukaansa brändit ovat olennainen osa 

tweensien kulutuskulttuuria. Myös Quartin (2003) tutkimus keskittyy nuorten kohtaamaan 
ylikaupallisuuteen ja brändien valtaan. Kohderyhmänä Quartilla on teinit ja nuoret, joten hänen 

tutkimuksensa tuloksia en hyödynnä tässä tutkielmassa.

Hellisin ja Ebenkampin (2003, 20) tutkimus kohdistui 9-14 -vuotiaisiin lapsiin. Heidän 
BRANDchild -tutkimuksessaan selvisi, että tweensien asenteet ja suhtautuminen brändeihin 

muokkautuivat vahvasti paikallisen kulttuurin mukaan. He ovatkin sitä mieltä, että tweensien 

markkinoilla on näytettävä globaalilta, mutta toimittava paikallisesti. Hogg, Bruce ja Hill (1998) 

ovat tutkineet puolestaan muotibrändejä: he tarkastelivat brändättyjä muotivaatteita ja sosiaalisten 

vaikutteiden merkitystä 7-10-vuotiaiden kuluttajien keskuudessa. Heidän tutkimuksensa mukaan 

lapsen luottamus brändiin syntyy jo kaksivuotiaana. (Hogg ym. 1998, 293-299). Tutkimuksen 
(Hogg ym. 1998, 296-300) mukaan brändit ovat vakiintuneita erityisesti urheiluvaatteiden osalta 
nuorten kuluttajien keskuudessa.

Hite & Hite ovat myös tarkastelleet lapsikuluttajia ja brändejä (Hogg ym. 1998, 293). Heidän 

mukaansa ymmärtämällä ikää, jolloin brändeistä tulee tärkeitä, voi paremmin ennustaa lapsen 
arviointikykyä ja ostopäätösten muodostumista.
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2.3. Lasten kuluttamisen itsenäisyyteen liittyviä tutkimuksia

Tarkastelen tutkielmassa lasten itsenäisyyttä kuluttajana sekä lapsen omaan ja perheen yhteiseen 

käyttöön tulevien tuotteiden hankinnan päätös- ja vaikutusvallan näkökulmasta että lapsen oman 

rahan määrän, rahanlähteiden, kulutuskohteiden kannalta.

Lasten päätösvaltaa heille itselleen tulevien tuotteiden osalta ovat käsitelleet tutkimuksissaan 

Ashcroft (1998), Mangleburg ja Tech (1990) sekä Pitkänen (2002). Näiden tutkimusten mukaan 

lapsilla on huomattavasti vaikutusta sellaisiin ostopäätöksiin, joissa hän on itse tuotteen 
pääasiallinen käyttäjä ja jotka hän kokee itselleen tärkeäksi.

Puolestaan lasten vaikutusta perheiden ostopäätöksiin ovat tutkineet Ashcroft (1998), Assael 

(1981), Beatty ja Talpade (1994), Facenda (2003), Foxman, Tansuhaj ja Ekström (1989), Hogg, 
Bruce ja Hill (1998), Mangleburg ja Tech (1990), Pavia (2002) ja Pitkänen (2002). Ashcroftin 

(1998) Facendan (2003) ja Pavian (2002) mielestä lasten vaikutusvalta ei rajoitu ainoastaan lapsille 

suunnattuihin tuotteisiin, vaan lapset vaikuttavat myös koko perheen käyttöön tarkoitettujen 

tuotteiden valintaan ja perheen ostotapoihin ja -malleihin. Beattyn ja Talpaden (1994, 339-341) 

tutkimustulosten mukaan lapsilla puolestaan on vain vähän vaikutusta perheiden ostopäätöksiin. 

Mangleburgin ja Techin (1990, 815-825) mukaan lapsen vaikutus perheen ostopäätöksiin riippuu 
tuotteesta, ostopäätösprosessin vaiheesta, perheestä, vanhemmista ja lapsesta.

Wilén (1998) on tutkinut lasten vaikutusvaltaa päivittäistavaroiden ja erityisesti makeisten 

hankinnassa. Hänen tutkimuksessaan selvisi, että lapsen vaikutusvalta kasvaa iän myötä (Wilén 

1998, 71). Useiden muidenkin tutkimusten mukaan lapsen ominaisuuksista ikä vaikuttaa eniten 

lapsen vaikutusvallan suuruuteen: iän myötä vaikutusvalta kasvaa ja vanhemmat suostuvat 

herkemmin lapsen pyyntöihin (Mangleburg & Tech 1990, 815-825; Isler ym. 1987, 30-38; Ward 

ym. 1977). Toisaalta taas Foxmanin, Tansuhajin ja Ekströmin (1989) mielestä lapset arvioivat 
vaikutusvaltansa olevan suurempi kuin se heidän vanhempiensa mielestä on.

Lasten käytettävissä olevaa rahamäärää, rahanlähteitä ja kulutuskohteita ovat tutkineet Ashcroft 

(1998) ja Mc Neal (1987). Ashcroftin (1998) tutkimuksen mukaan lapset saavat valtaosan käytössä 

olevasta rahastaan vanhemmilta tai lahjaksi vanhemmilta ja läheisiltä. Myös Gunter ja Fumham



(1998, 3-5) analysoivat lasten käytössä olevan rahan määrää, mutta heidän mielestä useat 

rahanlähteet tekevät hankalaksi lasten käyttämän rahamäärän arvioinnin. Gunterin ja Fumhamin 

mukaan lapset hankkivat saamillaan rahoilla makeisia, virvoitusjuomia, snacksejä, lahjoja, kirjoja ja 

lehtiä. Antonidesin ja van Raaijin (1998, 463) tutkimuksen mukaan lapset ostavat omilla rahoillaan 

ruokaa, makeisia ja leluja.

Afucc ja Reiher (1997) ovat myös tutkineet lasten kuluttamista: mitä lapset ostavat ja miksi. Heidän 

(1997, 86) mukaansa 10-13-vuotiaiden lasten keskuudessa menestyvät urheiluvarusteet, keräilykortit, 
julkaisut ja tv-showt ja -elokuvat. Tuotteiden menestykseen lasten keskuudessa vaikuttaa se, että 

tuotteen sopivat lapsen kehitysvaiheeseen. Todellisiksi hiteiksi ovat nousseet Acuffin ja Reiherin 

(1997, 86) mukaan esimerkiksi poikien keskuudessa elektroniset pelit, joissa on useita poikien 

arvostamia ja lapsen kehitysvaiheeseen soveltuvia ominaisuuksia: ne ovat haasteellisia, mutkikkaita 

ja vaihtelevia, niissä saa kilpailla ja ne palkitsevat.
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3. TUTKIELMAN VIITEKEHYS
Lapsikuluttajaa voi analysoida ja tutkia monesta eri näkökulmasta ja usealla eri 
tutkimusmenetelmällä. Otin tutkielman lähtökohdaksi Jobberin (1998, 57-80) näkemyksen siitä, 

miten kuluttajaa voi ymmärtää. Tiivistettynä hänen mukaansa kuluttajan ymmärtäminen vaatii 
vastausta kuviossa 2 esitettyihin kysymyksiin.

Tutkielmassani keskityn vastaamaan kolmeen kysymykseen, jotka ovat kuviossa 2 merkitty 
harmaalla. Ensimmäinen kysymys ”Kuka on tärkeä?” viittaa siihen, onko kuluttajan rooli olla 

vaikuttaja, päättäjä, ostaja, käyttäjä vai onko hän se, joka sysää ostoprosessin liikkeelle. Tätä 

kysymystä tarkastelen lapsen näkökulmasta: milloin lapsi on tärkeä. Analysoin lapsen roolia niin 

lasten omien ostosten kuin perheen yhteistenkin ostosten näkökulmasta. Kysymyksiä ”Miten he 

ostavat?” ja ”Mitkä ovat heidän valintakriteerinsä?” tarkastelen lapsen ostoprosessin kuvauksen 
yhteydessä. Lapsi tutkimuskohteena vaatii mielestäni ehdottomasti myös lapsen kehitysvaiheen 
ymmärtämistä.

Mitkä ovat heidän 
valintakriteerinsä?

LAPSIKULUTTAJAT

Missä he ostavat?
Milloin he ostavat?

Lapsen kehitysvaihe

KUVIO 2 Tutkielman tarkastelutapa (mukaillen Jobber 1998, 57).
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Nostin tutkielman keskeisiksi mielenkiinnon kohteiksi lapsen kehittymisen kuluttajaksi ja lapsen 

kulutuskäyttäytymisen kuvailemisen. Lapsen kulutuskäyttäytymisessä tarkastelen lapsen 
ostoprosessia ja itsenäisyyttä kuluttajana.

Lapsen kehittymistä tarkastelemalla arvioin, mitkä tekijät vaikuttavat lapsikuluttajan ”syntymiseen” 

ja käyttäytymiseen. Analysoin lapsen kehittymistä kuluttajaksi lapsen kehitysvaiheen, sosiaalisen 

ympäristön ja kuluttajan ominaisuuksien kautta. Lapsen kehitysvaiheeseen kuuluu lapsen 

psykologinen kehittyminen, jota tarkastelen tutkielmassa sekä kognitiivisesta että sosiaalisesta 

näkökulmasta. Samoin lapsen kehitysvaiheeseen sisältyy joukko erityispiirteitä, jotka ovat yleensä 

selkeästi havaittavissa tietyn ikäisillä lapsilla. Nostan tutkielmassa esille lyhyesti niitä 

erityispiirteitä, jotka ovat tyypillisiä 4-6 -luokkalaisilla. Lapsen kehitysvaiheen ymmärtämisessä 

nostan esille nimenomaan ne tekijät, jotka vaikuttavat lapsikuluttajan käyttäytymiseen.

Lapsen kehittymiseen kuluttajaksi vaikuttaa sosiaalinen ympäristö, jonka vaikutusta lapseen 

kuluttajana tarkastelen niin kulttuuristen kuin sosiaalistenkin tekijöiden avulla. Lapsista tulee 

kuluttajia nimenomaan sosiaalisen ympäristön avulla: ympäristö opettaa lapselle kuluttamisen 
taidot. Kuluttajan ominaisuuksien tarkasteluun kuuluvat sekä persoonalliset että psykologiset 
tekijät.

Analysoin lapsen käyttäytymistä kuluttajana ostoprosessin kautta. Lapsikuluttajan ostoprosessin 

ymmärtäminen auttaa hahmottamaan ja kuvailemaan sitä, millainen on 4-6 -luokkalainen kuluttaja: 

miten hän havaitsee ”tarvitsevansa” jotain, mistä hän saa informaatiota tuotteista ja vaihtoehdoista, 

miten ja millaisia kriteereitä käyttäen hän arvioi eri vaihtoehtoja, miten hän tekee ostopäätöksen ja 

miten hän toimii ostopäätöksen jälkeen. Ostoprosessikaavion avulla lapsen erityispiirteet 
kuluttajana nousevat selkeästi esille.

Lapsen itsenäisyyttä kuluttajana arvioin lasten käytettävissä olevan rahamäärän ja heidän 
ostopäätösten itsenäisyyden kautta. Samoin arvioin lapsen päätösvaltaa sellaisten tuotteiden 

kohdalla, jotka tulevat hänelle tai joiden pääasiallinen käyttäjä hän on. Lapsella voi olla 

vaikutusvaltaa myös muiden ostokäyttäytymiseen, esimerkiksi perheen yhteisissä ostoksissa 

lapsella voi joidenkin tutkimusten mukaan olla hyvinkin merkittävä rooli (Facenda 2003, 23-25; 
Mangleburg & Tech 1990, 820-825; Pavia 2002, 24-25; Wilén 1998). Vaikka erityisenä



mielenkiinnon kohteena ovat primäärimarkkinat, arvioin lapsikuluttajaa lyhyesti myös 

sekundäärimarkkinoiden näkökulmasta. Tutkielman viitekehyksen olen kiteyttänyt kuviossa 3 

esitetyssä laatikkomallissa. Tutkielman empiirinen aineisto keskittyy lapsen 

kuluttajakäyttäytymisen osa-alueisiin, jotka on kuviossa merkitty harmaalla.

Viitekehyksen yläosassa olevia, lapsen kehittymiseen kuluttajina, vaikuttavia tekijöitä tarkastelen 

ensisijaisesti kirjallisuuden perusteella. Puolestaan viitekehyksen alaosassa olevia, lapsen 

kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä (merkitty kuvioon harmaalla) tarkastelen empiirisen 

aineiston sekä aikaisempien tutkimustulosten valossa. Lapsen kehittymistä kuluttajaksi ja lapsen 

kulutuskäyttäytymistä analysoimalla muodostan kuvan suomalaisesta lapsikuluttajasta.
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LAPSIKULUTTAJA

sosiaaliset tekijät

psykologiset tekijät

sosiaalinen ympäristö

psykologinen
kehitysvaihelapsen kehitysvaihe

kulttuuriset tekijät

kuluttajan ominaisuudet- persoonalliset tekijät

lapsen erityispiirteet

lapsen kehittyminen
kuluttajaksi

KUVIO 3 Tutkielman viitekehys
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4. TUTKIMUSMENETELMÄ JA SEN PERUSTELU
Tutkimusongelmana on, millainen on suomalainen 4-6 -luokkalainen lapsikuluttaja. Ongelman 
ratkaisussa käytin sekä teemahaastattelua että kyselylomaketta. Kuvailen ensin lyhyesti 

tutkielmassa käytetyt menetelmät. Tämän jälkeen käyn läpi, miten tein tutkielman empiirisen 

osuuden käytännössä, ja käyn kyselylomakkeen ja haastattelurungon läpi tutkimusongelmani 

valossa. Lopuksi perustelen multimetodisen tutkimusmenetelmän valinnan.

4.1. Tutkielmassa käytetyt menetelmät

Tutkielma on empiirinen ja siinä on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusotetta. 

Kvalitatiivinen tutkimusote soveltui erinomaisesti, koska tutkielmassa liikuttiin osittain 

kartoittamattomalla ja ennakoimattomalla alueella. Puolestaan kvantitatiivinen aineisto antoi 

mahdollisuuden asioiden yleistämiseen.

Tutkimuksen empiirinen osuus koostui kokonaisuudessaan neljästä osasta, jotka olivat:

• lasten ryhmähaastattelut

• kyselylomake lapsille

• vanhempien ryhmähaastattelut

• kyselylomake vanhemmille

Tässä tutkielmassa käytän ensisijaisesti hyväkseni lasten ryhmähaastatteluja. Lisäksi hyödynnän 
lasten kyselylomakkeista saatua aineistoa. Haastatteluja pidin 15 kpl ja 379 lasta täytti 

kyselylomakkeen. Yhdessä ryhmähaastattelussa oli pääsääntöisesti neljä lasta. Vanhempien 195 

palautetun kyselylomakkeen ja kolmen ryhmä- ja parihaastattelun antia käytän paikoitellen lapsilta 

saadun aineiston peilaamiseen: ovatko lasten ja vanhempien vastaukset saman suuntaisia vai 
poikkeavatko ne toisistaan.

Lasten kvantitatiivisen aineiston keräämisessä olen käyttänyt ryväsotantaa. Ryväsotanta tarkoittaa 

sitä, että populaatio jaetaan osiin ja näistä osista otetaan osa. Tutkielmassa populaatio oli 4-6 - 

luokkalaiset, ja ryväksiä olivat koululuokat. Ryväsotanta oli aineiston keruussa kustannustehokas
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erityisesti, kun tutkielman kvalitatiivisen osuuden takia oli mentävä tutkimuskohteen eli 
koululaisten luokse.

Testasimme Wilskan kanssa yhtenä menetelmävaihtoehtona havainnointi-pikahaastattelua 

kauppakeskuksissa. Tarkoitus tässä menetelmässä oli tarkkailla kohderyhmäikäisten kaupoilla 

käyntiä ja tehdä muutama kysymystä liittyen heidän kulutuskäyttäytymiseen. Vaikka menetelmä oli 

mielenkiintoinen, pitäydyimme jo käytännön ongelmienkin takia (esimerkiksi kauppoihin 
tarvittavat luvat) aineiston keruussa haastatteluissa ja kyselyissä.

4.1.1. Aineiston keruu käytännössä

Ennen empiirisen aineiston keräämistä olin tehnyt listaa Suomen kouluista (ks. Edu.fi). Valitsin 
kouluja eri kokoisista kunnista, ja näin sain tutkimukseen osallistuneiden lasten asuinpaikat 

vastaamaan hyvin koko Suomea (kts. luku 4.1.2.2.). Näin pystyin huomioimaan paikkakunnan koon 
mahdollisen vaikutuksen lapsiin kuluttajina.

Lähestyin kouluja soittamalla ensin rehtorille ja keskustelemalla asiasta. Tämän jälkeen Wilska 
toimitti lisätietoja tutkimuksesta (liite 7). Muutaman päivän päästä soitin rehtorille uudelleen, ja 
tiedustelin opettajien kiinnostusta osallistua tutkimukseen. Yhteistyö opettajien kanssa oli 
tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeää.

Osa kouluista oli mielellään mukana tutkimuksessa, ja toimitin opettajille mallit lasten 
haastattelurungosta (liite 1) ja kyselylomakkeesta (liite 2). Toimitin mallit myös vanhempien 

haastattelurungosta (liite 4) ja kyselylomakkeesta (liite 5). Näin opettajat saivat nähdä etukäteen 

haastattelujen teemat ja sen, että tutkimus ei ole markkinatutkimus. Lisäksi toimitin opettajille 

tietopaketin tutkimuksesta ja siitä, miten se käytännössä hänen luokassaan toteutetaan. Lähetin 

sähköpostilla opettajille myös kirjeen tutkimukseen osallistuvien koululaisten vanhemmille (liite 6): 

kirjeessä annettiin vanhemmille mahdollisuus kieltää lapsensa osallistuminen tutkimukseen. 

Opettajat tulostivat oppilailleen ilmoituksen kotiin vietäväksi, mutta koko prosessin aikana vain 
yhden oppilaan vanhemmat kielsivät lapsensa osallistumisen tutkimukseen.

Loppujen lopuksi kouluja lähti mukaan tutkimukseen seitsemän. Tutkimukseen osallistuneet koulut 
srjartsivat Helsingissä, Juvalla, Lappeenrannassa, Imatralla, Turussa ja Jyväskylässä. Kaikissa
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kouluissa lapset täyttivät kyselylomakkeen ja Turkua lukuun ottamatta kaikissa kaupungeissa 

pidettiin myös ryhmähaastattelut. Tutkimuksessa Juva (7500 asukasta) edustaa maaseutumaista 
kuntaa, Imatra (30 000) ja Lappeenranta (59 000) keskikokoisia kaupunkeja, Jyväskylä (82 000) ja 

Turku (175 000 asukasta) suuria kaupunkeja ja Helsinki (560 000 asukasta) pääkaupunkiseutua (ks. 
myös Suomen Kuntaliitto).

Kiersin viikon paikkakuntien tutkimukseen osallistuvien koulujen 4-6 -luokkia. Jaoin 

tutkimuslomakkeet yhteensä 16 luokassa ja pidin 15 lasten ryhmähaastattelua. Tein ensimmäiset 

haastattelut Helsingissä yhdessä Wilskan kanssa, ja loput lasten ryhmähaastattelut pidin yksin.

Tutkimusaineiston kerääminen sujui pääpiirteissään niin, että

• tunnin alussa kerroin oppilaille tutkimuksesta

• tämän jälkeen oppilaat täyttivät kyselyn (liite 2)

• kyselyn liitteenä annettiin oppilaille kotiin vietäväksi kirjekuori, joka sisälsi vanhempien 

kyselylomakkeen. Vanhempien kyselylomakkeen ohessa oli kirje, jossa heille kerrottiin 

tutkimuksesta. Lisäksi haastattelusta kiinnostuneita vanhempia pyydettiin jättämään 
yhteystietonsa lomakkeeseen, (liite 5).

• luokasta valittiin yleensä neljä oppilasta ryhmähaastatteluun, joka kesti mahdollisuuksista 

riippuen reilusta puolesta tunnista tuntiin (liite 1). Oppilaiden valitseminen haastatteluun 

tehtiin luokalle sopivimmalla tavalla: joissakin luokissa oppilaat arvottiin, joissakin 

haastatteluun osallistui vapaaehtoiset oppilaat, joissakin puolestaan opettaja tai minä 
valitsimme oppilaat.

Oppilaille pidetty kysely oli kontrolloitu; jaoin lomakkeet henkilökohtaisesti. Lisäksi keräsin 4-6 - 

luokkalaisten täyttämät lomakkeet. Sen sijaan vanhempien kysely oli mukautettu postikysely; 

oppilaat veivät lomakkeet vanhemmilleen ja vanhemmat palauttivat lomakkeet postitse 
palautuskuoressa.

Kun tutkimuksen empiirinen osuus oli tehty, lähetimme kiitoskiijeen osallistuneille kouluille (liite 

8). Samalla pyysimme opettajia muistuttamaan oppilaiden kautta vanhempia kyselyyn vastaamisen 

tärkeydestä. Lisäksi haastattelusta kiinnostuneisiin vanhempiin otettiin yhteyttä sähköpostitse tai 

puhelimitse. Heitä kiitettiin kiinnostuksesta ja kerrottiin jatkotoimenpiteistä (liite 9). Tarkempi



haastattelupaikka ja -aika ilmoitettiin myöhemmin riippuen siitä, saariinko paikkakunnalta koottua 

haastatteluryhmä. Vanhempia oli vaikea saada mukaan itse haastatteluun, vaikka he vastasivatkin 
aktiivisesti kyselyyn: vanhempien vastausprosentti oli 51,5, jota voidaan pitää erinomaisena. 

Loppujen lopuksi pidin yhdessä Terhi-Anna Wilskan kanssa kolme vanhempien ryhmä- tai 

parihaastattelua: Helsingissä, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Vanhempien haastattelut kestivät 

tunnista kahteen tuntiin.
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4.1.2. Ryhmähaastattelut ja kyselylomakkeet lapsille

Keskeinen osa tutkielman empiriaa ovat lasten ryhmähaastattelut ja kyselylomakkeet, joiden avulla 

pyrin luomaan syvällisen kuvan siitä, millainen on suomalainen lapsikuluttaja. Vanhemmille 
suunnatut kyselylomakkeet ja ryhmähaastattelut toimivat tutkielmaa tukevana materiaalina, ja 

paikoitellen lapsista kerätyn aineiston kyseenalaistajana tai tukijana. Lisäksi on mielenkiintoista 

tarkastella asiaa sekä lapsen että vanhemman näkökulmasta; he voivat kokea saman asian eri 

tavalla. Tarkastelen seuraavaksi lasten haastatteluihin ja kyselyyn liittyviä asioita tarkemmin.

4.1.2.1. Lasten haastattelut

Pidin 15 ryhmähaastattelua 4-6 -luokkalaisille lapsille. Haastattelupaikkakuntina olivat Imatra, 
Lappeenranta, Juva, Jyväskylä ja Helsinki. 4-luokkia haastatteluissa oli seitsemän, 5-luokkia neljä ja 

6-luokkia neljä (ks. liite 3). Yhdessä haastatellussa koulussa 5-6 ja 3-4 -luokat oli yhdistetty, mutta 

3-luokkalaiset eivät osallistuneet haastatteluun.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ryhmän koko oli kohderyhmän takia hieman normaalia (6-8) 

pienempi. Haastattelussa oli pääsääntöisesti neljä lasta: yhdessä haastattelussa oli poikkeuksellisesti 
vain kolme. Tämä johtui siitä, että kyseisen luokan opettaja kehotti niitä, jotka olivat saaneet 

lomakkeen täytetyksi, lähtemään kirjastoon, ja näin luokkaan jäi vain kolme oppilasta. Samoin tässä 

haastattelussa haastateltavat olivat samaa sukupuolta muista haastatteluista poiketen.

Ryhmät olivat melko homogeenisia: ryhmät muodostettiin saman luokan oppilaista. Demografisilta 

piirteiltään ryhmät olivat hyvin samanlaisia sukupuolta lukuun ottamatta: haastatteluihin valittiin 

pääsääntöisesti kaksi poikaa ja kaksi tyttöä. Vaikka osa menetelmäoppaista (esim. Gunter &
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Fumham 1998) ei tuekaan tätä ratkaisua, se osoittautui toimivaksi: lapset keskustelivat avoimesti ja 
välillä kyselivät toisiltaan täsmennyksiä ja kysymyksiä.

Ryhmähaastattelu soveltui erinomaisesti lapsille. Esimerkiksi Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 

(1998, 207) mukaan lapset voivat vierastaa yksilöhaastattelutilannetta. Pidin 15 lasten 

ryhmähaastattelua; kohderyhmän takia päädyin keskimääräistä suurempaan haastattelujen määrään. 

Ennakoin, että osa haastatteluista saattaisi olla ajan vähäisyyden takia liian lyhyitä siihen, että 

aiheeseen pureuduttaisiin syvällisesti. Lisäksi arvioin, että osin haastattelut voisivat ”epäonnistua”, 

jos esimerkiksi ryhmässä olisi "häirikköjä", joku lapsista ei haluaisi puhua tai haastattelupaikka olisi 

rauhaton. Pystyin kuitenkin hyödyntämään kaikki haastattelut tutkielman aineiston analysoinnissa, 

vaikka yhdellä koululla haastattelupaikka oli melko levoton ja aika jäi opettajan antamien tiukkojen 

aikaraamien takia melko lyhyeksi. Muissa kouluissa oli toivomukseni mukaan etukäteen järjestetty 
rauhallinen haastattelupaikka.

Haastattelurunkoja testattiin ennen haastatteluja neljällä kohderyhmän edustajalla. Testihenkilöt 

kertoivat omia näkemyksiään muun muassa kysymysten relevanttiudesta ja ymmärrettävyydestä. 

Samoin keskustelimme siitä, oliko kysymykset helppo ymmärtää tarkoitetulla tavalla. Näiden 

palautteiden perusteella muokkasin haastattelurunkoa paremmin toimivaksi. Lisäksi kaksi 

ensimmäistä haastattelua, jotka pidin yhdessä Wilskan kanssa, toimivat testihaastatteluina. 

Ensimmäiset haastattelut sujuivat hyvin, eikä suuria muutoksia haastattelurunkoon tarvinnut tehdä.

Haastattelut eivät edenneet haastattelurungon (liite 1) mukaisessa järjestyksessä; haastatteluun oli 

valittu tietyt teemat, mutta haastattelusta riippuen eri teemat saivat erilaisen painotuksen, ja ne 
käsiteltiin haastattelutilanteessa sopivimpaan aikaan.

Vanhempien haastattelut pidin yhdessä Wilskan kanssa. Selkeä yhdistävä tekijä vanhempien 

haastatteluryhmissä olivat samanikäiset lapset, joten ryhmä- tai parihaastattelu oli heidänkin 

kohdalla perusteltua. Lappeenrannassa ja Helsingissä päädyimme parihaastatteluun, koska 
haastatteluajankohtaa ei saatu kaikille haastatteluun suostuneille sopivaksi.
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4.1.2.2. Lasten kyselylomake

Kyselylomake jaettiin kahdeksassa koulussa Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, 

Lappeenrannassa, Imatralla ja Juvalla. Kvantitatiiviseen tutkimukseen osallistui 379 lasta, joista 
poikia oli 44,2% ja tyttöjä 55,8%.

Koska haastattelut tehtiin lukuvuoden lopussa, oli 9-vuotiaita vain 0,5%. Lisäksi aineistossa oli yksi 
14-vuotias. Aineiston analyysia varten rekoodasin 9-vuotiaat (2 kpl) 10-vuotiaiden ryhmään ja 

yhden 14-vuotta täyttäneen 13-vuotiaiden ryhmään. Kvantitatiiviseen tutkimukseen osallistuneiden 
ikäjakaumat näkyvät kuviossa 4.

Lasten ikäjakauma
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KUVIO 4 Kvantitatiiviseen tutkimukseen osallistuneiden lasten ikäjakauma (N=379).

Kyselyyn osallistuneista lapsista maaseutumaisessa kunnassa asui 21%, keskikokoisissa 

kaupungeissa 36%, suurissa kaupungeissa 31% ja pääkaupunkiseudulla 12%. Kyselyyn 

vastanneiden lasten asuinpaikka on esitetty kuviossa 5. Kuvioon olen merkinnyt myös koko 
Suomen väestön jakautumisen eri kokoisiin kuntiin. Kuten kuviosta huomaa, kuntajaottelun mukaan 

tarkasteltuna kvantitatiivinen aineisto edustaa hyvin eri alueita. Kuntajaottelun laadinnassa ja 

vertailussa hyödynsin tietoa kuntien asukasmääristä. Samoin käytin apunani Tilastokeskuksen 
laatimia tilastollisia kuntaryhmityksiä (ks. Suomen Kuntaliitto ja Tilastokeskus 2003).
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KUVIO 5 Koko Suomen väestön asuinpaikka ja kyselyyn vastanneiden lasten asuinpaikka 
(N=379).

Kyselylomakkeita testattiin ja muokattiin testaustulosten mukaan. Lasten kyselylomake testattiin 

13:11a 4-6 -luokkalaisella. Myös vanhempien lomake testattiin 13:11a 4-6 -luokkalaisen lapsen 

vanhemmalla. Vanhempien vastausaktiivisuus oli erinomainen: vastausprosentti kipui 51,5:een.
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4.2. Haastattelurungon ja kyselyn soveltuvuus tutkimusongelman ratkaisemisessa

Tarkastelen tässä luvussa lasten ryhmähaastattelun ja lasten kyselylomakkeen soveltuvuutta 

tutkimusongelman ratkaisemisessa. En syvenny tarkastelemaan vanhempien lomakkeita ja 

haastattelurunkoja, koska lasten vanhemmista kerätty informaatio toimii sekundäärisenä 

materiaalina. Lasten kyselylomakkeessa kerättiin tietoja tosiasioista, käyttäytymisestä, toiminnasta 

ja asenteista. Sen sijaan teemahaastatteluilla, jotka toteutettiin ryhmähaastatteluina, halusin saada 

lomaketta syvällisempää tietoa. Lasten teemahaastattelurunko on liitteessä 1 ja kyselylomake 

liitteessä 2. Analysoin ensin teemahaastattelun ja tämän jälkeen kyselylomakkeen soveltuvuuden 
tutkimusongelman ratkaisemisessa.

Haastattelut oli luotu väljiksi niin, että pystyin sopeuttamaan haastattelun ryhmään ja tilanteeseen 

sopivaksi. Kyselylomakkeessa toistuivat pitkälti samat teemat kuin haastatteluissa, mutta 
haastatteluissa aiheisiin pureuduttiin syvällisemmin. Teemoina olivat:

Lapsen ostoprosessi

• tarpeiden tunnistaminen; miten lapsi huomaa tyytymättömyyden

• informaation etsiminen: mistä lapsi saa tietoa tuotteista ja uutuuksista

• vaihtoehtojen arviointi: millaisia valintakriteereitä lapset käyttävät

• lapsen ostopäätös ja ostonjälkeiset tunnelmat

Lapset ja heidän itsenäisyys kuluttajina

• lasten päätösvalta "omien" ja perheen yhteisten ostopäätösten suhteen

• lasten oman rahan määrä ja rahanlähteet

• millaisia tavaroita lapset hankkivat

• lasten ostoksilla käynnin ja palveluiden käytön itsenäisyys

• kuluttamisen ja ostamisen tärkeys lapselle sekä mahdollinen kulutuskriittisyys

Teemat ovat osittain päällekkäisiä, ja haastattelutilanteessa aiheet käsiteltiin kulloinkin sopi vimpaan 

hetkeen. Haastattelun alussa tai haastattelun aikana kävimme läpi myös taustatietoja. Lapsilla 

kyselylomakkeen kysymyksillä 1 ja 2 kartoitettiin taustatietoja. Vanhemmilta taustatietoja kyseltiin 
lapsia tarkemmin (ks. liite 3, kysymykset 1-3, 14, 15, 17-21).
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Erittelen seuraavaksi tarkemmin teemoja ja niiden sisältöä tutkimusongelman ratkaisemisen 
kannalta. Kerron lyhyesti myös, missä kohdin kyselylomaketta kutakin aihetta käsitellään.

LAPSEN OSTOPROSESSI

Ostoprosessiin liittyvää tarpeiden tunnistamista ja informaation etsimistä käsittelen lasten 
haastattelujen teemassa ”tarpeiden tunnistaminen ja informaation etsiminen”. Teemassa pohditaan, 

mikä herättää lapsen tyytymättömyyden nykytilanteeseen ja halun muuttaa sitä. Mikäli lapsella ei 

olisi minkäänlaisia haluja, ei hän olisi kuluttajakaan, sillä hänen ostoprosessinsa ei tällöin 

käynnistyisi. Tässä teemassa pureudutaan myös siihen, mistä lapset saavat tietoa tuotteista eli 

käsitellään informaation etsimistä. Aiheina ovat siis muun muassa mainonta, sosiaalistumisagentit 

ja word of month (WOM) eli puskaradio. Kyselylomakkeessa näitä teemoja käsitellään kysymyksen 
11 väittämien avulla.

Tuotteet, vaihtoehtojen arviointi ja ostopäätös” —teemassa käsitellään ostoprosessiin ja lapsiin 

kuluttajina liittyviä aiheita. Teemassa pohditaan, millaiset tuotteet lapsia kiinnostavat eli mitkä 

tuotteet ainakin hetkellisesti poistaisivat tyytymättömyyden tunteen. Lisäksi haetaan vastausta 

siihen, millaisten tuotteiden kuluttajia lapset ovat ja millaisia tuotteiden valintakriteereitä lapset 

käyttävät (kyselylomakkeessa kysymykset 5, 6, 10 ja 12). Haastatteluissa keskusteltiin myös 
ostopäätöksestä ja sen jälkeisistä tunnelmista: miten onnistunut tai epäonnistunut ostos vaikuttaa 
lapseen ja hänen käyttäytymiseensä.

LAPSET JA HEIDÄN ITSENÄISYYS KULUTTAJINA

Lapsen oma raha mahdollistaa lapsen itsenäisen kuluttamisen: lasten itsenäisyyteen kuluttajina 

vaikuttaakin heidän käytettävissä oleva rahamäärä. Teemassa ”lasten oman rahan määrä ja 

rahanlähteet” pureudutaan lasten oman rahan määrään (kyselylomakkeen kysymys 3) ja siihen, 

mistä lapsi saa rahaa (kyselylomakkeen kysymykset 3 ja 4). Oma raha vaikuttaa myös lapsen 

ostoprosessiin: jos lapsella ei ole rahaa, ei lapsi pysty täysin itsenäisesti viemään ostoprosessia 
konkreettisesti loppuun saakka.

Saako lapsi ostaa omilla rahoillaan ihan mitä haluaa vai ohjeistaako esimerkiksi vanhemmat 

ostokohteissa? Lapsen kuluttamisen itsenäisyyteen tästä näkökulmasta paneudutaan teemassa
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”päätös-ja vaikutusvalta omien ja perheen yhteisten ostopäätösten suhteen”. Samalla lapset saivat 

kertoa, millaisten tuotteiden hankintaan he vaikuttavat ja millaisten tuotteiden hankinnasta he 

päättävät. Tässä teemassa selvitetään, millaisten tuotteiden osalta lapset muodostavat ensisijaiset 

markkinat. Samalla huomioidaan lyhyesti, millaisten tuotteiden osalta lapset muodostavat 

sekundäärimarkkinat. Lapsen itsenäisyyttä kuluttajana tarkastellaan kyselylomakkeen kysymyksissä 
8 ja 9.

Lapsi kuluttajana -teeman käsittelyyn sisältyy oleellisesti lasten ostoksilla käynti: onko lapsista 
mukavaa käydä kaupoilla ja kenen kanssa kaupoille lähdetään? Mielenkiintoista on myös se, 

ostaako tai haluaako lapsi tietyn tuotteen omasta vai esimerkiksi vanhempien tai kavereiden 
sosiaalisesta painostuksesta? Lisäksi lasten palveluiden käyttöä ja kaupoilla käyntiä kartoitetaan 

teemassa ”shoppailu/ kaupoilla käynti”. Vastaavia teemoja käsitellään kyselylomakkeen kohdissa 9 
ja 11.

”Kulutuksen ja ostamisen tärkeys sekä mahdollinen kulutuskriittisyys” -teemassa nimensä 

mukaisesti pohditaan sitä, miten lapset suhtautuvat rahaan ja kuluttamiseen. Tässä teemassa 

arvioidaan myös lasten mahdollista kulutuskriittisyyttä ja sen syitä. Kulutuskriittisyydellä tai - 

kritiikittömyydellä voi olla vaikutusta siihen, millainen lapsikuluttaja on, esimerkiksi millaisia 
tuotteiden valintakriteereitä hän käyttää. Lasten suhtautumista rahaan ja kuluttamiseen tiedustellaan 
kyselylomakkeessa kysymyksen 11 väittämien avulla.
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4.3. Tutkielman luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuutta voi tarkastella käsitteiden validiteetti ja reliabiliteetti avulla. Kuvio 6 

havainnollistaa sitä, miten tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida. Tarkastelen ensin 

tutkielman reliabiliteettia ja tämän jälkeen validiteettia. Lopuksi pureudun vielä multimetodisen 
tutkimusmenetelmän käyttöön tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä tekijänä.

tuloksen
validiteetti

aineiston validiteetti
(sisällön validiteetti) tarkkuuspysyvyys

prosessin validiteetti 
(menetelmän valinta)

validiteetti

toistettavuus

reliabiliteetti

Tutkimuksen 
luoteita vuuskriteerit

KUVIO 6 Tutkimuksen luotettavuuden kriteereitä (Anttila 2002).

4.3.2. Reliabiliteetti

Reliabiliteetti käsitteenä kuuluu yleensä määrälliseen, kvantitatiiviseen, tutkimukseen. Laadullista 
tutkimusta arvioidaan ensisijaisesti sen validiteetin, mutta joskus myös sen reliabiliteetin 
näkökulmasta (Anttila 2002).

Reliabiliteetilla viitataan perinteisesti käytetyn tutkimusmenetelmän ja käytettyjen mittareiden 

kykyyn saavuttaa tarkoitettuja tuloksia (Korhonen & Lehtonen & Niemi & Salo & Woivalin 1997, 

107). Reliabiliteettia voidaan tarkastella pysyvyyden, toistettavuuden ja tarkkuuden näkökulmasta. 

Mittauksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta, ei-sattumanvaraisuutta. 

Tarkkuudella mitataan samanlaisen useasti toistuvan ilmiön rekisteröinnin yhtäläisyysastetta. 
(Anttila 2002).

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, missä määrin tulokset ovat 
riippumattomia tutkijasta ja käytetystä metodista (Anttila 2002). Reliabiliteettia voidaan arvioida 

esimerkiksi toistomittauksilla (Tilastokeskus 2004). Koska suomalaislapset kuluttajina on niukasti 

tutkittu aihealue, voi tutkielman tuloksia peilata lähinnä kansainvälisiin tutkimuksiin. Toki
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paikoitellen pystyin vertaamaan tutkimuksen tuloksia aiempiin suomalaislapsiin kohdistuneisiin 

tutkimuksiin. Tutkielman reliabiliteettia vahvistaa se, että kyselyt pidettiin usealla koululla, jolloin 
yksittäinen paikkakunta ei päässyt vääristämään tutkimustuloksia. Lisäksi kävin luokkien kanssa 

kyselylomakkeen yhdessä läpi, jotta kaikki koululaiset ymmärtäisivät kysymykset samalla tavalla. 
Kyselylomakkeen laatimisessa huomioitiin kohderyhmä: lomake ei ollut kovin pitkä ja sitä oli 
testattu huolellisesti 13:11a 4-6-luokkalaisella lapsella.

Kvalitatiivinen tutkimus on reliaabeli silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Reliabiliteettia voi 

parantaa vaihtamalla indikaattoreita, useammalla havaintokerralla ja useammalla havainnoitsijalla 

(Anttila 2002). Reliabiliteettia paransi kvalitatiivisessa tutkimuksessa useampi havaintokerta: 
ryhmähaastatteluja yleensä pidetään 3-6, mutta pidin niitä kohderyhmän takia 15. Lisäksi kahdessa 

ensimmäisessä haastattelussa oli mukana myös Wilska. Haastatteluissa samaa asiaa kysyttiin eri 

muodoissa saman haastattelun aikana: tämä lisäsi instrumentin tarkkuutta. Laadullisen tutkimuksen 

reliabiliteettia lisäsi myös se, että haastattelurunko testattiin ennen varsinaisia haastatteluja 
huolellisesti; tämä vähensi väärinymmärrysten määrää.

4.3.4. Validiteetti

Validiteettia voidaan tarkastella kuvion 6 mukaisesti aineiston, prosessin ja tuloksen validiteetin 

näkökulmasta. Validiteetti ilmaisee, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittausmenetelmä mittaa 

juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata (Tilastokeskus 2004; 

Korhonen ym 1997, 107). Kun teoreettinen ja operationaalinen määritelmä ovat yhtäpitävät, on 

validiteetti täydellinen (Anttila 2002). Täydellistä validiteettia oleellisempi asia on kuitenkin 
analysoida tutkimuksen validiteettia parantavia ja heikentäviä seikkoja.

Validiteetti-, kuten myös reliabiliteettikysymyksiä tarkastellaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa eri 

tavalla kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa validiteettikysymys 

pelkistyy muun muassa kysymykseksi otannan edustavuudesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

validiteettikysymys puolestaan on teoreettinen ja monivaiheinen. Ensinnäkin se liittyy 
kohderyhmän paikantamiseen ja tutkijan kykyyn rakentaa toimiva tutkimusasetelma. Tutkijan tulee 
kyetä osoittamaan, että juuri tätä tutkimusasetelmaa käyttämällä ja juuri tätä kohderyhmää 

tutkimalla voidaan vastata tutkimuksen kysymyksenasetteluun. (Pyörälä 1995, 15.)
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Toiseksi validiteettikysymys liittyy tutkimuksessa syntyvän tulkinnan paikkansapitävyyteen eli 

siihen päteekö esitetty tulkinta koko tutkimusaineistossa ja siinä ympäristössä, jota on haluttu tutkia. 
Tutkijan on myös pystyttävä arvioimaan tulkintojen yleistettävyyttä eli sitä, miten tutkimuksen 

tulkinnat pätevät yhteiskunnallisessa todellisuudessa. (Pyörälä 1995, 15)

Tutkielmassa pyrin lisäämään loogista validiteettia sillä, että tarkastelin aineistoa 

kokonaisuudessaan kriittisesti ja tein vain päätelmiä, jotka vahvasti nousivat aineistosta esille. 

Samoin jokaisella käyttämälläni tutkimusaineiston osalla on jokin yhteys tutkimustulokseen: tämä 

parantaa tutkielman kontekstivaliditeettia. Laadullisessa tutkimuksessa pyrin nostamaan tutkielman 

validiteettia muun muassa erottelemalla aineistosta sen olennaisimmat piirteet esille. Sisäistä 

validiteettia paransi lisäksi se, että tutkimusstrategia oli alusta lähtien laadittu kohderyhmä 

huomioiden. Validiteettikysymys kulkee kvalitatiivisessa tutkimuksessa mukana koko tutkimuksen 
ajan.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on korrelatiivista validiteettia, sillä tutkimuksen tulokset ovat 

samansuuntaisia aiempien tutkimusten tulosten kanssa. Samoin sekä kvantitatiivisessa että 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulokset olivat saman suuntaisia. Lisäksi lasten ja vanhempien 

vastaukset olivat keskenään pääsääntöisesti saman suuntaisia. Validiteettikysymystä voi tarkastella 

otannan edustavuuden mukaan, ja tutkimusaineiston edustavuudella on merkittävä rooli erityisesti 

tutkimustulosten yleistettävyydessä. Koska lapsille pidetty kysely oli kontrolloitu, ei kato 

aiheuttanut vääristymää. Ulkoista validiteettia paransi se, ettei tutkittavassa joukossa ole 
vinoutumaa, ja voidaan ajatella, että tutkittavat edustivat hyvin perusjoukkoa (ks. tarkemmin myös 

luku 4.1) . Koska kvantitatiivinen aineisto on melko laaja -lähes 400 oppilasta osallistui siihen - 

voidaan tutkimuksen tulokset yleistää koko perusjoukkoon, vaikka otos onkin otettu ryväsotannalla.

Sekundäärisen vanhempien mukautetun postikyselynkin vastausprosentti oli erinomainen (51,5%), 

joten kato ei aiheuttanut vääristymää. Tosin vanhemmista äidit olivat huomattavasti aktiivisempia 

vastaamaan kyselyyn: 82,5% vastaajista oli äitejä (N=194). Tämä aiheuttaa vääristymää siinä 
mielessä, että vanhempien näkemykset ovat nimen omaan äitien näkemyksiä.
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4.3.5. Menetelmätriangulaatio

Tutkielma on kuvaileva, joten siihen pystyi soveltamaan sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista 

tutkimusmenetelmää. Tavoitteenani oli luoda selkeä kuvaus suomalaislapsista kuluttajina 

tutkielman empirian kautta tulleiden havaintojen pohjalta. Ryhmässä pidettyjen teemahaastattelujen 
tavoitteena oli luoda syvällistä ymmärtämystä aiheeseen. Sen sijaan kvantitatiivisen tutkimusosan 
tavoitteena oli luoda yleiskuvaa lapsikuluttajista.

Tutkimuksen luotettavuutta nostaa useiden rinnakkaisten menetelmien käyttö. Tätä kutsutaan 

multimetodiseksi tutkimusotteeksi tai triangulaatioksi (combined operations, mixed strategies jne.) 
(Anttila 2002; Cohen & Manion 1989.)

Laadun varmistuskriteerinä tässä tutkielmassa on aineiston triangulaatio. Sekä kvantitatiivisen että 
kvalitatiivisen tutkielman tulokset olivat melko yhdenmukaisia. Käsittelen aineistojen välillä 

löytyneet eroavaisuudet aina kyseisessä luvussa. Lisäksi tutkimustulosten luotettavuutta lisää se, 

että sekundäärimateriaalina käytän vanhemmille suunnattua tutkimusta lasten käyttäytymisestä 

kuluttajana. Nostan tutkielmassa esille myös lasten ja vanhempien tutkimuksissa löytyneet keskeiset 
erot.

Luotettavuuden lisäämisen lisäksi multimetodisen tutkimusmenetelmän perusteluina ovat:

• Tutkimusongelma. Tutkielman avulla halutaan saada yleiskuvan lisäksi syvällistä tietoa ja 
ymmärrystä aiheeseen, jota on tutkittu Suomessa vain niukasti.

• Kohderyhmä. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus tukevat hyvin toisiaan. 

Haastattelussa oli mahdollista perehtyä aihealueisiin lomaketta syvällisemmin, mutta 
lomakkeiden avulla sai hyvän yleiskuvan lapsikuluttajista.

Kyseessä on multimetodinen tutkimus, jossa useiden tutkimusmenetelmien avulla pyritään luomaan 

syvällinen ja luotettava kuva tutkimusongelmasta. Määrällisen osan avulla pyrin luomaan kuvaa 

lapsista kuluttajina. Puolestaan laadullinen osan kautta pyrin pääsemään irti pelkistä muuttujista ja 
saamaan syvällistä tietoa.
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5. LAPSEN KEHITTYMINEN KULUTTAJAKSI
Lapsen kehittymistä kuluttajaksi voi tarkastella analysoimalla lapsen kehitysvaihetta, 

lapsikuluttajan ominaisuuksia ja lapsen sosiaalista ympäristöä. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat 
siihen, että lapsesta tulee kuluttaja.

kognitiivinen

sosiaalinen

kulttuuriset tekijät

psykologinen
kehitysvaihe

psykologiset tekijät

sosiaaliset tekijät

lapsen
erityispiirteet

persoonalliset 
___ tekijät

lapsen kehittyminen
kuluttajaksi

lapsen kehitysvaihe

sosiaalinen ympäristö

kuluttajan
ominaisuudet

KUVIO 7 Lapsen kehittymistä kuluttajaksi voi tarkastella lapsen kehitysvaiheen, 

lapsikuluttajan ominaisuuksien ja lapsen sosiaalisen ympäristön avulla.

Aloitan luvun tarkastelemalla lapsen kehitysvaihetta, jonka ymmärtämisen tärkeyttä muun muassa 

Ward, Wackman ja Wartella (1977, 19-22) korostavat tutkimuksessaan. Arvioin lapsen 

psykologista kehitystä sekä kognitiivisesta että sosiaalisesta näkökulmasta.



Sosiaalinen ympäristöjä erityisesti sosiaalisten tekijöiden rooli ovat 10-13 -vuotiaalle kuluttajalle 

keskeisiä; sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta lapsesta tulee kuluttaja. Kuluttajaksi ”syntymisen” 

prosessia kutsutaan kuluttajaksi sosiaalistumiseksi. (Easterling ym. 1995, 531-533; Ward ym. 1977, 

380.) Sosiaalista ympäristöä ja kuluttajaksi sosiaalistumista tarkastelen luvussa 5.2.

Luvussa 5.3. arvioin 10-13 -vuotiaan kuluttajan ominaisuuksia. Lapsikuluttajan ominaisuuksia 

voidaan tarkastella sekä persoonallisten että psykologisten tekijöiden kautta. Lisäksi analysoin 

lapsen kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia erityispiirteitä, jotka liittyvät selkeästi 10-13-vuotiaiden 
kehitysvaiheeseen. Kuvio 7 havainnollistaa tämän luvun sisältöä.
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5.1. Lapsen kehitysvaihe

Lapsen kehitysvaiheen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös lasta kuluttajana. Lapsen 

kehitysvaiheen kognitiivista näkökulmaa tarkastelen Piagetin (1992) teorian valossa, jota myös 

Cowell (2001, 473-475) pitää yhtenä merkittävimpänä lapsen kehitysteorioita laatineena tutkijana. 
Tämän jälkeen arvioin lapsen kehitystä Vygotskin tutkimuksen kautta sosiaalisesta näkökulmasta.

5.1.1. Lapsen kognitiivinen kehitys

Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan tiedon vastaanottamista ja hankkimista, sen muokkaamista, 

taltioimista sekä hyödyntämistä toiminnassa, ongelmien ratkaisuissa ja uuden tiedon luomisessa 

(Hoppu 1997, 14-40). Piagetin (1992) mukaan 6-7-vuoden iässä kehittyy lapsen vasen aivopuolisko, 

joka keskittyy päättelyyn, logiikkaan, matematiikkaan ja analyyttiseen toimintaan ja taitoihin, kuten 

kieliin ja numeroihin, (ks. myös Lawrence 2003, 45) Aivojen oikea puoli, joka keskittyy 

visuaaliseen ja avaruudelliseen hahmottamiseen, on kehittynyt jo ennen tätä ikäkautta. Oikea 

aivopuolisko vastaa myös lapsen taiteellisesta, musikaalisesta ja emotionaalisesta kehityksestä. 
(Piaget 1992.)

Noin kahdeksan vuoden iästä alkaen lapsi alkaa varustaa itseään kognitiivisilla työkaluilla ja 

kyvyillä, jotka ennen tätä ikäkautta ovat olleet vasta itämisasteella. Puolestaan yhdentoista 
ikävuoden paikkeilla tapahtuu lapsen kehityksen kannalta keskeinen ”hermostoremontti”, jolloin
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hermosto alkaa palvella aivojen toimintaa aiempaa tehokkaammin. (Acuff & Reiher 1997, 83-84, 
92-93; Piaget 1992; Shaffer 1999.)

Piagetin (1992) mukaan 8-11-vuotias lapsi elää konkreettisten operaatioiden vaiheessa, jolloin hän 
pystyy ajattelemaan loogisesti, mutta tarvitsee konkreettisia kohteita ajattelunsa pohjaksi. 

Konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsi pystyy tiettyihin kuvitteellisiin toimintoihin ja hän voi 
tehdä mielessään sellaisia asioita, joita hänen aiemmin oli suoritettava konkreettisina toimintoina 
(Hoppu 1997, 14-40).

11-12 -vuoden iässä lapsi siirtyy formaalisten operaatioiden vaiheeseen, jossa hän pystyy 
noudattamaan ajattelussaan logiikan perussääntöjä ja tekemään päätelmiä riippumatta kohteiden 

konkreettisesta läsnäolosta. Samoin abstraktit, todellisuuden kanssa ristiriidassa olevat ja oletuksiin 

perustuvat päätelmät tulevat mahdollisiksi. (Keskinen & Korkiakangas & Kuusinen & Kuusinen & 
Wahlström 1980, 96-98; Piaget 1992.)

Kognitiivisen kehityksen myötä kehittyy myös 10-13 -vuotiaan lapsen kyky valita, arvioida ja 

käyttää tietoa. Tämän ikäinen lapsi valitsee toisia viestejä ja välttää toisia. Lisäksi hän vertailee 

informaatiota aiempiin kokemuksiinsa. Näin lapsen prosessoitavan informaation määrä ja laatu 

vaihtelevat. Näitä kognitiivisen kehityksen myötä kehittyviä kykyjä voidaan kutsua informaation 

prosessoinniksi, ja ne ovat relevantteja tekijöitä esimerkiksi lapsikuluttajan ostoprosessissa. (Ward 
ym. 1977, 19-22).

Piagetin teorialla on ollut merkittävä vaikutus lapsille suunnattuun markkinointiin ja erityisesti 

tutkimuksiin siitä, minkä ikäisenä lapsi ymmärtää hänelle suunnatun mainonnan (Lawlor & 

Prothero 2002, 484). Sekä Piagetin että Roedderin (1981, 227-349) tutkimuksiin pohjautuen 

voidaan sanoa, että seitsemän - kahdeksan ikävuoden paikkeilla lapsi pystyy erottamaan mainonnan 

muusta viestinnästä ja pystyy arvioimaan sitä kriittisesti (ks. myös Bergler 1999, 415; Lawlor & 

Prothero 2002, 485). Vastakkaisiakin näkemyksiä on: Van Evran (1995, 423-432) mukaan 9-12- 

vuotiaiden lasten tietoisuus siitä, että mainos pyrkii suostuttelemaan häntä ostamaan tuotteen ja 
mainostajan tavoite on parantaa omaa tulosta ei ole erityisen hyvä.



Tutkielmani tulokset tukevat Roedderin (1981) ja Piagetin (1992) tutkimustuloksia; lapset 

ymmärsivät mainonnan myyntiä edistävän luonteen: ”Niin se (Sunnuntai) on hyvä mainos, mut ei se 

muhun vaikuta sillei, et ois pakko mennä ostamaan Sunnuntai-pullia, koska mä saan sellasen pikku- 

ukon joka tanssii sen mukana. ” (poika 5 Ik, pääkaupunkiseutu). Lapsen vastauksessa näkyy se, että 

lapsi ymmärtää mainonnan yrittävän saada häntä ostamaan tuotteen, mutta esimerkkinä ollutta 

tuotetta lapsi ei hyvän mainoksen takia kuitenkaan ostaisi.
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5.1.2. Lapsen sosiaalinen kehitys

Vygotski (1978) on tutkimuksissaan analysoinut lapsen kehitystä sosiaalisen kanssakäymisen 

kautta. Hän on jaotellut kehityksen neljään eri vyöhykkeeseen, joista käsittelen lyhyesti kahta 

ensimmäistä, koska ne ovat keskeisiä 10-13 -vuotiaan sosiaalisen kehityksen ymmärtämisessä. 

Vygotski kutsuu kehitysvyöhykkeitä nimellä ”Zone of Proximal Development”.

Ensimmäisessä vyöhykkeessä lapsi tarvitsee toimintansa arviointiin ja valvontaan muita, itseään 
kehittyneempiä ihmisiä. Ulkopuolisia toiminnan säätelijöitä voivat olla niin vanhemmat, opettajat, 

valmentajat kuin kaveritkin. Toisessa vyöhykkeessä lapsi ei enää tarvitse ulkopuolisia arvioimaan 

toimintaansa, vaan hän pystyy arvioimaan sitä itse. Tässä vaiheessa lapsi on edellistä vaihetta 

itsenäisempi, ja hän pystyy kehittymään yksilönä sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Kaksi 

ensimmäistä vyöhykettä muodostavat Proksimaalisen kehityksen vyöhykkeen. (Vygotski 1978, 98- 

102). 4-6 -luokkalainen on yleensä sosiaalisessa kehityksessään Vygotskin toisessa vyöhykkeessä; 

lapsi ei ole enää suoranaisesti riippuvainen vanhempiensa valvonnasta, vaan pystyy itse arvioimaan 
toimintaansa.

Vygotskin (1978) mukaan 10-13-vuotiaalle lapselle yhteenkuuluvuus nousee tärkeäksi. Erilaiset 
kerhot, jäijestot, klubit ja tiimit tulevatkin tärkeiksi ja kiinnostaviksi; on tärkeää kuulua johonkin 

ryhmään ja tulla hyväksytyksi. Hyväksynnän hakemisen lisäksi lapsi osaa arvioida asioita myös 

toisen ihmisen näkökulmasta. Selman (1980) nimittää tätä sosiaalisen kehityksen astetta nimellä 

”self-reflective role taking”. Lapsen kuva itsestä, omista heikkouksista ja vahvuuksista 
muodostuvat 10-13 -vuoden paikkeilla. Voidaan puhua ilmoitustauluefektistä, jolla kuvataan lapsen 

korostunutta herkkyyttä sille, mitä muut hänestä ajattelevat ja millaisia mielipiteitä, ajatuksia ja 

arvioita muilla hänestä on. (Acuff & Reiher 1997, 99-100; Lawlor & Prothero 2002, 486; Mc
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Keachie, Doyle & Moffett 1976, 478-480; Mc Neal 1987, 92-93; Shimp 1996, 76; Wahlström 1980, 
77,91.)

Piagetin ja Vygotskin näkemykset lapsen kehityksestä ovat erilaisia; Piaget tarkastelee lapsen 

kehitystä kognitiivisesta ja Vygotski sosiaalisesta näkökulmasta. Kuten Schaffer (2000, 26) 

huomauttaa, sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys eivät ole täysin erilaisia prosesseja, vaan kyse on 

lähinnä kahdesta itsenäisestä näkökulmasta. Mielestäni molempien näkökulmien ymmärtäminen on 

tärkeää analysoidessa lapsikuluttajaa. Piagetin teorian avulla ymmärtää lapsen kognitiivisen 

kehitysvaiheen ja sen vaikutuksen lapsen kulutuskäyttäytymiseen. Sen sijaan tiedostamalla lapsen 

sosiaalisen kehityksen vaiheen voi ymmärtää, millainen vaikutus sosiaalistumisagenteilla, kuten 
perheellä, koululla ja ystävillä on lapsikuluttajan käyttäytymiseen. Tutkimuksessani 

sosiaalistumisagenteista erityisesti kavereiden rooli nousi tärkeäksi. Tarkemmin sosiaalista 

ympäristöä ja sen vaikutusta lapsen kehittymiseen tarkastelen seuraa vaksi.

5.2. Sosiaalinen ympäristö ja kuluttajaksi sosiaalistuminen

Sosiaalinen ympäristö voidaan jakaa kulttuurisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Sosiaalisten tekijöiden 

rooli nousee lapsilla keskeiseksi, ja näin kulttuuristen tekijöiden tarkastelu jää vain maininnan 

tasolle sosiaalisen ympäristön osana. Kulttuurisiin tekijöihin sisältyvät kulttuuri, alakulttuuri ja 

sosiaaliluokat. Sosiaalisiin tekijöihin puolestaan kuuluvat viiteryhmä, perhe, roolit ja statukset. 
(Jobber 1998, 68; Ylikoski 1999, 81-83.) Sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta lapsesta tulee 

kuluttaja. Kuluttajaksi ”syntymisen” prosessia kutsutaan kuluttajaksi sosiaalistumiseksi (Easterling 

ym. 1995, 531-533, Ward ym. 1977, 380). Aloitan luvun tarkastelemalla lapsen sosiaalista 

ympäristöä, jonka jälkeen pureudun analysoimaan lapsen sosiaalistumista kuluttajaksi.

5.2.1. Sosiaalinen ympäristö

Sosiaalista ympäristöä voidaan tarkastella kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden kautta. 

Kulttuurisiin tekijöihin en pureudu tässä tutkielmassa syvällisemmin, koska sillä ei tässä 

tutkielmassa ole kovin relevanttia merkitystä. Puolestaan sosiaalisten tekijöiden, viiteryhmän, 

perheen, roolien ja statusten rooli nousee lapsilla keskeiseksi ja tarkastelen niitä seuraavaksi 

yksityiskohtaisemmin. (Jobber 1998, 68; Ylikoski 1999, 81-83.)



Erityisen tärkeäksi kuluttamiseen vaikuttavaksi tekijäksi 4-6 -luokkalaisella lapsella nousevat 

sosiaaliset tekijät, koska tässä iässä lapsi hakee muiden hyväksyntää. Hyväksynnän lisääntynyt 

tarve johtuu kasvaneesta sosiaalisesta herkkyydestä ja laajentuneesta kognitiivisesta tietoisuudesta. 

Lisäksi lapsen alttius erilaisille vaikutuksille, niin sanottu rooli/sääntö -kehitysvaihe lisää erilaisten 
roolimallien vaikutusta lapsen kulutuskäyttäytymiseen. (Acuff & Reiher 1997, 83, 97; Jobber 1998, 

6, 8; Mc Neal 1987, 92-93.)

Mc Nealin (1987, 94-95) mukaan tuotteiden kautta kuluttaja voi kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Tämä selittää ikätovereiden usein keskeisen merkityksen tuotteiden valinnassa (Joenpolvi 1994; 

Robertson 1984). Usein tietyllä koululla tai luokalla on omat niin sanotut ”in-jutut”: yhdellä 

haastattelemallani luokalla kaikilla oli jonkinlaiset limapallerolelut, toisella luokalla puolestaan 

geelikynät. Tämä kuvaa mielestäni hyvin myös Vygotskin mainitsemaa yhteenkuuluvuuden tunteen 

tärkeyttä; lapset haluavat osoittaa yhteenkuuluvuutta hankkimalla samanlaisia tuotteita kavereidensa 

kanssa. Lapsista yli puolet harrastaakin keräilyä (52,3%, N=375). Lapset keräilevät erityisesti 

tarroja ja kiiltokuvia (22,4%, N=196), postimerkkejä (10,9%) sekä keräilykortteja (7,2%).

Gunter ja Fumham (1998, 8) nostavat myös esille vanhempien, ikätovereiden, koulun, aikaisempien 

kulutuskokemusten ja median voimakkaan vaikutuksen lapsen kuluttajakäyttäytymiseen. Pecheuxin 

ja Debraixin (1999, 19-28) mukaan juuri vanhemmat, ikätoverit ja televisio opettavat lapselle 
itsenäisen kulutuskäyttäytymisen taitoja. Nämä kaikki tekijät toimivat sosiaalistumisagentteina, 

jotka opettavat lapselle kuluttamisen taitoja. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan kuluttajaksi 

sosiaalistumisen prosessia.
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5.2.2. Lapsen sosiaalistuminen kuluttajaksi

Sosiaalistuminen on prosessi, jonka kautta yksilö oppii elämään ja toimimaan muiden ihmisten 

kanssa (Brim 1996, 3; Wilkie 1994, 353). Sen sijaan kuluttajaksi sosiaalistuminen on prosessi, jossa 

lapsi hankkii sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, jotka ovat olennaisia heidän toimiessaan 

kuluttajina (Easterling ym. 1995, 532-540; Ward ym. 1977, 380). Kuluttajaksi sosiaalistuminen 

perustuu kolmelle osatekijälle: taustatekijöille, sosiaalistumisagenteille ja oppimismekanismeille 

(Möwen 1995, 674).
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Taustatekijöitä ovat sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema, sosiaaliluokka ja uskonnollinen tausta. 

Sukupuoli ja ikä nousevat 4-6 -luokkalaisilla keskeisiksi taustatekijöiksi, ja tarkastelen niitä 
kuluttajan ominaisuuksien yhteydessä luvussa 5.3.

Sosiaalistumisagentteja ovat perhe, lapsen kaverit ja ystävät (ns. vertaiset), koulu, liike-elämä ja 

media. Sosiaalistumisagentit ovat siis sellaisia henkilöitä tai tahoja, joilta lapsi oppii kuluttamiseen 
liittyviä tietoja ja taitoja.

Perhe ja erityisesti vanhemmat toimivat keskeisinä sosiaalistumisagentteina (Hawkins & Coney & 

Best 1980, 290; Lackman & Lanasa 1993, 81-93; Mc Neal 1987, 15; Williams 1989, 201). 

Tutkimusten mukaan vanhempien vaikutusvalta vähenee ja ikätovereiden kasvaa lapsen iän 

karttuessa (Robertson 1984, 141-156; Cohen & Guciardo 2002, 6). Kavereiden merkitys 

sosiaalistumisagentteina nousee vanhempia tärkeämmäksi Mc Nealin (1987, 18) arvion mukaan jo 
viiden - kuuden ikävuoden paikkeilla.

Joenpolven (1994) tutkielmassa selvisi, että mainonnan lisäksi luokkakavereilla on suuri vaikutus 
siihen, millaisia tuotteita ensimmäisen ja kuudennen luokan oppilaat haluavat. Ikätovereilla on 

keskeinen merkitys, koska lapsi haluaa tuntea yhteenkuuluvuutta ryhmän, esimerkiksi luokan tai 
harrastusryhmän kanssa ja saada hyväksyntää (Mc Neal 1987, 17-20).

Liike-elämällä sosiaalistumisagenttina tarkoitetaan erityisesti mainontaa, tuotteita ja jakelukanavaa 

(Möwen 1995, 674). Ashcroft (1998) pitää heti perheen jälkeen suurimpana lapsen sosiaalisena 

vaikuttajana mediaa. Erityisesti mainonnan roolia pidetään keskeisenä, ja televisiomainonnan 

vaikutuksia lapsiin onkin tutkittu melko paljon (esim. Takala 1991; Bond 2003; Chan & Mc Neal & 

Chan 2002). Myös tuotteiden avulla tapahtuu kuluttajaksi sosiaalistumista, sillä tuotteita 
käyttämällä lapsi oppii sosiaalisia taitoja: leikkimään muiden kanssa ja selviytymään vanhempien ja 

kavereiden kanssa tuotteiden takia syntyvistä ristiriidoista. (Mc Neal 1987, 94-95.)

Jakelukanava, esimerkiksi kauppa, opettaa myös lapselle kuluttamiseen liittyviä taitoja, kuten rahan 

käyttöä. Myymälä voi olla jopa tärkein päivittäistavaran ostajan käyttäytymiseen vaikuttava media; 

kuluttajat tekevät usein lopullisen merkki- tai tuotevalinnan vasta kaupassa (Palvas 2003). 

Markkinoijan rooli nousee keskeiseksi, kun vanhempien aika vähenee ja markkinoijan rooli ja
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kiinnostus kasvavat (Mc Neal 1992, 8). Kuviossa 8 on havainnollistettu viitteellisesti, miten iän 

mukana eri sosiaalistamisagenttien merkitys muuttuu.

vaikutus ‘i

"ystävät

.Jiike-elämä

vanhemmat

KUVIO 8 Lapsen iän mukana muuttuu sosiaalistamisagenttien merkitys.

Oppimisprosessit tarkoittavat niitä mekanismeja, joiden kautta sosiaalistumisagentit vaikuttavat 

yksilöön. Oppimismekanismeja ovat muun muassa mallista oppiminen, sosiaalistumisagentin 

tietoinen opettaminen, vahvistaminen (esim. positiivisessa vahvistamisessa palkkio halutusta 

toiminnasta) ja kognitiivinen oppiminen. (Mc Neal 1987, 13.) Oppimismekanismien kautta lapsi 

konkreettisesti oppii kuluttajaksi (Möwen 1995, 674).

Kuluttajaksi sosiaalistumista tapahtuu jatkuvasti, kun kuluttajat sopeutuvat muuttuvaan 

ympäristöön. Sosiaalistumisprosessi voikin olla sattumanvaraista tai tarkoituksellista (Mc Neal 

1987, 13-14). Ihminen voi jatkuvasti muuttua kuluttajana, ja esimerkiksi lapset voivat opettaa 

vanhemmilleen kuluttajana toimimiseen liittyviä tietoja ja taitoja. (Moschis 1987; Möwen 1995, 

676). Schlossbergin (1992, 8) tutkimuksen mukaan vanhemmat esimerkiksi oppivat kierrättämistä 

ja välttämään tietyllä tavalla pakattuja tuotteita lasten ansiosta. Myös vanhempien kvantitatiivisen 
tutkimuksen mukaan joka kolmas (31,3%, N=192) vanhemmista kertoi lapsensa valistaneen häntä 

kulutukseen liittyvissä eettisissä kysymyksissä.
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5.3. Lapsikuluttajan ominaisuudet

Kuluttajan ominaisuudet voidaan jakaa psykologisiin ja persoonallisiin tekijöihin. Lisäksi 10-13 - 

vuodalla lapsella on muutamia kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia erityispiireitä. Aloitan luvun 

tarkastelemalla lapsikuluttajan ominaisuuksista psykologisia tekijöitä. Tämän jälkeen käsittelen 

lapsikuluttajan persoonallisia tekijöitä. Luvun lopussa nostan esille muutamia 4-6 -luokkalaisen 

lapsikuluttajan erityispiirteitä.

5.3.1. Psykologiset tekijät

Psykologisiin tekijöihin kuuluvat informaation prosessointi, motivaatio sekä uskomukset ja asenteet 

(Jobber 1998, 68; Ylikoski 1999, 81-83.) Psykologisten tekijöiden rooli kulutuskäyttäytymisessä 

kasvaa lapsen vasemman aivopuoliskon kehittyessä; lapsi pystyy aiempaa paremmin prosessoimaan 

informaatiota eli havaitsemaan, valikoimaan ja arvioimaan tietoa, joka koskee hänen 

käyttäytymistään kuluttajana (Jobber 1998, 68; Piaget 1992; Ward ym. 1977, 23-25, 91-92; 

Ylikoski 1999, 81-83; ks. myös luku 5.1.) Piagetin (1992) kognitiivisen kehitysteorian 
ymmärtämisen kautta voi identifioida ja ennustaa muutoksia lapsen kuluttajainformaatioprosessissa 

(ks. myös Hite & Eck, 1987, 42).

Motivaatiota voidaan tarkastella erilaiden tarpeiden kautta. Lapsilla nousevat keskeisiksi 
yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen tarpeet. Asenteet ja uskomukset puolestaan vaikuttavat 

erityisesti lasten tuotteiden valintakriteereihin, joita käsitellään luvuissa 6.3 ja 6.4

5.3.2. Persoonalliset tekijät

Persoonallisiin tekijöihin kuuluvat yleisesti tarkasteltuna ikä, sukupuoli, elämäntilanne, ammatti, 

taloudellinen tilanne, elämäntyyli, persoonallisuus ja näkemys itsestä (ks. myös luvusta 5.4. 

kuluttajan sosiaalistumisen taustatekijät). Lapsen kulutuskäyttäytymiseen vaikuttaa keskeisesti ikä, 

ja lapsen kuluttajaksi kehittymisen astetta voikin karkeasti arvioida iän kautta. Kuviossa 9 on 

esitetty, miten iän mukana kehittyvät kuluttamisen taidot.
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Brandi- ja tuotemerkkien 
tunnistus

Kuluttajaksi kehittyminen 
alkaa

Puolet omaksutuista asenteista ja 
opeista jää voimaan

0 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ensimmäiset ostopyynnöt Ensimmäiset omat 

hankinnat ja autetut 
ostotapahtumat

Ensimmäiset täysin itsenäiset 
ostopäätökset

KUVIO 9 Lapsen eri ikäkausilla tapahtuva kehittyminen kuluttajaksi.

IKÄVUODET 0-3. Alle kolmivuotiasta lasta voidaan kuluttamisen näkökulmasta sanoa 

observoijaksi; hän tarkastelee vanhempiensa kulutuskäyttäytymistä. Lapsi tekee ensimmäisen 

ostopyynnön noin kahden vuoden ikäisenä. (Mc Neal 1992, 9.) Jo alle kolmevuotiaat lapset 
tunnistavat brändejä ja tuotemerkkejä (Del Vecchio 1997, 22-23) Zoliin (2000) mukaan 3-vuotias 
amerikkalaistaapero tunnistaa keskimäärin sata brändiä.

IKÄVUODET 4-7. 4-7 ikävuoden paikkeilla alkaa lapsen kehittyminen kuluttajaksi: ensimmäinen 

oma ostos tehdään yleensä ennen kouluun menoa isän tai äidin tukemana. (Del Vecchio 1997, 22- 
23). Kuuden - seitsemän ikävuoden paikkeilla lapsi alkaa ymmärtää ja pystyy arvioimaan häneen 

kohdistuvaa mainontaa (esim. Bergler 1999, 420-425; Debraix & Bree 1997, 207-229; Lawrol & 

Prothero 2002, 492; Mecklin 1994, 291-311; Moore & Lutz 2000, 31-48; Piaget 1992; Roedder 
1981, 337-349; Van Evra 1995; 423-432).

IKÄVUODET 8-12. 8-12-vuotias tekee ensimmäiset täysin itsenäiset ostopäätökset. Tämän 

ikäisillä lapsilla puolet jo omaksutuista kuluttamiseen liittyvistä asenteista ja opeista jää voimaan. 

(Del Vecchio 1997, 22-23.) Tässä ikävaiheessa lapsi erottaa viimeistään mainonnan televisio- 

ohjelmista. (Mallalieu 2003, 18). Iän myötä kulutus- ja rahankäyttötaidot kasvavat, mutta on 

huomattava, että yleensä lapsen on saatava raha kuluttamiseen ulkopuolelta, esimerkiksi 
vanhemmilta tai sukulaisilta.

Iän lisäksi tärkeä lapsen kuluttamiseen vaikuttava persoonallinen tekijä on sukupuoli. Tutkimusten 

mukaan 4-6 -luokkalaisilla sukupuolierot ovat selkeät: heillä on erilaiset kiinnostuksen kohteet, on 

niin sanotusti ”tyttöjen ja poikien jutut”. (Abrahams & Ahlbrand 2002, 17-33; Guber & Berry 1993, 

66; Jobber 1998, 68; Piaget 1992; Ward ym„ 1977, 91-92.) Joidenkin tutkimusten mukaan jopa
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sanotaan, että tytöt ja pojat elävät eri maailmoissa. Eri maailmoissa elämistä vahvistaa väittämän 
mukaan vielä se, että tweensit valitsevat ystävänsä tavallisesti samaa sukupuolta olevien lasten 

keskuudesta. (Müssen 1978, 136.) Myös tässä tutkimuksessa oli havaittavissa eroja sukupuolten 

kesken, esimerkiksi tyttöjen ja poikien kulutuskohteet ja tuotteiden valintakriteerit poikkesivat 
toisistaan tilastollisesti merkitsevästi.

Tutkimusten mukaan jo kolmen ikävuoden paikkeilla on havaittavissa seuraavanlaisia 

sukupuolieroja, jotka iän myötä vahvistuvat: pojat ovat tyttöjä aggressiivisempia, tytöt ovat poikia 
kiinnostuneempia ihmissuhdeasioista ja ovat luonteeltaan hoivaavampia. Puolestaan pojat ovat 

tyttöjä orientoituneempia tuotteisiin, ja heitä kiinnostaa rakentaminen, kun taas tytöt rakentamisen 
sijaan järjestelevät ja organisoivat asioita. Lisäksi poikien leikkien teemat ja kontekstit ovat tyttöjen 

vastaavia aggressiivisempia. Mielenkiintoista on, että pojat identifioituvat miessankareihin, kun sen 
sijaan tytöt voivat identifioitua sekä mies- että naispuolisiin sankareihin. (Acuff & Reiher 1997, 

142; Halling & Tufte 2002, 61; Hetherington 2003, 421.) Viime aikoina on tuotu markkinoille 

tuotteita, joissa on identifioitumishahmot sekä tytöille että pojille, esimerkiksi Harry Potter.

5.3.3. Lapsen erityispiirteet

Käsittelen seuraavaksi kolmea 10-13 -vuotiaan lapsen erityispiirrettä, joilla on vaikutusta lasten 
käyttäytymiseen kuluttajana. Ensimmäinen liittyy lapsen sosiaaliseen herkkyyteen ja sitä kutsutaan 

rooli/sääntö -kehitysvaiheeksi. Toisena lapsen erityispiirteenä tarkastelen lasten moraalikäsitystä.

Lopuksi analysoin vielä lasten huumorintajua ja heidän kiinnostustaan elämän niin sanottuihin 
pimeisiin puoliin.

10-13 -vuotiaan lapsen kehitysvaihetta kutsutaan rooli/ sääntö -kehitysvaiheeksi. Nimitys kertoo 

lapsen alttiudesta erilaisille vaikutuksille. 10-13-vuotias lapsi kiintyy nopeasti julkkiksiin, 

urheilusankareihin ja muihin roolimalleihin, kuten opettajiin ja vanhempiin. Lapsen alttius 

vaikutuksille johtuu siitä, että hän yrittää löytää sääntöjä sille, mitkä asiat ovat oikein ja mitkä 

väärin. (Acuff & Reiher 1997, 83; Nummenmaa 1977, 139-141.) Rooli/sääntö -kehitysvaihe 
vaikuttaa lapseen esimerkiksi niin, että muiden mielipiteillä ja ajatuksilla on vaikutusta heidän 

kuluttamiseensa. Haastatteluote kertoo mielestäni hyvin siitä, miten lapset alkavat ostaa samanlaisia
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tuotteita sosiaalisen paineen takia, vaikka itse tuote ei loppujen lopuksi ole lastenkaan mielestä 
tarpeellinen tai järkevä:

haastattelija: Miten teidän mielestä nämä in-jutut tulee, kuten esimerkiksi mainitsemasi 
Pokèmon-kortit?

poika 1: Ne mainostaa niitä ihan hirveästi.

poika 2: Tai sitjoku on ostanut ja näyttää että nää on kivoja ja muutkin alkaa ostamaan niitä, 
poika 1: Ja sit ykskaks tajuaa, että mitä näillä tekee, 

tyttö 1: Ja sit niihin on mennyt kuitenkin hirveästi rahaa.

Sovinnainen moraalikäsitys kuvaa 10-13 -vuotiaan lapsen moraalikäsitystä, koska hän haluaa tulla 

hyväksytyksi ja päästä sisälle sosiaaliseen yhteiskuntaan. Lapsi ei hyväksy asioita automaattisesti, 

eikä katso asioita ainoastaan mustavalkoisina (oikein/väärin, hyvä/paha), vaan vaatii 
auktoriteeteiltaan perusteluja asioille. (Mc Keachie ym. 1976, 481.)

Sanaleikkeihin, sarkasmiin ja erilaisiin vihjeisiin perustuva huumori, samoin kuin abstraktimpi 

huumori vetoaa 10-13 -vuotiaisiin lapsiin. Kuitenkin lapsi innostuu helpommastakin niin sanotusta 

kermakakkuhuumorista. Tutkielmassa huumorin tärkeys nousi esille esimerkiksi mainoksista 

keskusteltaessa; hyvä tv-mainos on hauska, vitsikäs ja humoristinen. ”Niin yleensä sellanen 
(mainos on hyvä), missä on jokin vitsi” (tyttö, 4 Ik, keskikokoinen kaupunki).

Lasta kiinnostavaksi aiheeksi nousevat 10-13 -ikävuoden paikkeilla elämän niin sanotut pimeät 

puolet, kuten kauhu, väkivalta ja erilaiset tabut (Acuff & Reiher 1997, 100-101): useat lapset 

kertoivatkin katsovansa kauhuelokuvia. 10-13 -vuotias lapsi ei vielä kuitenkaan pidä hauskana 
esimerkiksi seksuaalisuuteen ja etnisyyteen liittyvää huumoria. Osa lapsista nosti haastattelussakin 

esille sen, että he eivät pidä mainoksista, joissa on puolipukeisia ihmisiä.
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6. LAPSEN OSTOPROSESSI
Tuotteen ostoprosessi lähtee tarpeen tunnistamisesta, jota seuraa informaation etsiminen. Tämän 

jälkeen kuluttaja arvioi vaihtoehtoja, jonka jälkeen hän tekee ostopäätöksen. Lopuksi kuluttaja voi 

olla joko tyytyväinen tai tyytymätön. (Jobber 1998, 60; Ylikoski 1999, 93.) Tarkastelen tässä 
luvussa lapsen erityispiirteet huomioiden kutakin vaihetta ostoprosessissa, joka on esitetty kuviossa 

10.

tarpeen informaation vaihtoehtojen ostopäätös tyytyväinen/
tunnistaminen etsiminen arviointi —* fr tyytymätön

KUVIO 10 Kuluttajan ostoprosessi (Jobber 1998, 60).

On keskeistä huomata, että lapsi ei käy ostoprosessia läpi joka kerta. Joskus lapsi voi haluta tuotteen 

esimerkiksi vain yhden attribuutin, esimerkiksi tuotteen brändin, värin tai koon takia. 
Ostoprosessimalli antaa siis rationaalisen kuvan lapsen päätöksentekoprosessista, eikä se sovellu 

aina kuluttajan ostoprosessin kuvaukseen. Lisäksi kannattaa muistaa, että prosessi voi keskeytyä 

missä vaiheessa tahansa. Erityisesti lasten kohdalla prosessin katkeaminen voi tapahtua juuri ennen 

varsinaista tuotteen ostoa, koska useimmiten he ovat hankinnoissaan taloudellisesti riippuvaisia 

ulkopuolisista tekijöistä -yleensä vanhemmistaan tai läheisistä sukulaisistaan. (Ward ym., 1977, 22- 

23; Ylikoski 1999, 92.)

6.1. Tarpeet ja tarpeiden tunnistaminen

Ostoprosessi käynnistyy, kun kuluttaja on jollakin tavalla tyytymätön nykytilanteeseen ja haluaa 

muuttaa sitä. Lapselle tyytymättömyys voi esimerkiksi muodostua, kun hänellä ei vielä ole tuotetta 

joka kavereilla on. ’’Saan kavereilta tietoa uusista tuotteita. Niillähän on kaikki. Tai siltä se 

tuntuu. ” (poika, 5 Ik, keskikokoinen kaupunki). Myös markkinointiviestinnän avulla kuluttajaa 

voidaan herätellä huomaamaan tyytymättömyytensä. Lapsen tyytymättömyys voi herätä, kun hän 
näkee mainoksen tuotteesta tai vaikkapa tv-saijan tai elokuvan, jossa hittihahmo esiintyy. Kuviossa 

11 on esitetty tässä luvussa käsiteltävät tekijät, jotka tämän tutkielman mukaan vaikuttavat lapsen 

tarpeen tunnistamiseen.
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KUVIO 11 Lapsi ja tarpeiden tunnistaminen.

Islerin, Popperin ja Wardin (1987, 28-39) tutkimuksen mukaan lasten äidit näkivät pääsyiksi siihen, 
että lapsi pyysi heitä ostamaan jonkin tuotteen, seuraavat asiat: lapsi oli nähnyt tuotteen kaupassa ja 

kiinnostunut siitä, lapsi oli nähnyt tuotteen mainoksen televisioista tai lapsen ystävillä tai 

sisaruksilla oli samanlainen tuote. Myös Joenpolven (1994) tutkimuksen mukaan 1. -6. - 

luokkalaiset lapset pyysivät vanhemmilta yleensä sellaisia tuotteita, joita he olivat nähneet 
kavereillaan tai mainoksissa.

Haastatteluissa lasten kanssa keskusteltiin, mikä herättää heidän tyytymättömyytensä. Lapset 

kertoivat, että he huomaavat haluavansa tuotteita kavereiden, markkinointiviestinnän tai molempien 

kautta. Vain harvat lapset mainitsivat sekä markkinointiviestinnän että kaverit keskeisiksi tarpeen 

tunnistamisessa.

Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan nuoremmat, 4-luokkalaiset lapset saavat tietoa usein 

kavereiltaan, kun taas vanhemmat, 6-luokkalaiset lapset saavat tietoa uusista tuotteista 

markkinointiviestinnän kautta. Mitä vanhempi lapsi, sitä enemmän hän luottaa televisioon. Lisäksi 

maaseudulla tarpeita tunnistetaan muita useammin markkinointiviestinnän kautta, kun taas 

pääkaupunkiseudulla puskaradion rooli on keskeisempi. Jo Caron (1974, 525-528) huomasi joulun 

alla tekemässään empiirisessä tutkimuksessaan, että lapset saivat lahjaideansa usein televisiosta ja 

ystäviltä. Kuviossa 12 on tiivistettynä kvalitatiivisen tutkimuksen tulos tietolähteen suhteen.
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Lapsen tarpeiden tunnistamisen lähteet
Kaverit Kaverit & markkinointiviestintä Markkinointiviestintä

• 4-luokkalaiset saavat usein 
tietoa kavereilta, 6 - 
luokkalaiset harvimmin

• Pääkaupunkiseudun lapset 
tunnistavat tarpeensa muita 
useammin kavereiden kautta.

• Molemmat tietolähteet 
mainittiin vain harvoin

• Erityisesti 6-luokkalaiset saivat 
tietoa markkinointiviestinnän kautta.

• Maaseudun lapset tunnistavat 
tarpeensa muita useammin 
markkinointiviestinnän kautta.

KUVIO 12 Tietolähteet, joiden avulla lapsi huomaa haluavansa jonkin tuotteen.

Koska 10-13-vuotias lapsi on herkkä erilaisille vaikutuksille, liittyy lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan 

markkinointiin erityistä lainsäädäntöä ja myös mainonnan kansainvälisissä perussäännöissä on 
lapsille ja nuorille kohdistuvasta mainonnasta oma artiklansa. Zoliin (2000) mielestä lapsille 

suunnatussa markkinoinnissa on kyse manipuloinnista; manipulointi voi olla positiivista tai 
negatiivista.

Lapsen sosiaalinen herkkyys ja hyväksytyksi tulemisen tarve nostavat markkinointiviestinnän 

lisäksi erilaisten viiteryhmien ja roolimallien vaikutuksen tärkeäksi tarpeiden tunnistamisessa. 

(Gunter & Fumham 1998, 153; Hoppu 1997, 2; Kansainvälinen kauppakamari 1997, 4-5; Mc Neal 

1987, 96-97; Ward ym., 1977, 21; Ylikoski 1999, 96.) Koska tutkielmani mukaan nimenomaan 

markkinointiviestinnän osa-alueista mainonta sekä kaverit herättävät lapsen tyytymättömyyden 

laukaisten näin ostoprosessin käyntiin, tarkastelen niitä seuraavaksi yksityiskohtaisemmin. 
Puskaradiolla ja markkinointiviestinnällä on tärkeä merkitys myös informaation etsimisvaiheessa ja 

osittain myös vaihtoehtojen arvioinnissa sekä lopullisessa ostopäätöksessä, mutta käsittelen nämä 
asiat jo tässä yhteydessä.
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6.1.1. Puskaradion merkitys tarpeen tunnistamisessa

Lasten haastatteluissa ilmeni, että tarpeiden tunnistamiseen vaikuttavat eniten kaverit ja mainokset. 

Vaikka televisiomainonnan vaikutusta lapsen asenteisiin, arvoihin ja tietoon pidetään merkittävänä, 

nousi haastatteluissa kavereidenkin merkitys korkeaksi (Guber & Berry 1993, 127-146). Lapset ovat 

itsekin huomanneet, miten tuotteet leviävät koulun piirissä: "yhdestä tyypistä se alkaa, sitten kaikki 

muutkin alkaa ostaa ja sit se onyhtäkkii suosittu” (poika, 5 Ik, keskikokoinen kaupunki).

Suomalainen lapsi saa tietoa uusista tuotteista monipuolisesti eri lähteistä. Erityisesti word-of- 

mounthrin (WOMin) eli puskaradion merkitys on suuri hitti tuotteiden kehittymisessä (ks. Procter & 

Richards 2002, 5). Kuviossa 13 on esitetty innovaatioiden leviämistä lasten keskuudessa. Kuvion 

laatikoissa on kuvattu haastatteluaineistoon nojautuen, miten lasten suosima tuote saavuttaa 

menestyksensä kouluympäristössä. Gogot ovat hyvä esimerkki siitä, miten mainos on saanut yhden 

lapsen koulusta, innovaattorin ja mielipidevaikuttajan, ostamaan tuotteen. Tämän jälkeen tieto 

uudesta lelusta tavoittaa puskaradion kautta koko koulun. Kuten 5-luokkalainen poika kertoo 

gogojen leviämisestä: ”No niitä ruvettiin mainostamaan ja kaikki rupes ostamaan niitä ja niillä 

ruvettiin pelaamaan. Minä toin gogon kouluun!” (poika, 5 Ik, keskikokoinen kaupunki). Se, kuinka 
nopeasti lapset omaksuvat uuden tuotteen, riippuu tuotteesta: esimerkiksi gogot levisivät monissa 

kouluissa jopa parissa viikossa. Myös Harry Potterin suosio on pitkälti WOMin ansiota (Procter & 
Richards 2002, 4). Kavereiden keskeinen merkitys tiedonlähteenä selittyy sillä, että 

sosiaalistamisagenteista nimenomaan ystävillä on tärkeä merkitys lapsen kulutuskäyttäytymiseen 4- 
6-luokalla (Mc Neal 1987, 18; Robertson 1984, 141-156).
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KUVIO 13 Innovaatioiden leviäminen (Jobber 1998, 271). Innovaattorit ja aikaiset omaksujat 
ovat mielipidevaikuttajia, jonka jälkeen aikainen enemmistö hankkii tuotteen. Tuotteen 
hankkimisella tarkoitetaan kuviossa sitä, että lapsi ostaa tuotteen omilla/ saamillaan 
rahoillaan tai joku ostaa tuotteen lapselle.

Lapset tunnistivat puskaradion merkityksen. Erityisesti 4- ja 5-luokkalaiset mainitsivat ja olivat 

huomanneet puskaradion merkityksen käytännössä. Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa 

puskaradion merkitys on muita kuntia suurempi: suurten kaupunkien lapset mainitsivat usein 
asiasta, kun taas pienempien paikkakuntien lapset nostivat asian esille vain harvoin.

Useissa haastatteluissa lapset osasivat jopa nimetä innovaattorin eli sen lapsen, joka uuden tuotteen 

toi kouluun "Yks Essi meidän luokalta, kun se osti skeittikengät, niin sen kaveritkin Saara ja Tiina 
osti kans skeittikengät ja sit se levisi” (tyttö 4lk, keskikokoinen kaupunki). Koska gogot ovat vasta 

vähän aikaa sitten olleet hitteinä, on niiden leviäminen koulussa hyvin lasten muistissa ”Niinku 

gogot levis sillai, et ekaks kaikki ekalta keräs niitä, ja sit se levis ylemmille luokille et kaikki 
kuudesluokkalaisetkin keräs niitä. ” (poika, 5 Ik, pääkaupunkiseutu).

Lapsikuluttajille kaverit ovat tärkeitä tekijöitä niin tarpeiden tunnistamisessa kuin informaation 

etsimisessäkin. Lisäksi kavereiden vaikutus voi olla suuri, kun lapsi arvioi eri vaihtoehtoja. 

Lyhyesti asian voi tiivistää niin, että markkinointiviestinnän avulla tuote saadaan esille.



Mielipidejohtajien, innovaattoreiden ja aikaisten omaksujien, kautta tuote leviää lasten keskuudessa. 

Haastatteluissa ilmeni, että diffuusio voi tapahtua joko alemmilta luokilta ylemmille tai päinvastoin.

Lapset kertovat toisilleen aktiivisesti uusista hankinnoistaan: haastattelujen mukaan lähes kaikki 
lapset esittelevät ja kertovat uusista tuotteista kavereilleen. Lasten vanhemmista 65,5%:n (N=194) 

mielestä lasten tietämys markkinoille tulleista uutuuksista onkin hyvä (14,4% eri mieltä).

Koululaiset ovat herkkiä sille, mitä muut hänestä ajattelevat ja millaisia mielipiteitä, ajatuksia ja 

arvioita muilla hänestä on. Tätä kutsutaan sosiaaliseksi herkkyydeksi. Näin ollen vain harvat lapset 

haluavat poiketa ”massasta”. Lapset usein haluavatkin samanlaisia tuotteita kuin kavereilla: "Jos 

kaverilla kiva tuote, haluaa samanlaisen. Joskus tulee hirvee hinku saada samanlainen ” (poika, 4 
Ik, pääkaupunkiseutu).

Kuitenkin, kun lapsille esitettiin väittämä ”.Haluan usein saada samoja tuotteita kuin kavereillani 
on” vain joka viides (18,3%, N=372) oli väittämän kanssa samaa mieltä ja reilusti yli puolet (57%) 

eri mieltä. Kuten kuviosta 14 selviää, iän myötä halu saada samanlaisia tuotteita kuin kavereilla 

laskee. Kun kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan 10-vuotiaista 28,6% haluaa samanlaisia tuotteita 
kuin kavereilla, on vastaava luku 13-vuotiailla vain 5,7% (N=368; p<0,10).
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KUVIO 14 Lasten vastaukset väittämään ”Haluan usein samanlaisia tuotteita kuin 

kavereillani on” (N=368).

Lapset eivät mielestään halua pukeutua samalla tavalla kuin kaverinsa: vain noin joka kymmenes oli 

(13,1%, N=367) samaa mieltä väittämän ”Pyrin pukeutumaan samalla tavalla kuin kaverini” 
kanssa. Toisaalta taas lasten vanhemmista yli puolet (54,4%) oli sitä mieltä, että lapsi haluaa 

pukeutua samalla tavalla kuin kaverinsa (30,6% eri mieltä). Haastattelujen perusteella voi tehdä 

tulkinnan, että lapset eivät tietoisesti hanki samanlaisia vaatteita kuin kavereillaan, mutta sosiaalisen 

paineen alaisina ja yhteenkuuluvuutta arvostavina lapset usein käytännössä haluavat samankaltaisia 

tai -merkkisiä vaatteita kuin kavereilla on.

Seuraavassa esimerkissä 5-luokkalaisen pojan äiti kertoo lapsen pukeutumiseen liittyvien tuotteiden 

hankinnasta. Äidin puheesta nousee selkeästi esille lapseen kohdistuva sosiaalinen paine ja lapsen 
hyväksytyksi tulemisen tärkeys. ”Nytkin kun ostin hänelle skeittikengät ja kun hän tuli koulusta 

kotiin sen jälkeen, kun ne oli ollut eka kertaa jalassa, niin hän sanoi, että ne oli huonot. Joku 

koulussa oli sanonut, että ne oli vääränlaiset ja sen jälkeen hän ei ole suostunut niitä kenkiä 
käyttämään. Nyt me haettiin lippistä, ei menty shoppailemaan, vaan mentiin ihan etsimään lippistä,



käytiin nuo urheiluliikkeet ja nuorisoliikkeet läpi, niin koulussa on ilmeisesti sanottu, että hänellä 

on hörökorvat, niin me ei löydetty lippistä. Se on sitten kävelty paljain päin. En mä saa sille enää 

vaatteita, se on niin kavereiden sanan vallassa. ” (5-luokkalaisen pojan äiti, suuri kunta).

Haastatteluissa oli myös lapsia, jotka tietoisesti eivät hankkineet samanlaisia tuotteita kuin 

kavereilla, koska halusivat he olla erilaisia ja persoonallisia. He eivät anna kavereiden tai mainosten 

vaikuttaa omaan kuluttamiseensa. Valtaosa lapsista haluaa kuitenkin sulautua joukkoon ”(Haluan 

olla) suurin piirtein samanlainen (kuin muut). Et ei erotu kauheesti joukosta. ” (tyttö, 4lk, 
pääkaupunkiseutu). Lapset siis haluavat periaatteessa olla hieman erilaisia ja persoonallisia, mutta 

sosiaalinen paine ja yhteenkuuluvuuden tunteen tärkeys aiheuttavat sen, että lapset eivät halua 

poiketa muista radikaalisti. Yhteenkuuluvuuden tunteen tärkeydestä kertovat myös hitti tuotteet, 

jollaisiksi tutkimuksessa nousivat esimerkiksi skeittikengät ja geelikynät. Samanlaisten tuotteiden 
hankkiminen korostaa ryhmässä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

6.1.2. Markkinointiviestintä tarpeen tunnistamisessa

Puskaradion lisäksi markkinointiviestinnällä on merkittävä rooli lasten tarpeiden tunnistamisessa. 

Lapset puhuivat yleensä televisiomainoksista, joskus myös lehtimainoksista. Mainoksilla voi olla 
lapseen kognitiivisia, asenteellisia tai käyttäytymisvaikutuksia (Hite & Eck 1987, 41-43; 

Langboume 1986, 25).

Kognitiiviset vaikutukset tarkoittavat lapsen kykyä ymmärtää mainonnan luonne ja tarkoitus. 
Asenteellisilla vaikutuksilla viitataan niihin tunteisiin ja reaktioihin, joita lapsella on mainontaa 

kohtaan. Lapsen asenne vaikuttaa hänen suhtautumiseen tuotetta, brändiä, tuottajaa, myyjää tai itse 
mainosviestiä kohtaan (Mc Neal 1992). Mooren ja Lutzin (2000, 45-48) tutkimuksessa ilmeni, että 

mikäli lapsi pitää mainoksesta, sillä on vaikutusta lapsen asenteeseen itse brändiä kohtaan. Samoin 

Breen ja Derbaixin (1997) tutkimuksen mukaan mainoksen ja brändiasenteen välillä on selkeä 

yhteys.

Mainoksen aiheuttamassa käyttäytymisvaikutuksessa puolestaan sitä, missä määrin mainonta 

suostuttelee lasta ostamaan tai pyytämään mainostettua tuotetta. Lapsen käyttäytymiseen mainonta 

voi vaikuttaa kolmella tavalla. Ensiksikin se voi kohdistua itse tuotteeseen, jolloin lapsi katselee ja 

arvioi tuotetta sekä vertailee sitä muihin vastaaviin tuotteisiin. Toiseksi käyttäytyminen voi

53



kohdistua lapsen vanhempiin: lapsi voi pyytää vanhemmiltaan rahaa mainostetun tuotteen 

ostamiseen tai pyytää vanhempiaan ostamaan tuotteen. Kolmanneksi mainonnalla voi olla vaikutusta 

siihen, millaista tuotetta pidetään kaveriporukassa hyväksyttävänä tai suosittuna. Viimeisen kohdalla 

voidaan puhua niin sanotusta kaverivaikutuksesta. (Mc Neal 1992, 146.) 10-13-vuotiailla 
kaverivaikutus voi nousta merkittäväksi sosiaalisen hyväksyttävyyden ollessa tärkeä (ks. luku 5).

Tarkastelen seuraavaksi mainonnan kognitiivisia, asenteellisia ja käyttäytymisvaikutuksia 

tarkemmin. Käsittelen kaikki mainonnan vaikutukset tässä yhteydessä, vaikka asenteelliset 
vaikutukset liittyvät tarpeen tunnistamisen lisäksi informaation etsimiseen ja vaihtoehtojen 

arviointiin. Lisäksi käyttäytymisvaikutus liittyy koko ostoprosessiin konkretisoituen 
ostopäätösvaiheessa.

6.1.2.1. Mainosten kognitiiviset vaikutukset

Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan lapset ymmärtävät mainonnan luonteen ja tarkoituksen. He 

tietävät, että mainosten tarkoitus on saada heidät ostamaan tuotteita (ks. myös Lawrol & Prothero 

2002, 492; Piaget 1992). Kuluttaja-asiamiehen ohjeet kuitenkin painottavat, että alle 12-vuotiaisiin 

kohdistuvaan markkinointiin on suhtauduttava tiukimmin, koska vasta tämän iän jälkeen lapsi 

pystyy tunnistamaan mainonnan, ymmärtämään mainonnan myyntiä edistävän tarkoituksen ja 
suhtautumaan mainontaan kriittisesti. Osa tutkimuksista, kuten myös tämä tutkielma, osoittaa, että 

8-12 -vuoden iässä lapsi osaa erottaa mainonnan ja pystyy arvioimaan sitä (Lawlor & Prothero 
2002, 485, ks. myös Bergler 1999, 415).
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Sosiaalista viestintää pidetään yleisesti luotettavana ja helppona tietolähteenä. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen mukaan erityisesti 6-luokkalaiset ja maaseutumaisissa kunnissa asuvat lapset näkivät 

mainokset hyvinä nimenomaan informaation kannalta. Kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan lähes 

puolet (44,6%, N= 369) lapsista on sitä mieltä, että mainoksista saa hyödyllistä tietoa. Eri mieltä 

asiasta on vain alle kolmannes (29,8%) koululaisista. Kuten kuvio 15 osoittaa, pojat saavat tyttöjä 
useammin hyödyllistä tietoa mainoksista (pojat 55,8%; tytöt 35,4%; p<0,001; N=369).
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KUVIO 15 Lasten vastaukset väittämään ”Mainoksista saa hyödyllistä tietoa” sukupuolen 
mukaan. (N=369, tyttöjä 206, poikia 163)

Lapset, jotka havaitsevat mainonnassa tiedottavan ominaisuuden, luottavat mainoksiin enemmän ja 

pitävät mainoksista enemmän kuin mainonnan suostuttelevan ominaisuuden havaitsevat lapset (Hite 
& Eck 1987, 51-52). Voidaankin arvioida, että vaikka lapset ymmärtävät mainonnan luonteen 
tuotteen myyntiä parantavana toimenpiteenä, he eivät ehkä osaa suhtautua mainontaan kriittisesti. 

Esimerkiksi Brucksin, Armstrongin ja Goldbergin (1988, 481) tutkimuksessa huomattiin, että 8-12- 

vuotias lapsi saattaa tarvita apua, jotta hän osaisi puolustautua kognitiivisella tasolla mainontaa 

vastaan.

6.1.2.2. Mainosten asenteelliset vaikutukset

Lapsiin vetoava mainonta voi perustua määrittelyyn, assosiaatioon tai ehdotukseen. Määrittelyyn 

pohjautuvan mainonnan avulla tuodaan esille tuotteen olemassaolo. Psykologisesti tarkasteltuna 

tämä on primitiivisin taso, jolla mainonnan avulla vedotaan kuluttajaan. Määrittelyn avulla voidaan 
esitellä tuotetta ja luoda sille persoonallisuus. (Langboume 1986.)
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Assosiaatioon perustuvassa tuotteen mainonnassa halutaan luoda mielleyhtymiä muista lapsen 

tietoisuudessa olevista asioista. Positiivisen mielleyhtymän arvioidaan vaikuttavan lapsen 
näkemykseen tuotteesta myönteisesti. (Langboume 1986.)

Ehdotuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa lapselle luvataan jotakin, esimerkiksi sosiaalista statusta, 

jos hän hankkii tuotteen (Langboume 1986, 24-27). Lapsiin kohdistuvan mainonnan lainsäädäntö 

kieltää Suomessa ehdotus -tyyppisen mainonnan lapsille. Mainonnassa ei siis saa vihjata, että jos 

lapsi ei hanki tuotetta, hän jää esimerkiksi ystäväpiirinsä ulkopuolelle tai häntä ei hyväksytä 

yhteisön jäsenenä (Kuluttaja-asiamiehen ohjeet 1997; ks. myös Kuluttajaviraston vuosikertomus 
2001, 22).

Lasten tunteet ja reaktiot vaihtelevat mainoksen mukaan. Tarkastelen seuraavaksi lasten mielestä 
hyvän ja huonon mainoksen piirteitä: lasten näkemykset mainoksista olen koonnut kuvioon 16.

Lapset pitävät mainoksista, joissa: Lapset eivät pidä mainoksista

• on huumoria, hauskuutta ja vitsikkyyttä
• kerrotaan tosiasiat
• mainos liittyy jollakin tavalla itse 

tuotteeseen

• joita he eivät ymmärrä
• joissa tyrkytetään liikaa tuotetta
• jotka ovat epäuskottavia
• j oissa valehdellaan j a liioitellaan
• joissa on vähäpukeisia ihmisiä

KUVIO 16 Lasten kriteerit hyville ja huonoille mainoksille.

Haastatteluaineiston perusteella erityisesti huumori ja vitsikkyys ovat tekijöitä, jotka saavat lapsen 

pitämään mainoksesta. Hauskuus, huumori, musiikki, mielikuvituksellisuus ja vauhdikkuus ovat 

niitä ominaisuuksia, joita lapset arvostavat. Lisäksi mainoksen on, kuten 5-luokkalainen poika asian 
ilmaisi ”jotenkin liipattava läheltä minua ”.

Useat lapset mainitsivat hyväksi mainokseksi Atrian mainoksen: "Hyvähyvähyvähyvä... (se on) 

Atrian (mainos), Otso nuolee lautastaan ja kaikki on hyvähyvähytvähyvä. ..s it se tekee sen tempun ja 

käy itkemään... ja s it se mummo huutaa sieltä hyvähyvähytvähyvä...vitsi se mummo oli kyllä 
kauhean näköinen (5-luokkalaiset lapset kertovat Atrian mainoksesta). Paikkakunnasta ja 

sukupuolesta riippumatta lapset nimesivät nimenomaan Atrian mainoksen hyväksi ja hauskaksi. 

Mielenkiintoista on, että Atrian tuotteet ovat vain välillisesti suunnattuja lapsille: usein vanhemmat



tekevät päivittäistavaraostokset. Tutkielmani mukaan osa lapsista saa kuitenkin vaikuttaa kotiin 

ostettaviin päivittäistavaroihin (ks. myös luku 7.3.1.). Atrian mainoksen lisäksi tv- 
ohjelmamainokset pääsivät lasten hyvänä pitämien mainosten listalle.

Lasten suosion saanut Atrian mainos täyttää hyvän mainoksen kriteerit; se on vitsikäs, hauska, 

humoristinen ja liittyy tuotteeseen. Hyvän mainoksen tulee olla totuudenmukainen : "niinku 

Barbeissa näytetään aina et ne muka uis jossain meressä ja mä tykkäsin siit mainoksesta pienenä 

ihan hirveesti. Kun mä näin sen mainoksen, et se Barbie ois osannut itse hypätä jonkun jutun läpi ja 

sit kun mä sain sen Barbien ja mä yritin hypäyttää sitä, niin se ei mitenkään hypännyt siit yksin. Et 

sellanen on ärsyttävää. Mainoksissa ne tekee aina kaikkii ihmeellisiä juttuja” (tyttö, 5 Ik, 

pääkaupunkiseutu). Useille lapsille muodostuu negatiivinen asenne tiettyä tuotetta kohtaan juuri sen 

takia, että mainoksessa on liioiteltu tuotteen ominaisuuksia ja lapsi joutuu tuotteen hankkiessaan 
kokemaan karvaan pettymyksen. Negatiiviset mielikuvat tuotteesta voivat säilyä kuluttajan mielessä 

pitkään.

Huonojen mainosten joukkoon kuuluu erityisesti pienemmille lapsille suunnatut mainokset, kuten 

Baby Born -mainos ja aikuisille suunnatut mainokset, kuten L’Orèalin mainokset. Lasten nimeämät 

huonot mainokset ovat siis sellaisia, ettei niiden tuotteita ole suunnattu heidän ikäisille kuluttajille. 
Itse asiassa 4-6 -luokkalaisten lasten mielestä heille ei ole suunnattu mainontaa: mainokset ovat joko 

tarkoitettu nuoremmille tai vanhemmille. Mainosten sopivuudessa on huomattava se, että lapset eivät 

tänä päivänä seuraa vain lapsille suunnattuja ohjelmia, vaan lasten suosioon ovat nousseet myös 

aikuisille suunnatut ohjelmat, kuten Salatut elämät, Itsevaltiaat ja Amazing Race. Näin ollen lapset 

näkevät paljon mainoksia, joita ei ole tarkoitettu heille. Kun lapsille esitettiin väite ”Useimmat tv- 
mainokset ovat tyhmiä” olikin 62,3% (N=369) asian kanssa samaa mieltä. Vain joka viides lapsi oli 

väittämän kanssa eri mieltä.

Huono mainos ei ole totuudenmukainen. Samoin niissä on vähäpukeisia ihmisiä tai mainosta on 

hankala ymmärtää. Erityisesti kauneudenhoitoon liittyvät mainokset saivat huonon arvosanan 

lapsilta. Yleensäkin mainokset, joissa nainen keikistelee, eivät lasten mielestä ole hyviä. Myöskin 

tv-shop -tyyppiset mainokset olivat lasten mielestä huonoja, sillä ne eivät ole totuudenmukaisia: 

"Niin ja kun ne Nikkei -veitsetkää ei muka tylsy ollenkaan, et sil voi rautaa ja kaikkee muka leikata.
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Miksei sitten ole tehty rautasakan teriä siitä samasta aineesta, kun ne ei kerra tylsy ollenkaan?” 
(poika, 6 Ik, maaseutumainen kunta).

Haastatteluissa lapsen kehitysvaihe nousi esille keskusteltaessa mainoksista. Lasten mielestä 

mainosten pitää olla loogisia, rehellisiä ja ymmärrettäviä ”'jotkut on semmosia (mainoksia), ettei 

niistä tajuu yhtään mitään, et mikäköhän tossukin oli ideana” (poika, 5lk, suuri kaupunki). 
Vaikeasti ymmärrettäväksi mainokseksi nousi joissakin haastatteluissa Valion Pingviini -mainos, 

jossa itse myytävää tuotetta, jäätelöä ei mainoksessa näkynyt, vaan Valion Pingviini -hahmo 

hyppeli televisioruudussa. Koska lapset kaipasivat jäätelön näkemistä mainoksessa Pingviinin 

lisäksi, kuvaa tämä lasten kognitiivisen kehityksen konkreettisten operaatioiden vaihetta (Piaget 

1992). Ymmärrettävyyden lisäksi lapset haluavat rationaalisia mainoksia: mainoksen pitää sopia 

mainostettavaan tuotteeseen ja sen pitää olla totuudenmukainen. Lasten mielestä huonossa 

mainoksessa liioitellaan, väärennetään totuutta ja sitä on hankala ymmärtää.

6.1.2.З. Mainosten aiheuttama käyttäytymisvaikutus

Gunterin ja Fumhamin (1998, 166) mukaan lapsille suunnattu mainonta voi vaikuttaa lapsen 

käyttäytymiseen kolmella eri tasolla. Ensimmäisellä tasolla mainonta voi vaikuttaa lapseen niin, että 
hän joko ostaa tuotteen tai saa vanhempansa ostamaan tuotteen hänelle. Toisella tasolla vanhemmat 

pohtivat tuotteen ostamista lapsen suosittelujen pohjalta. Kolmannella tasolla tarkoitus on vaikuttaa 

lapsen ja vanhempien asenteisiin mainonnan ja aiemman ostokäyttäytymisen avulla niin, että sillä 

on vaikutusta myös jatkossa kulutuskäyttäytymiseen. Kuviossa 17 on kvalitatiivisen tutkimuksen 
tulos siitä, miten mainokset vaikuttavat lasten kulutuskäyttäytymiseen.

Useat lapset olivat huomanneet, että he ostavat ainakin joskus tuotteita paitsi puskaradion myös 

mainosten perusteella. Muotivillitykset saavat usein alkunsa mainoksesta; kun yksi lapsi koulusta 
hankkii tuotteen, lähtee villitys leviämään koulussa kulovalkean tavoin (ks. myös kuvio 13 luvusta 

6.1.1.)- Gunterin ja Fumham (1998) esittämä ensimmäinen taso toteutui lapsen haluamien 

tuotteiden kohdalla joskus: lapset joko ostivat tuotteen omilla rahoillaan tai saivat vanhempansa 

ostamaan tuotteen heille. Vanhemmista noin kaksi kolmesta (61,7%, N=194) pyrkii kuitenkin 
aktiivisesti rajoittamaan lapsensa kulutusta viimeisiin muotivillityksiin (13,5% ei pyri).
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Useiden lasten mielestä mainokset vaikuttavat heidän käyttäytymiseen. Tosin kvantitatiivisen aineiston 

mukaan vain 5,3% (N=379) lapsista valitsi tuotteita sen perusteella, että tuotteen mainokset olivat hienoja.

Mainokset vaikuttavat käyttäytymiseen Mainokset eivät vaikuta käyttäytymiseen
• Useimpien tyttöjen ja poikien mielestä 

mainoksilla on vaikutusta heidän 
käyttäytymiseensä: he saattavat ostaa 
mainonnan perusteella tuotteen tai pyytää 
vanhemmiltaan tuotetta.

• Muutamien lasten mielestä mainonnalla ei
ole vaikutusta heidän käyttäytymiseensä.

• Näillä lapsilla myöskin sosiaalisen paineen 
vaikutus kulutuskäyttäytymiseen on muita 
lapsia pienempi.

KUVIO 17 Mainosten vaikutus lasten kulutuskäyttäytymiseen.

Lapset saattoivat Gunterin ja Fumhamin (1998) esittämän toisen tason mukaisesti suositella tiettyjä 

tuotteita vanhemmilleen mainosten perusteella. Usein lapset ovat kaupassa valmiita rikkomaan 

rutiineja ja ostamaan uusia tuotteita. Tarkemmin lasten vaikutus- ja päätösvaltaa perheen 

ostopäätöksissä tarkastellaan luvussa 7.3. Tässä tutkimuksessa ei analysoida sitä, kuinka pitkäaikaisia 
vaikutuksia mainonnalla on lasten käyttäytymiseen. Joidenkin tuoteryhmien osalta mainonnan 

vaikutukset on arvioitu hyvinkin pitkäaikaisiksi, jopa aikuisikään ulottuvia (esim. Pecheux & 
Debraix 1999, 19-28).

6.2. Informaation etsiminen

Informaation etsimisvaiheessa lapsella on ajatus tuotteesta, jonka hän haluaa. Mikäli lapsi haluaa 

nähdä vaihtoehtoja tuotteelle, hän voi käyttää informaation etsimisessä joko sisäistä tai ulkoista 
tiedonetsintää (ks. kuvio 18). Sisäisessä tiedonetsinnässä lapsi muistelee aikaisempia 

ostotilanteitaan. Ulkoisessa tiedonetsinnässä tietolähteinä voivat olla markkinointiviestintä, ystävät, 

kaverit, sisarukset, vanhemmat tai sukulaiset. Kuluttaja voi myös käyttää julkisia lähteitä, joita ovat 

kuluttajaviranomaiset ja kuluttajien etuja ajavat järjestöt. Lapset eivät kuitenkaan tutkielman 

mukaan käyttäneet julkisia lähteitä tiedonetsinnässä, joten niitä ei tarkastella tässä tutkielmassa.
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KUVIO 18 Lapsen informaation etsiminen.

Lasten, kuten muidenkin kuluttajien, informaation etsintään vaikuttavat heidän tietoisuus ulkoisista 
tiedonlähteistä, tiedon saatavuus ja informaation etsimiseen käytettävissä oleva aika (Ylikoski 1999, 

97-100). Haastatteluaineiston perusteella voi sanoa, että lapsilla on hyvä tietoisuus ulkoisista 

tiedonlähteistä. Tietoa haetaan ja saadaan niin televisiosta, lehdistä, internetistä, tv-ohjelmista, 
kavereilta kuin kaupoistakin.

Televisiota pidetään yhtenä tärkeimmistä lasten tietolähteistä, koska usein lapset ovat säännöllisesti 
alttiina televisiomainonnalle. Televisiomainonnan vaikutusta lasten asenteisiin, arvoihin ja tietoon 

pidetään merkittävänä (Zoll 2000; Gunter & Barrier 1993, 126-146). Lapsen iän myötä television 

äärellä kulutettu aika kasvaa, ja television katselumäärän kasvaessa sen merkitys kuluttamiseen 
liittyvän informaation lähteenä nousee. (Cooke 2002, 30) Gunter & Fumham 1998, 10; Ylikoski 

1999, 97-100; Ward ym. 1977, 19-21.) Cooke (2002, 30-36) nostaa esille myös sen, että yhä 

useammalla lapsella on televisio omassa huoneessaan: Englannissa jopa 70%:lla lapsista on omassa 
huoneessaan televisio. Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan vanhemmat, 6-luokkalaiset lapset 

etsivät 4-luokkalaisia useammin informaatioita mainoksista, erityisesti televisiomainoksista.

Wartellan, Wackmanin, Wardin ja Shamirin (1979) mukaan viiden ja yhdentoista ikävuoden välillä 

on havaittavissa myös sekä sanoma- ja aikakauslehtien että kiijojen kasvava merkitys informaation
lähteenä. Lehtimainonta nousi esille tietolähteenä, mutta erityisesti internet on keskeinen 
informaation lähde lapsille.

Sisäisessä tiedonetsinnässä lapset muistavat aiempia kokemuksiaan. Lasten negatiiviset kokemukset

lisäsivät ystävien suositusten merkitystä. Myös sisaruksilla ja muilla sukulaisilla oli roolinsa lasten 
ulkoisessa tiedon etsinnässä.
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Markkinointiviestintä ja puskaradio voivat aiheuttaa sen, että lapset sosiaalisesti herkkinä haluavat 

suositun tuotteen ilman informaation etsimisiä. Lapsi voi haluta jonkun tuotteen esimerkiksi 
kävellessään kaupassa tuotteen ohi. ”Yleensä melkein kaupassa näkee (mitä tuotteita haluaa ja mitä 

uusia tuotteita on tullut).” (tyttö, 5lk, maaseutumainen kunta) Vanhemmat ovatkin keskeisellä 
sijalla kyseenalaistamassa lasten ostosten tarpeellisuutta. Lapset itsekin kertoivat, että vanhemmat 

usein kyseenalaistavat heidän ostoaikeitaan. ”Meidän äiti sanoo aina: jotain rajaa nyt siihen mitä 

ostat. Jotain järkevämpää pitäisi ostaa " (tyttö, 4 Ik, keskikokoinen kaupunki). Tarkemmin lasten 
rahan käyttämisen itsenäisyyttä käsittelen luvussa 8.

6.3. Vaihtoehtojen arviointi

Eri tietolähteistä saadun informaation perusteella lapselle muodostuu käsitys tarpeen tyydyttävistä 

vaihtoehdoista. Jotta päätöksenteko olisi mahdollista, kuluttaja pyrkii vähentämään harkinnan 
kohteena olevien vaihtoehtojen määrää. Lopullisessa valinnassa mukana olevien vaihtoehtojen 

joukkoa kutsutaan harkintajoukoksi. (Jobber 1998; Ylikoski 1999, 101). Harkintajoukon 

muodostuminen on kuvattu kuviossa 19. Siihen kuuluu tavallisesti kolmesta viiteen vaihtoehtoista 

tuotemerkkiä, joskus jopa yli kymmenen. Aktiivisella tiedon tarjonnalla markkinoija yrittää jättää 
muistijälkiä asiakkaan mieleen ja varmistamaan näin tuotteensa mukanaolon harkintajoukossa. 
(Ylikoski 1999, 101; Jobber 1998.)

löydetty
informaatiota
etsittäessä

muistetut
merkit

unohtuneet
merkit

sattumalta
havaittu

kaikki tuoteryhmän 
merkit

harkintajoukko

tuntemattomat merkit tutut merkit

KUVIO 19 Harkintajoukon muodostuminen (Peter & Olson 1996,200).

Valintatilanteessa lapsi arvioi, missä määrin kukin harkintajoukon tuote tulee täyttämään hänen 
odotuksensa. Valinta- eli arviointikriteereinä toimivat tuotteen ominaisuudet ja sen tuottamat
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hyödyt. Tuotteiden yleiset valintakriteerit jaetaan usein teknisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja 

henkilökohtaisiin kriteereihin (Ylikoski 1999, 103-104). Taulukossa 1 on esitettynä lasten tärkeänä 
pitämät tuotteiden valintakriteerit kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan.

TAULUKKO 1 Tyttöjen ja poikien tuotteiden valintakriteerit (N=379). P-arvoa tarkastelemalla 
näkee, onko sukupuolten ero tilastollisesti merkitsevä eri valintakriteerien suhteen (p<0,10, 
tilastollisesti melkein merkitsevä; p<0,05, tilastollisesti merkitsevä; p<0,01, tilastollisesti hyvin 
merkitsevä; p<0,001 tilastollisesti erittäin merkitsevä).

Valintakriteeri tytöt pojat p-arvo yhteensä

se on edullinen /taloudellinen kriteeri 70,1% 53,9% p < 0,001 63,1%
se on laadukas/ tekninen kriteeri 42,7% 42,5% p>0,10 43.3%
se on muodikas /sosiaalinen kriteeri 53,1% 28,7% p < 0,001 42,5%
sitä voi käyttää yhdessä kavereiden kanssa/sosiaalinen kriteeri 42,2% 40,1% p>0,10 41,4%

se on haasteellinen ja palkitseva/ tekninen kriteeri 19,0% 40,7% p < 0,001 28,5%
se on tuttuja turvallinen / tekninen kriteeri 30,8% 20,4% p < 0,10 26,1%
kavereilla on sama tuote /sosiaalinen kriteeri 18,5% 26,3% p<0,10 21,9%
siinä on uusinta teknologiaa / tekninen kriteeri 8,5% 38,9% p < 0,001 21,9%

sen tuotemerkin perusteella /sosiaalinen kriteeri 8,5% 18,0% p < 0,01 12,7%
se on kiva* 13,7% 8,4% p>0,10 11,3%
suosimasi urheilija, laulaja tms. käyttää sit^/sosiaalinen kriteeri 8,1% 13,8% p<0,10 10,8%

siihen liittyvän hahmon takia /sosiaalinen kriteeri 8,1% 6,6% p < 0,10 7,4%
sen mainokset ovat hienoja* 4,7% 6,6% p<0,10 5,5%
se on tarpeellinen* 6,6% 3,6% p>0,10 5,3%
kerrot sen avulla itsestäsi muille /sosiaalinen kriteeri 8,1% 0,6% p < 0,001 4,7%

‘Lapset saivat kyselylomakkeessa kertoa tuotteiden valintakriteereistään. Avoimeen kohtaan tulivat kriteereiksi ”kiva, hieno” ja ”tarpeellinen”. 

Lisäksi osa lapsista kirjoitti, että ”haluan sellaisen”.

Lasten keskeisimmät valintakriteerit omien tuotteiden hankinnassa olivat tuotteen edullisuus, 

muodikkuus ja laadukkuus. Tärkeää oli myös se, että tuotetta voi käyttää kavereiden kanssa yhdessä. 
Tarkastelen tuotteiden valintakriteereitä seuraa vaksi tarkemmin.
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6.3.1. Tekniset kriteerit

Tekniset kriteerit liittyvät siihen, miten hyvin tuote vastaa kuluttajan tarpeita. Sekä tytöille että 

pojille tärkeä tuotteiden valintakriteeri oli laatu: kvantitatiivisessa tutkimuksessa lähes puolet 

(43,4%, N—379) mainitsi laadun tärkeäksi kriteeriksi. Myös haastatteluissa ilmeni, että lapset 
pitävät yhtenä valintakriteerinään tuotteiden laatua: ”Joo mul on (tuotemerkillä väliä) ainakin niissä 

pikkuautoissa. Ne jotkut on Made in China, ja ne menee rikki ihan ykkösestä. Tosia kun tiputtaa ne 

krits. Mut Mayorette, Matcbox ja toi Hotwheels on hyvä. ” (poika, 5lk, suuri kaupunki). 

Vastauksessa nousee esille myös tuotemerkin tärkeys. Tuotemerkki viittaa kuluttajan 
luottamukseen: hän luottaa tietyn tuotemerkin tyydyttävän hänen tarpeensa muita paremmin 

(Ylikoski 1999, 230-234). Käsittelen brändejä tuotteiden valintakriteereinä omassa luvussaan 6.3.6., 

koska brändit edustavat sekä teknisiä että sosiaalisia kriteereitä.

Erityisesti pojat arvostavat tuotteiden haasteellisuutta ja palkitsevuutta (28,5%, N=379). Nämä 

ominaisuudet tulevat hyvin esille peleissä. Haastatteluissa korostuikin nimenomaan poikien innostus 
pelata kavereiden kanssa pelejä, joissa pystyy etenemään tasolta toiselle. Viidennekselle (21,9%) se, 

että tuotteessa on mukana uusinta tekniikkaa, on tärkeää. Uusi tekniikka on pojille tyttöjä tärkeämpi 
valintakriteeri (pojat 38,9%; tytöt 8,5%; p<0,001; N=379).

Lasten valintakriteereinä ovat usein myös tuotteen tuttuus ja turvallisuus (26,1%, N=379). Tutut ja 

turvalliset tuotteen vetosivat poikia enemmän tyttöihin. Sukupuolten väliset erot tuotteiden teknisissä 
valintakriteereissä on esitetty kuviossa 20 (ks. myös taulukko 1).
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KUVIO 20 Sukupuolen vaikutus tuotteiden teknisten valintakriteereiden tärkeyteen (N=378).

Lapselle tuotteen ulkonäön merkitys nousee tärkeäksi, koska 10-13 -vuotias haluaa tulla sosiaalisesti
hyväksytyksi. Tarkastelen ulkonäköön liittyviä kriteereitä tämän takia sosiaalisten kriteerien 
kohdalla.
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6.3.2. Taloudelliset kriteerit

Taloudelliset kriteerit tarkoittavat hintaa, vastinetta panostukselle. Lapset mainitsivat edullisuuden 

useimmiten tuotteen valintakriteeriksi (63,1%, N=379). Tutkimuksessa erityisesti tytöt pitivät 

edullisuutta tärkeänä valintakriteerinä (ks. taulukko 1).

Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan lasten taloudellisten kriteereiden tärkeys riippuu pitkälti siitä, 

saako lapsi rahat vanhemmiltaan vai hankkiiko lapsi käyttörahansa itse. Haastattelujen mukaan 
erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat lapset saavat usein rahan ostoksiinsa vanhemmilta tai 

sukulaisilta, mutta erityisesti pienissä kaupungeissa ja maaseudulla asuvat lapset ansaitsivat itse 

rahansa tekemällä töitä. Lapsen hankkiessa käyttörahansa tuotteen hinnalla on suurempi merkitys 

valintakriteerinä kuin lapsen saadessa rahat vanhemmilta (ks. myös luku 10). Samoin

suomalaislasten hintatietoisuutta nostaa se, että vanhemmat opettavat lapsilleen erityisesti 
säästämisen tärkeyttä.

Toinen hinnan tärkeyteen vaikuttava tekijä on rajoitteet: antavatko vanhemmat lapsen ostamille 

tuotteille hintarajoja. Mikäli vanhemmat ovat rahoittamassa lapsen hankintoja, he usein 
määrittelivät, mikä on liian kallis tuote. Näin ollen lapsilla on ainakin jonkinlainen käsitys 

hinnoista, vaikka Mc Nealin (1987, 107) mukaan lapset eivät ole hintatietoisia.

6.3.3. Henkilökohtaiset kriteerit

Henkilökohtaiset kriteerit liittyvät minäkuvaan sekä moraalisiin ja eettisiin periaatteisiin. Lapsen 

moraalikäsitys ja tietoisuus omasta itsestä ovat 10-13 -vuoden iässä kasvaneet, joten 
henkilökohtaiset kriteerit voivat nousta lapsen valintakriteeriksi. (Acuff & Reiher 1997, 83-98; 

Wardym. 1977,21; Ylikoski 1999,103-105.)

Erityisesti tytöissä oli niitä, jotka tarkastelivat kuluttamisen eettisiä puolia: ”Mä en käy Mäccärissä,
koska se on ylikansallinen ja ne käyttää lapsityövoimaa. Mä käyn Hesellä. ” (tyttö, 5 Ik, suuri

kaupunki). Eettiset tekijät nousivat muutamilla tytöillä hyvin tärkeiksi valintakriteereiksi: he eivät

esimerkiksi käytä globaalien organisaatioiden tuotteita.
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6.3.5. Sosiaaliset kriteerit

Sosiaaliset kriteerit liittyvät siihen, miten tuotteen osto vaikuttaa kuluttajan suhteeseen muihin 

ihmisiin. Nämä kriteerit nousevat lapsikuluttajalle tärkeäksi. Koska lapsi on tässä ikävaiheessa 
sosiaalisesti herkkä, on erittäin tärkeää, että lapsi tuntee tuotteen lisäävän hänen 

hyväksyttävyyttänsä. (Acuff & Reiher 1997, 83, 97; Lawlor & Prothero 2002, 486; Mc Keachie,
Doyle & Moffett 1976,478-480; Mc Neal 1987, 92-93; Shimp 1996, 76.)

Lasten tärkeäksi nostama kriteeri olikin tuotteen muodikkuus (42,5%, N=379). Tytöt valitsivat poikia 

useammin tuotteita niiden muodikkuuden mukaan; muodikkuus on pukeutumiseen liittyville tuotteille 
tyypillinen valintakriteeri, ja pukeutuminen on tytöille tärkeä ostokohde (ks. myös luku 8.).

Lapsille on tärkeää, että tuotetta saa käyttää yhdessä kavereiden kanssa (41,4%, N=379). Usein 

lapset hankkivat tuotteen myös siitä syystä, että kavereilla on sama tuote (21,9%, N=379). Tämä 
valintakriteeri oli erityisesti pojille tärkeä. Kuviossa 21 on esitettynä sukupuolen vaikutus 
sosiaalisiin kriteereihin.
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KUVIO 21 Sukupuolen vaikutus tuotteiden sosiaalisiin valintakriteereihin (N=378).
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Sosiaalisten kriteerien tärkeys voi konkretisoitua esimerkiksi brändin kautta: lapsi haluaa saadi 

hyväksyttävyyttä kavereiltaan käyttämällä tiettyjä, ryhmän arvostamia brändejä. Noin joka kymmenes 
lapsista kertoi valintakriteerikseen tuotemerkin (12,7%) tai tuotteeseen liittyvän hahmon (7,4%, N=379).

Tuotemerkki oli pojille tärkeämpi valintakriteeri kuin tytöille. Tarkastelen seuraavaksi brändiä tuotteen 
valintakriteerinä.

6.3.7. Brändi tuotteen valintakriteerinä

Brändiuskollisuuden arvioidaan alkavan jo heti 8 -ikävuoden jälkeen (Acuff&Reiher 1997, 94; 

Markkinointi ja mainonta 18/2000, 28; McNeal 1987, 104-106.) Erään tutkimuksen mukaan jo 7- 

vuotialla lapsilla on usein selkeä käsitys siitä, mitkä tuotemerkit ovat haluttavia ja mitkä eivät 

(Haynes & Burts & Dukes & Cloud 1993, 151-166). Toisaalta lapsen luottamuksen brändiin on 

arvioitu syntyvän jo kaksivuotiaana. (Hogg ym. 1998, 293-299). Joka tapauksessa lasten 
bränditietoisuus on kasvanut vuosi vuodelta (Greenhalgh 2002, 15).

Brändiuskollisuuteen ei ainoastaan vaikuta lapsen kognitiivinen kehitys, vaan myös kasvanut 
sosiaalinen herkkyys. (Acuff&Reiher 1997, 94; Markkinointi ja mainonta 18/2000, 28; Mc Neal 
1987, 104-106.) Toisaalta Gunterin ja Fumhamin (1998, 7) mielestä lapsikuluttajat eivät ole 

brändiuskollisia, vaan he vaihtavat käyttämäänsä brändiä muotivirtausten ja -villitysten vaihtuessa. 

Puolestaan Pecheux ja Debraix nostavat (1999, 25) esille sen, että lapsena tietylle tuotteelle, 

tuoteryhmälle tai liikkeelle luotu brändiuskollisuus voi jatkua aikuisiälle saakka.

Brändit ovat osa sekä tuotteiden teknisiä että sosiaalisia valintakriteereitä: brändi voi heijastaa 

kuluttajan luottamusta ja se voi olla merkki lasten yhteenkuuluvuudesta. Vain harvojen lasten 

mielestä brändit ovat erittäin tärkeitä tuotteiden valintakriteereitä. Ne lapset, jotka pitivät brändiä

erittäin tärkeänä, olivat hyvin bränditietoisia ja tuotemerkit olivat tärkeitä heille erityisesti ulkoisiin 

symboleihin, kuten pukeutumiseen liittyvissä tuotteissa muiden tuotteiden lisäksi. Valtaosa 5-6 -
luokkalaisista pojista on sitä mieltä, että brändillä on hieman väliä: he yhdistävät brändin laatuun. 

Facendan (2003, 24) mukaan lapset ovatkin aiempaa laatutietoisempia. Puolestaan tytöissä oli 
eniten niitä, joille tuotemerkillä ei tuotteen valintakriteerinä ollut mitään merkitystä. Brändin 

merkitys lasten valintakriteerinä on tiivistettynä kuviossa 22.
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Brändi tärkeä Brändillä hieman väliä Brändillä ei väliä ollenkaan

• Muutamille tytöille ja pojile 
brändi on erittäin tärkeä.

• Brändiä tärkeänä pitävät olivat 
5-luokkalaisia.

• Erityisesti pojille brändillä on 
hieman väliä

• Erityisesti 5-6 -luokkalaiset 
olivat tätä mieltä.

• Erityisesti tytöt olivat sitä 
mieltä, ettei brändillä ole väliä.

• Maaseutumaisissa kunnissa
asuvat lapset eivät pitäneet 
brändiä tärkeänä.

• Erityisesti 4-luokkalaisten
mielestä tuotemerkillä ei ole 
väliä.

KUVIO 22 Lapset ja brändien merkitys.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa selvitin, kuinka suuri merkitys tuotemerkeillä on lapsille. Lapsilla 

oli mahdollisuus kiijoittaa halutessaan myös tuotemerkin nimi, mikäli kyseisen tuotteen brändillä 

oli hänelle merkitystä. Kuviosta 23 näkee eri tuotteiden brändien merkityksen lapsille.

Erityisesti lapset pitivät kännykän brändiä tärkeänä (51%:lla kännykän brändin merkitys suuri, 

33%:lla kohtalainen, N=352): lähes kaikki (92,6%, N=217) lapset mainitsivat tuotemerkiksi 

Nokian. Myös haastatteluissa kännykkämerkkien tärkeys nousi esille: vaikka muilla tuotemerkeillä 

ei ole väliä, kännykän pitää olla Nokia sen suomalaisuuden ja hyvien tuoteominaisuuksien takia.

Myös urheilutarvikkeiden tuotemerkeillä on lapsille merkitystä: noin viidesosa (21,9%, N=352) piti 
urheilutarvikkeiden tuotemerkkiä tärkeänä. Lapset mainitsivat urheilutarvikkeiden tuotemerkeistä 

Niken (42,9%, N=154) ja Adidaksen (33,8%). Mielenkiintoista onkin, että Childwise Monitorin 

raportin mukaan amerikkalaisista lapsista reilu neljännes muistaa spontaanista nimenomaan Nike - 
brändin ja joka viides Adidas -brändin (Greenhalgh 2002, 15). Myös Hoggin ym. (1998, 296-300) 
tutkimuksen mukaan brändit ovat vakiintuneita nuorten kuluttajien keskuudessa erityisesti 
urheiluvaatteiden osalta.

Lapset, erityisesti pojat, ovat usein asiantuntijoita kvalitatiivisen aineiston mukaan elektroniikan 
hankinnassa (ks. tarkemmin luku 7). Tämä heijastuu myös tietokoneen tuotemerkin tärkeyteen: 

viidesosa (21,7%, N=341) lapsista pitää tuotemerkkiä tärkeänä, kun kyseessä on tietokoneen 

hankinta. Kuitenkin vain harvat mainitsivat tuotemerkin (N=44) ja Compaq, Fujitsu, Siemens, HP ja 

Samsung saivat kaikki oman pienen kannattajajoukkonsa. Myös pelikonsolin tuotemerkillä on väliä
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(17,8% vaikutus suuri, N-337): sen tulee lasten mielestä olla Sonyn PlayStation (75,9% mainitsi 
tämän, N=58).

Virvoitusjuomissa ja mehuissa tuotemerkillä oli myös viidesosan (20,9%, N=349) mielestä suuri 

merkitys. Lapset suosivat Coca Colaa (57,9%, N= 95) ja Hartwallin juomia (11,6%).

Vaatteissa ja kengissä lasten suosimat tuotemerkit ovat osittain samat kuin urheilutarvikkeissa: Nike 

(20,6% N=136) ja Adidas (15,4%) mainittiin usein. Lisäksi MicMac (10,3%) oli melko suosittu 
brändi. Kvalitatiivisen tutkimuksen bränditietoisilla lapsilla on myös vahva näkemys vaatteiden 

tuotemerkeistä: ” Mul on kyl aika paljon väliä (tuotemerkillä). Et jos mun äiti on ostanut mulle 

Karhun housut, niin mä oon sillai et hei voit sä vaihtaa nää johonkin toisii housuihin. Mä en oikeen 
tykkää Karhusta.... nyt mul on World Industry:n housut ja Dieselin kengät.’’ (poika, 5 lk, 

pääkaupunkiseutu) Vaatteiden ostamisessa referenssiryhmällä on heikko vaikutus tuotekategoriaan, 

mutta brändin valintaan suuri. Vaatetusta voidaan pitää symbolisena kuluttamisena. Lapset ovat 

tietoisia vaatetuksen ja muotituotteiden symbolisista ja tunnuskuvallisista merkityksistä. 

Symbolisessa kuluttamisessa vertaisryhmän vaikutus on keskeinen. (Hogg ym. 1998, 293-297 )

Suomen Kuvalehti (Tervonen, 2003) kuvasi Ranskan lasten vaatebisnestä ”Luksusmuotia naperoille” 

-otsikolla. Useissa maissa nimenomaan vanhemmat haluavat kasvattaa lapsistaan bränditietoisia. 
Tutkielmassa haastatellut vanhemmat päinvastoin korostivat vaatteiden käytännöllisyyttä ja hinta-

laatusuhdetta brändien sijaan. Näin suomalaislapsiin hinta ja laatu ovat useimmiten brändiä 
tärkeämpiä tekijöitä.

Lapset ostavat omilla rahoillaan makeisia, mutta makeisten tuotemerkillä ole heille juurikaan 

merkitystä (39,4% tuotemerkillä ei merkitystä, N=343). Toisaalta vain harvat makeiset on 

suunnattu lapsille, vaikka lapset käyttävät suuren osan rahoistaan sekä kvantitatiivisen että 
kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan nimenomaan makeisiin. Tuotemerkkinä, silloin kun se 

mainittiin, oli Fazer (28,2%, N=39). Samoin sipsien ja snacksien tuotemerkeillä ei ollut kovin 

suurta merkitystä (15,2%:n mielestä tuotemerkin vaikutus suuri, N=348): useimmiten niistä 
mainittiin Taffel (43,5%, N=62) ja Estrella (33,9%)
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Tuotemerkin tärkeys
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KUVIO 23 Tuotemerkkien tärkeys lapsille eri tuotteiden kohdalla. Sulkeissa olevat N-luvut 
kertovat ristiintaulukoinnissa mukana olleiden muuttujien määrän.

Kvantitatiivisen aineiston perusteella voi sanoa, että lapset ovat tietoisia tuotemerkeistä, mutta ne 

eivät hallitse heidän ostopäätöksiään. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa löytyi erittäin bränditietoinen 
joukko lapsia, mutta toisaalta osalle lapsista tuotemerkillä ei ollut lainkaan merkitystä. Facendan 

(2003, 24) mukaan tweensit ovat kuitenkin aiempaa bränditietoisempia ja tietoisempia siitä, mitä on 

”cool” ja mikä ei. Belkin, Mayerin ja Driscollin tutkimuksessa (1984, 386-397) jopa havaittiin, että 

lapset pitivät ihmisiä, joilla oli merkkituotteita ”parempina ihmisinä”. Sosiaalinen hyväksyttävyys 

nousi tutkimuksessanikin tärkeäksi. Vanhempien haastattelujen mukaan lapsia saatetaan jopa 
kiusata, mikäli heillä on vääränlaisia tai -merkkisiä tuotteita.

Hahmoja, jotka voivat itsessäänkin olla brändejä, pidetään myös keskeisinä tekijöinä lapsille 

suunnatuissa tuotteissa (Lawrence 2003, 44). Usein tuotteeseen liittyvät hahmot ovatkin vahvimpia 
vaikuttajia, kun kohderyhmänä ovat lapset. Puhutaan niin sanotusta ”character power”:sta. (Acuff &
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Reiher 1997, 31-32.) Tämä johtuu siitä, että sankareihin identifioituminen ja niiden jäljittely kuuluu 

4-6 -luokkalaisten rooli/ sääntö -kehitysvaiheeseen (Hetherington 2003, 161, ks. myös luku 5).

Realistiset hahmot, esimerkiksi elokuva- ja urheilusankarit vetoavat 4-6 -luokkalaisiin. Koska 
ikävaihe on sosiaalisen kehityksen aikaa ja kiinnostus ihmisten väliseen vuorovaikutukseen kasvaa, 

myös hahmojen väliset suhteet ja niiden dynamiikka kiehtovat lasta. (Acuff & Reiher 1997, 104.) 

Hahmoja käytetään muun muassa makeisteollisuudessa, virvoitus- ja mehujuomateollisuuden 

tuotteissa sekä pukeutumiseen liittyvissä tuotteissa. Kaikille edellä mainituille tuoteryhmille on 
yhteistä se, että niissä lapsilla on erittäin suuri merkitys ostopäätöstä tehtäessä. (Del Vecchio 1997)

Aktiivisella tiedon tarjonnalla markkinoija yrittää jättää ”muistijälkiä” asiakkaan mieleen ja 

varmistamaan näin tuotteensa mukanaolon harkintajoukossa. (Jobber 1998; Ylikoski 1999, 101.) 
Macklinin (1994) tutkimuksessa ilmeni, että lapsi muistaa brändin huomattavasti paremmin, mikäli 

siihen liittyy jokin mieleenpalauttamisen apuväline. Tällaisia ovat esimerkiksi hahmot ja brändit. 

Esimerkiksi Nike tunnistetaan pelkästä swoosh -tunnuksesta (Hogg ym. 1998, 296-300). Muistin 

avulla lapsi tunnistaa brändin esimerkiksi kaupassa ja pystyy palauttamaan brändin mieleensä 

ostopäätöstä tehdessään (ks. myös Langboume 1993, 67-71). Kobasigawan (1974, 127-134) 
mukaan yli kuusivuotiaat lapset käyttävätkin säännöllisesti erilaisia mieleenpalauttamisstrategioita. 

Wartella, Wackman ja Ward (1978, 535-539) muistuttavat, että myös mainokset auttavat tuotteen 
mieleenpalauttamisessa ja tunnistamisessa. Mikäli arvioidaan, että lasten tuotteiden päätöksenteko 

edes joskus tapahtuu tilanteessa, jossa lapsella on vihjeitä muistuttamassa mainosinformaatiosta, 

esimerkiksi kaupassa, voi mainonnalla olla melko suuri merkitys lapsen päätöksenteossa.
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6.4. Lapsen keskeisimmät valintakriteerit ja ostopäätös

Tuotteiden valintakriteerit ja niiden painoarvot vaihtelevat tuotteittain. Samoin valintakriteereiden 

painotukseen vaikuttaa se, käytetäänkö tuotetta konkreettisessa ympäristössä, kuten koulussa vai 
virtuaalisessa ympäristössä (Lindström 2003a, 41). Keskeistä on kuitenkin huomata 10-13- vuotiaan 

lapsen sosiaalisten kriteereiden tärkeys; lapsikuluttajille kaverit ovat tärkeitä niin tarpeiden 

tunnistamisessa kuin informaation etsimisessäkin. Lisäksi kavereiden vaikutus on suuri, kun lapsi 

arvioi eri vaihtoehtoja. Usein markkinointiviestinnän avulla tuote saadaan lasten tietoisuuteen ja 

mielipidejohtajien kautta tuote leviää lasten keskuudessa. On tietenkin huomattava, että vain harvat 
lapsille suunnatuista tuotteista leviää lasten keskuudessa. Kuvioon 24 olen koonnut haastattelujen 

pohjalta analyysin lapsille tärkeistä tuotteiden valintakriteereistä.

Tekniset kriteerit Taloudelliset kriteerit Sosiaaliset kriteerit Henkilökohtaiset
kriteerit

• Tuotteiden laatu 
keskeinen kriteeri 
niissä tuotteissa, 
jotka ovat lapselle 
tärkeitä.

------------------------------ _

• Pienissä 
kaupungeissa ja 
maaseudulla lapset 
saivat rahaa työstä - 
tällöin tuotteen hinta 
nousee tärkeäksi 
valintakriteeriksi.

• Puolestaan erityisesti 
pääkaupunkiseudulla 
lapset saivat rahaa 
pyytämällä, jolloin 
taloudelliset kriteerit 
esiintyvät lähinnä 
vanhempien luomina 
rajoitteina.

• Sosiaaliset kriteerit 
nousevat tärkeiksi: 
lapset esittelevät 
uusia hankintojaan 
aktiivisesti 
toisilleen.

• Osa lapsista haluaa 
samanlaisia tai 
samantapaisia 
tuotteita kuin 
kavereilla on.

• Osa lapsista haluaa 
tietoisesti olla 
erilaisia ja poiketa 
”massasta".

• Joillakin tytöillä 
eettiset asiat 
nousevat tärkeäksi 
valintakriteeriksi.

KUVIO 24 Tuotteiden valintakriteerit.

Keskeisimmät tuotteiden valintakriteerit liittyvät lapsilla sosiaalisiin kriteereihin: usein sosiaalisten
kriteereiden takia lapsi haluaa käyttää tiettyjä tuotemerkkejä ja saada tai keräillä samoja tuotteita 
kavereidensa kanssa.

Vaihtoehtoja arvioidessaan lapsen täytyy valita ne informaatiopalat, jotka sopivat hänen 

tarkoitukseensa. Kun lapsi on tulkinnut, arvioinut ja järjestellyt informaation, hän valitsee minkä 

tuotteen haluaisi. Ostopäätöksellä voidaan viitata lapsen päätökseen, haluaako hän tuotteen vai ei. 

Jos lapsi haluaa tuotteen, lapsen on joko ostettava se omalla rahalla tai pyydettävä joko tuote tai 
rahaa vanhemmilta tai muilta tuotteen mahdollisilta rahoittajilta. Vanhemmat voivatkin rajoittaa
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lapsen valtaa ostoprosessin päätösvaiheessa, vaikka lapsi olisikin aktiivinen keräämään 

informaatiota ja arvioimaan vaihtoehtoja (Mangleburg & Tech 1990, 819-824).

Ostoprosessikaavion viimeinen vaihe on tyytyväisyys tai tyytymättömyys. Mikäli lapsi on 

tyytyväinen ostoprosessin lopputulokseen, hän saattaa suositella tuotetta myös muille. (Jobber 1998, 

64-65.) Tyytymättömyys voi heijastua lapsen kuluttamiskäyttäytymiseen jatkossa: lapsi ei enää osta 

tiettyä tuotetta tai brändiä jatkossa ja kertoo tyytymättömyydestään myös kavereilleen. 
Markkinoijan näkökulmasta lapsen tyytyväisyys ostoprosessissa on tärkeää saavuttaa, sillä lapset 
kertovat aktiivisesti hyvistä ja huonoista kokemuksistaan kavereilleen: lähes kaikki haastateltavat 

lapset keskustelivat uusista hankinnoistaan keskenään. Lisäksi ostoprosessin viimeisen vaiheen, 

tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden tärkeyttä korostaa Mc Nealin (1999) huomio siitä, että lapset 
muodostavat myös tulevaisuuden markkinat.

Kuviossa 25 on tiivistettynä lapsen ostoprosessi osana lapsen kulutuskäyttäytymistä. Kuviossa on 
harmaalla merkitty varsinainen ostoprosessikaavio. Tämän lisäksi kuviossa esitetään 

kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa löytyneet keskeiset tulokset.



74

televisio, lehdet,markkinointiviestintä mainonta
internet

kaverit WOM

sisäinen tiedonetsintä aiemmat kokemukset

ulkoinen tiedonetsintä ystävät, markkinointiviestintä

Tuotteiden valintakriteerit Taloudelliset kriteerit edullisuus

kaverivaikutus
keskeinen

Sosiaaliset kriteerit

Tekniset kriteerit laatu, tuotemerkki

jolliakin tytöillä erittäin 
tärkeä

Henkilökohtaiset kriteerit

viittaa lapsen päätökseen, 
haluaako hän tuotteen vai ei

lapset kertovat aktiivisesti hyvistä 
ja huonoista ostokokemukslsta 

toisilleen.

KUVIO 25 Lapsen ostoprosessikaavio,



7. LAPSEN VAIKUTUS OSTOPÄÄTÖKSIIN
Lapsilla on tutkimusten mukaan vaikutusta sellaisissa ostopäätöksissä, joissa hän on itse tuotteen 

pääasiallinen käyttäjä ja jotka hän kokee itselleen tärkeäksi. (Mangleburg & Tech 1990 820-825-
H°gg ym. 1998, 297-300). Myös Pitkäsen (2002) mukaan lapset vaikuttava, eniten perheen 

ostopäätöksissä heille itselleen tarkoitettujen tuotteiden valintaan.

Lasten vaikutuksesta perheen kuluttamiseen on monenlaisia tutkimustuloksia. Toisten mielestä
lasten vaikutusvalta ei rajoitu ainoastaan lapsille suunnattuihin tuotteisiin, vaan he vaikuttavat myös
koko perheen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden valintaan ja perheen ostotapoihin ja -malleihin

(Ashcroft 1998; Facenda 2003, 25; Greenhalg 2002, 13; Pavia 2002, 24; Rossiter 1979, 425-426;
Wilén 1998, 6). Esimerkiksi Mowenin (1995, 417) mukaan lasten vaikutus on merkittävä’

elintarvikeostosten ja lomanvieton suhteen (ks. myös Mangleburg & Tech 1990). Puolestaan

Coughlinin ja Strottmanin (2003, 3) mukaan lasten vaikutusvalta perheen päivittäistavaraos,oksissa 
on aiempaa suurempi.
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Beattyn ja Talpaden (1994, 339-341) tutkimustulosten mukaan lapsilla on vain vähän vaikutusta 
perherden ostopäätöksiin (ks. myös Hogg ym. 1998, 295-300). Mangleburgin ja Techin (1990, 815- 
825) mukaan lapsen vaikutus perheen ostopäätöksiin puolestaan riippuu tuotteesta, 

ostopäätösprosessin vaiheesta, perheestä, vanhemmista ja lapsesta. Perheeseen liittyvillä tekijöillä, 
kuten perheen kommunikointityylillä ja perheen sisäisellä valtarakenteella, on todettu myös olevan 

vaikutusta lapsen vaikutusvaltaan. Belchin, Belehin ja Ceresinon (1985, 163-176) korostavatkin,

että lasten vaikutusvallassa on havaittu suuria eroja perheiden välillä. Myös tässä tutkielmassa 
lasten vaikutusvallassa oli eroja (ks. luku 7).

Lapsen vaikutusvalta on yleensä suurimmillaan ongelman havaitsemisvaiheessa ja se vähenee 
huomattavasti lopullista ostopäätöstä lähestyttäessä (Belch ym. 1985, 163-176). Lapsella on 

havaittu olevan vähiten valtaa tuotteen ostopaikan valinnassa, informaation keräämisessä ja 

hintatasosta päättämisessä. Sen sijaan tuotteen merkin, mallin ja värin valinnassa lapsella voi olla 

enemmän vaikutusvaltaa (Mangleburg & Tech 1990, 815-825).

Vanhemmat suostuvat lapsen ostopyyntöön helpommin silloin, kun kyseessä on suhteellisen 
edullinen tuote (Islet ym. 1987, 30-38; Mangleburg & Tech 1990, 815-825). Lapsen



ominaisuuksista iän on todettu vaikuttavan eniten lapsen vaikutusvallan suuruuteen niin, että iän 

myötä vaikutusvalta kasvaa ja vanhemmat suostuvat herkemmin hänen pyyntöihinsä (Mangleburg 
& Tech 1990, 815-825; Isler ym. 1987, 30-38; Ward ym. 1977; Wilén 1998, 71).

Seuraavaksi tarkastelen lapsen päätösvaltaa kuvion 26 mukaisesti lapselle itselleen ja perheen 

yhteiseen käyttöön tulevien tuotteiden osalta. Lapselle tulevien tuotteiden kohdalla analysoin myös 

lasten ostoksilla käyntiä ja kuluttamisen itsenäisyyttä. Perheen yhteisistä tuotteista tarkastelen 

päivittäistavaraostoksia, lomamatkoja ja isoja hankintoja. Valitsin nämä tuotekategoriat, koska 

monissa tutkimuksissa on arvioitu lapsen vaikutusvaltaa perheen ostopäätöksissä nimenomaan 
näiden tuotteiden kohdalla. Lisäksi valitsin arvioitavaksi sellaisia tuotteita, joita lapset käyttävät, 
jotka he voivat kokea itselleen tärkeiksi tai jotka mahdollisesti vaikuttavat heihin.
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päätösvallan suuruusItsenäisyys kuluttajana

perheen yhteiseen käyttöön
tulevat tuotteet

lapselle tulevat tuotteet

KUVIO 26 Lapsen päätösvaltaa tarkastellaan lapselle ja koko perheelle hankittavien 
tuotteiden osalta.

7.1. Lapsen omaan käyttöön tulevat tuotteet

Lapsen vaikutus- ja päätösvaltaa hänelle itselleen tulevien tuotteiden osalta tarkastelin sekä 

lomakkeessa että haastatteluissa. Lapset saivat tutkielman mukaan vaikuttaa melko paljon niihin 

tuotteisiin, joiden pääasiallinen käyttäjä hän oli.

Kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan lapset saavat vaikuttaa erityisesti itselleen tuleviin kirjoihin ja 
lehtiin (79,2% lapsista saa päättää paljon, N=370) sekä vaatteisiin ja kenkiin (73,9%, N=375). 

Samoin lapsille tulevien pikkunaposteltavien, pelien ja lelujen sekä urheilutarvikkeiden kohdalla 
lapsilla on suuri päätösvalta. Lasten päätösvaltaa heille itselleen tulevien tuotteiden osalta selventää 

kuvto 27. Ashcroftin (1998) tutkimustulokset ovat hyvin samansuuntaisia: hänen mukaansa 66% 
lapsilla oli sanansa sanottavana itselle tulevista vaatteistaan. Sabinen (2002, 9) tutkimuksessa lasten 

päätösvalta vaatteiden suhteen nousi jopa 90%:iin.
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Lasten päätösvalta omien tuotteiden kohdalla

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

omat kirjat ja lehdet 
(N=370)

omat vaatteet ja kengät 
(N=375)

o omat pelit & lelut (N=364)

omat urhellutarvikkeet 
(N=372)

omat videot & dvd:t 
(N=356)

omat tietokonepelit & 
pelikonsolit (N=369)

oma kännykkä (N0360)

■ saa päättää paljon 

□ saa päättää vähän 

H ei saa päättää lainkaan
■ eos

KUVIO 27 Lasten päätösvalta heille tulevien tuotteiden osalta (N=356-375).

Pojilla oli paljon vaikutusvaltaa pelivälineiden sekä itse pellen valintaan "(Saan sanoa mielipiteeni) 

tietokoneen ja vaikka x-box:in ostamisessa ja jossain sellasissa"(poika, Slk, keskikokoinen 
kaupunki). Pojilla on tyttöjä enemmän päätösvaltaa tietokoneiden, pelikonsoleiden ja 

urheilutarvikkeiden hankinnassa, kuten kuvio 28 osoittaa (tietokoneet & pelikonsolit p<0,001, 
N-368; urheilutarvikkeet p<0,01, N=371).
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Tyttöjen ja poikien erot vaikutusvallassa

poika: tietokonepelit ja 
pelikonsolit (N=162)

D saa päättää paljon 

□ saa päättää vähän 

■ ei saa päättää lainkana 

В eos/ ei osteta

59%

tyttö: tietokonepelit ja 
pelikonsolit (N=206)

poika: urheilutarvikkeet 
(N=160)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

: : ; ;

tyttö: urheilutarvikkeet 
(N=211) 56%

KUVIO 28 Päätösvalta lapselle itselleen tulevien tuotteiden osalta sukupuolen mukaan.

Lapselle tulevaan kännykkään koululaiset saavat vaikuttaa suhteellisen vähän muihin tuotteisiin 

verrattuna, vaikka kännykän tuotemerkillä onkin lasten mielestä eniten väliä. Vanhemmat olivat 
asettaneet selkeät rajat min kännykän kuin sen käytönkin suhteen. 4-luokkalaisen lapsen äiti kertoo 
esimerkillään, miten vanhemmat tietoisesti rajoittavat lasten käyttöön tulevia, mutta yleensä 
vanhempien maksamia tuotteita: "nyt kun kännykkä ostettiin hänelle syntymäpäivälahjaksi, niin kun 

han oh sanonut (että haluaa jonkun tietyn puhelimen) ja minä olin nyökytellyt kai sitte 

ajattelematta... niin ei se nyt ollu mikään kuvapuhelin, mut hirveen hieno. Sitten kun mentiin 
kauppaan, min minä sanoin, ettei tuu kuulonkaan, että semmonen tavallinen kännykkä. Se oli

meidän ensimmäinen semmonen paha yhteenotto... Ja sit me ostettiin se tavallinen, ja hän joutui 
nielemään pettymyksensä. ”

Tutkielman kvalitatiivisessa osuudessa analysoin lasten omaan käyttöön tulevien tuotteiden 
hankinnan itsenäisyyttä. Löysin neljä erilaista ryhmää, joista toista ääripäätä edustavat lapset, jotka



täysin tai lähes itsenäisesti saavat tehdä hankintoja. Toista ääripäätä edustivat lapset, jotka saivat

tehdä hankintoja vain vanhempien luvalla tai heidän kanssaan. Nämä neljä ryhmää ovat esitettyinä 
kuviossa 29.
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Lapsi saa ostaa 
täysin tai lähes 
itsenäisesti

Vanhemmat antavat 
ohjeita joskus

Vanhemmat
ohjeistavat
aktiivisesti

Lapsi saa ostaa 
tuotteita vain
vanhempien luvalla 
tai heidän kanssaan.

• Useimmat lapset
saavat tehdä 
hankintoja 
itsenäisesti - 
erityisesti tytöt.

• Valtaosa 5-ja 6- 
luokkalaisista saa 
tehdä hankintoja 
itsenäisesti, mutta 
myös osa 4- 
luokkalaisista.

• Erityisesti 4-
luokkalaisille 
vanhemmat antavat 
joskus ohjeita.

• Vanhemmat
ohjeistavat aktiivisesti 
lähinnä 4-luokkalaisia 
poikia.

• Vain harvat 4- 
luokkalaiset lapset 
tarvitsevat vanhempien 
luvan ostosten 
tekemiseen.

KUVIO 29 Lapsen päätöksenteon itsenäisyys.

Valtaosa 5-ja 6-luokkalaisista lapsista saa tehdä hankintoja täysin tai lähes itsenäisesti. Muutamille 

4-luokkalaisille vanhemmat antavat ohjeita joskus, mutta nimenomaan 4-luokkalaisia poikia 

vanhemmat ohjeistavat aktiivisesti. Vanhempien ohjeistus liittyi lähes poikkeuksetta ostosten 

järkevyyteen tai säästämisen tärkeyteen. Muutamat 4-luokkalaiset lapset eivät saaneet tehdä 
hankintoja ilman vanhempien lupaa. ”Isi on kauheen vihanen, jos mie ostan salaa jotain enkä kerro 

sille. Vaikka olisinkin kertonut äitille. ” (poika, 4lk, maaseutumainen kunta)

7.2. Lapsen ostoksilla käynnin itsenäisyys

Mc Nealin (1987, 47-49) Amerikassa 80-luvulla tehdyn tutkimuksen mukaan 9-12-vuotiaat lapset 

kävivät itsenäisesti eli ilman vanhempia kaupoilla keskimäärin yli kaksi kertaa viikossa. He myös 
kävivät keskimäärin kahdessa eri kaupassa viikon aikana. Vanhempien kanssa kaupoilla käydään 

vielä useammin, keskimäärin kolmisen kertaa viikossa. Pitkäsen mukaan (2002, 78) lapset käyvät 

kaupoilla yleensä jonkun seurassa eivätkä niinkään yksin.



80

40%

41 %

Lasten kuluttaminen ilman vanhempia

ravintoloissa ja 
kahviloissa (N=372)

kaupoilla (N=372)

C/>o.ro
— elokuvissa, teatterissa, 

konserteissa (N=372)

20% 40 % 60% 80% 100 %

■ usein 

ujoskus 

□ en koskaan

KUVIO 30 Lapsen kuluttaminen ilman vanhempia (N=372).

Kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan lapset käyvät usein tai ainakin joskus ilman vanhempia niin 

kaupoilla (94,3 /o, N-372) kuin elokuvissa, teatterissa ja konserteissakin (83,6%, N=372). Myös 
kahviloissa ja ravintoloissa lapset käyvät ilman vanhempia (68,9% usein tai joskus, N=372). Kuvio 

30 havainnollistaa lasten itsenäistä kuluttamista tuotteisiin ja palveluihin.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa löytyi kolme ”shoppailutyyppiä” (ks. kuvio 31): vanhempien kanssa 

ostoksilla käyvät, kavereiden kanssa ostoksilla käyvät ja sekä vanhempien että kavereiden kanssa 

ostoksilla käyvät. Kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan lapsista on kuitenkin hauskempaa käydä 
kaupoilla ilman vanhempia: 66% (N=372) lapsista oli samaa mieltä väittämän ”Kaupassa on 

yleensä kivempaa ilman vanhempia (esim. kaverin) kanssa” kanssa.



81

Käy yleensä kavereiden 
kanssa tai yksin ostoksilla

Käy sekä kavereiden että 
vanhempien kanssa
ostoksilla

Käy yleensä vanhempien 
kanssa ostoksilla

• Kukaan maaseutumaisissa
kunnissa asuvista lapsista ei 

käy vain kavereiden kanssa 

tai yksin kaupoilla

• Erityisesti 5-luokkalaisia

• Osa lapsista -erityisesti 

tytöistä- käy hyvin

aktiivisesti shoppailemassa:
se on harrastus.

• Erityisesti maaseutumaisissa

kunnissa asuvat lapset käyvät 
kaupoilla sekä kavereiden että
vanhempien kanssa.

• Erityisesti 4-luokkalaisia.

• Muutamat pienempien kuntien
lapset käyvät ostoksilla
vanhempien kanssa -> osittain

syynä pitkät välimatkat.

KUVIO 31 Lasten ostoksilla käyminen.

Vanhempien kanssa ostoksilla käyvät ovat yleensä 4-luokkalaisia. Lisäksi pienempien 

paikkakuntien lapset käyvät muita useammin ostoksilla vanhempien kanssa.

Kavereiden ja vanhempien kanssa ostoksilla käy sekä tytöt että pojat. Erityisesti maaseutumaisissa 
kunnissa asuvat lapset käyvät ostoksilla koulun jälkeen kavereiden kanssa ja muulloin vanhempien 
kanssa. Tämä selittyy osin pitkistä välimatkoista, kuten seuraava vastaus osoittaa: ”kun matkaa on 

20 kilsaa sinnekin (kirkonkylälle) ” (tyttö, 5 Ik, maaseutumainen kunta).

Puolestaan lapset, jotka käyvät vain kavereiden kanssa ostoksilla, käyvät usein kiertelemässä 

kauppoja myös yksin: ”(Käyn kaupoilla) kavereiden kanssa tai yksin, sellosta lorvimista siel 

kaupoissa, (tyttö, 51k, pääkaupunkiseutu). Osa tytöistä pitää shoppailua harrastuksenaan: he käyvät 

lähes päivittäin kiertelemässä kauppoja ja viettämässä aikaa ostoskeskuksissa. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen mukaan tytöistä kaupoilla kiertely onkin mukavampaa kuin pojista (kuvio 32).
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Kaupassa kiertely on usein mukavaa
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-t“’'-.> .у. J ‘W.- .'.-v.-

S^f®S

ВНШШПНфи»4М«в„ -,j fi %

100 %

90 °/c

80 %

70 °/<

60 °/

50 %

40 °/(

30 %

20 %

10 %

0 °À
samaa mieltä eri mieltä eos

■ tyttö 

□ poika

KUVIO 32 Tytöistä kaupoilla kiertely on mukavampaa kuin pojista (N=373, p<0,001).
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7.3. Perheen yhteiset ostokset

Vanhempien mielestä lapset liioittevat omaa vaikutustaan perheen yhteisiin ostopäätöksiin (Hogg 

ym. 1998, 295-300; Pitkänen 2002). Samoin Foxmanin, Tansuhajin ja Ekströmin (1989) mukaan 
lapset arvioivat vaikutusvaltansa olevan suurempi kuin se heidän vanhempiensa mielestä on. 

Kuitenkin esimerkiksi USA:ssa, jossa lasten kuluttamista ja lasten vaikutusvaltaa perheen yhteisissä 

ostoksissa on tutkittu eniten, lasten suora vaikutus perheen ostopäätöksissä nousi peräti 15% 

vuosittain koko 90-luvun ajan. Myös Facendan (2002, 23) mukaan tweensien rooli perheiden 

ostopäätöksissä on kasvanut. Samoin Powerin, Atchisonin, De Georgen ja Foustin (1991, 58-59) 
tutkimuksessa lähes puolet (43%) vanhemmista ilmoitti, että heidän lapsensa ovat enemmän mukana 

perheen ostopäätöksissä kuin mitä he itse olivat lapsina. Arvioiden mukaan tilanne ei muutu, vaan 
lasten vaikutus perheiden ostopäätöksiin tulee 2000-luvulla edelleenkin nousemaan (Mc Neal 1999).

Assael (1981) näkee lasten osallistuvan perheen ostopäätöksiin kolmella tavalla: heillä on 

vaikutusvaltaa perheen jäseninä, he toimivat itsenäisinä päätöksentekijöinä ja he myös vaikuttavat 

muiden perheenjäsenten päätöksiin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa arvioin lasten vaikutusvaltaa 

muutamien sellaisten tuotteiden osalta, joita lapsi käyttää tai jotka hän voi kokea itselleen tärkeäksi. 
Analysoin seuraavaksi lasten vaikutusvaltaa perheen päivittäistavaraostoksiin, isompiin hankintoihin 

ja lomamatkoihin. Haastatteluissa kävimme läpi kyselyä syvällisemmin, miten lapset näkevät oman 

vaikutusvaltansa perheen tehdessä hankintoja.

7.3.1. Perheen päivittäistavaraostokset

Lapset käyvät aiempaa useammin vanhempien kanssa päivittäistavaraostoksilla. Näin ollen lapsilla 

on myös enemmän vaikutusvaltaa siihen, mitä kaupasta hankitaan (Coughlin & Sirottaan 2003, 3). 
Lasten arvion mukaan heillä on paljon vaikutusvaltaa silloin, kun kotiin ostetaan virvoitusjuomia, 
mehuja, makeisia, sipsejä, snacksejä, jogurtteja, vanukkaita ja jäätelöä. Lähes kaikki lapset tunsivat, 

että he saavat päättää ainakin jonkin verran näiden tuotteiden hankinnasta (97,3% saa vaikuttaa 

paljon tai jonkin verran). Sabinon (2002, 9) tutkimustulokset ovat samansuuntaisia: lapsilla on 

runsaasti vaikutusvaltaa heidän käyttämiensä päivittäistavaroiden hankintaan. Kvantitatiivisen 
tutkimuksen mukaan myös ravintoloissa lapset saavat melko itsenäisesti päättää, mitä he haluavat.
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K„„,n ostettuun ruokaan lapse, näkivät vo,vansa vaikuttaa vähiten: vatn joka v,ides tunsi että 
hänellä on paljon vatkutusvaltaa kotiin ostettuun ruokaan. M.elenkiinto.sta on, että vanhemmat 

näkivät lasten va,ku,uksen päivtttäistavaraostoksim suurempana kuin lapse, itse (vrt. Hogg ym. ,998 

Pitkänen 2002). Vanhemmista 29% (N=193) 0li sitä mieltä että in
w. + + ^ J 1 Slta mielta> etta IaPsella on paljon vaikutusvaltaa

,n ostetun ruoan suhteen (jonkin venan 70,5%). Kun vanhemmista 0,5% (N=193) oh sitä mieltä,
ette, apstha ole lainkaan vaikutusvaltaa perheen päivittä,s,avaraostoks,in, laps,sm jopa „,3% 

) e, nähnyt itsellään olevan päätösvalma kotiin ostettavan ruoan suhteen. Mielestäni 
vanhempien ja lasten näkemysero johtuu s,itä, että vanhemmat kokeva, ottavansa lapse, huomioon 

ruokaostokstlla, vatkka eivä, lapsen mielipidettä erikseen kysyjään. Kuvmsta 33 näkee lasten 

paatosvallan suuruuden eri tuotteiden osalta.

Lapsen päätösvallan suuruus

T~ y ,: --- r~=--- —--- -———______
I-- ■ :

(N=373) -̂-------------

kotiin ostettu muu ruoka 
(N=370)

jogurtit,vanukkaat,jäätelö 
(N=375)

virvoitusjuomat,mehut 
(N=373)

karkit, sipsi, snaksit (N=373)

■ saa päättää paljon 
И saa päättää vähän
□ ei saa päättää lainkaan
■ eos/ ei osteta

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

KUVIO 33 Lapsen päätösvallan suuruus eri tuotteiden kohdalla(N=370-375).

Iän myötä päätösvalta kasvaa vhvo.tusjuomten, mehujen, jogurttien, vanukkatden, jäätelön

ma I’ S1PSlenJa SnaCkSlen hank,nnan osata K™os,a 34 näkee selvästi iän mukana tuoman 
paatosvallan kasvun.
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Iän merkitys päätösvallassa

limonadit, mehut (N=369) jogurtit,vanukkaat,jäätelö (N=371)

tuote

O 9-10 -vuotiaat
■ 11-vuotiaat 
П 12-vuotiaat
■ 13-14 -vuotiaat

KUVIO 34 Iän myötä lapsen päätösvalta kasvaa. Kuviossa 
paljon” vastaukset. on huomioitu lasten ”saan päättää

Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan lapset voidaan jaotella kolmeen ryhmään sen suhteen, kuinka 

paljon lapsi saa omasta mielestään vaikuttaa perheiden päivittäistavaraostoksiin (ks. kuvio 35). 
Lapsen päätös-ja vaikutusvalta vaihteli perhekohtaisesti: kun toisissa perheissä lapset saivat pitkälti

päättää, mitä he ruokakaupasta kotiin haluavat, ei toisissa perheissä päivittäistavaraostoksiin saanut 
lapsi sanoa juuri mitään.

Saa päättää paljon Saa päättää jonkin verran tii saa päättää tai vain hyvin vähän
• Muutamat lapset saavat päättää

hyvin paljon kotiin ostettavasta 
ruoasta.

• Yleensä 5- ja 6-luokkalaisia

• Valtaosa lapsista, erityisesti 
tytöt saavat päättää jonkin 
verran kotiin ostettavista 
ruokatuotteista.

• Yleensä 4- ja 5-luokkalaisia.
• Brändit tärkeitä joissakin 

lapsen käyttämissä tuotteissa.

• Muutamat lapset eivät saa
päättää lainkaan tai vain hyvin 
vähän kotiin ostettavista
päivittäistavaroista.

• Yleensä 4- ja 5-luokkalaisia

KUVIO 35 Lasten päätösvallan suuruus päivittäistavaroiden hankinnassa.

Lapset, joilla oli paljon vaikutusvaltaa perheen ruokaostoksiin, olivat 5-6 -luokkalaisia. Esimerkiksi 
5-luokkalamen tyttö kuvaa vanhempien ruokakaupassa käyntiä seuraavasti "Mie käsken (vanhempia



ostamaan kaupasta haluamiani tuotteita), ja ne tuo mitä mä pyydän ” (tyttö, 5lk, keskikokoinen 
kaupunki).

Usein vanhemmat kaipaavat lapsilta ideoita ruoanlaittoon, ja valtaosa lapsista saakin päättää jonkin 

verran ruokaostoksista. Erityisesti 4-5 -luokkalaisilla oli jonkin verran päätösvaltaa näiden ostosten 

suhteen. Osalle lapsista, joilla oli jonkin verran päätäntävaltaa, nousivat tiettyjen 

päivittäistavaroiden brändit tärkeiksi. Lasten mainitsemat brändituotteet olivat sellaisia, joita he itse 

käyttivät usein, esimerkiksi vanukkaissa, pizzoissa, virvoitusjuomissa ja jogurteissa tuotemerkillä 
oli lapsille merkitystä.
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Osa 4-5 -luokkalaisista lapsista ei saa vaikuttaa juuri ollenkaan perheen ruokaostoksiin. Kuten 4- 

luokkalainen poika kertoo ”Mie kuljen iskän kanssa kärryn vieressä yleensä ja kysyn aina iskältä 

voitasko ostaa vaikka tämmöstä ja silleen. Miun tahto menee oikeastaan aika harvoin läpi, ei se 
hirveästi kuuntele” (poika, 4 Ik, keskikokoinen kaupunki). Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan 
lasten päätösvalta perheen päivittäistavaraostoksissa kasvaa iän myötä.

7.3.2. Perheen isot hankinnat

Lapset vaikuttavat usein perheen suuriin hankintoihin. Esimerkiksi auton, television ja uuden 

teknologian tuotteiden valinnassa voi lapsella olla vaikutusvaltaa (Williams 1989). Myös Pavian 

(2002, 24) mukaan lapsilla voi olla suuri vaikutus esimerkiksi auton tai luksushyödykkeiden 
hankinnassa (ks. myös Rossiter 1979, 425-426).

Kuviossa 36 ovat lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset lasten päätösvallasta isojen tuotteiden 

hankinnassa. Lapset pitivät päätösvaltaansa suurempana kuin heidän vanhempansa (ks. myös 
Foxman ym. 1998; Hogg ym. 1998, 297-299; Pitkänen 2002).
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Perheen isot hankinnat ja lasten päätösvalta

100%

Lapset: TV, videot, tietokone 
(N=367)

Vanhemmat: TV, videot, 
tietokone (N=193)

O Lapset: Auto, moottoripyörä 
3 yms. (N=366)

Vanhemmat: Auto, moottoripyörä 
yms. (N=193)

Lapset: Uusi asunto (N=358)

Vanhemmat: Uusi asunto 
(N=192)

в saa päättää paljon %

□ saa päättää vähän %

В ei saa päättää lainkaan 

o eos/ el osteta %

KUVIO 36 Lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset lasten vaikutusvallasta perheen 
isoissa ostoksissa.

Joka viides lapsi oli sitä mieltä, että hän saa päättää paljon kotiin ostettavista teknologiatuotteista 

(tv, videot, tietokone). Haastatteluissa selvisi, että lapsilla on usein vaikutusvaltaa uuden 

teknologian tuotteista, koska he olivat ikään kuin asiantuntijoita. Lapsen tietotason yhteys 

vaikutusvaltaan on usein Beattyn ja Talpaden (1994, 335-341) mukaan heikko, mutta joidenkin 

kestokulutushyödykkeiden kohdalla lapsen tiedot ja asiantuntemus lisäävät vaikutusvaltaa. 

Erityisesti pojat kertoivat neuvovansa vanhempiaan tietokoneiden hankinnassa. ”Kyl mä saan 
päättää aika paljon tekniikka-asioista ” (poika, 6lk, keskikokoinen kaupunki). Vanhempien näkemys 

lasten vaikutusvallasta on toisenlainen: vanhempien mielestä lasten vaikutusvalta on pienempi (ks. 
Hogg ym. 1998, 297-299; Pitkänen 2002.) Kuitenkin esimerkiksi Dumontin (2001) mukaan yli 

puolet innovaatioista, kuten elektroniset pelit, cd-romput ja multimediatuotteet saavuttavat 

kotitaloudet lasten kautta.

Lapset uskoivat, että heillä on hieman päätösvaltaa uuden asunnon ja moottoriajoneuvojen (esim. 

auto, moottoripyörä) hankinnassa. Erityisesti pojilla oli mielestään vaikutusvaltaa
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moottoriajoneuvojen hankinnassa (pojat 11,9%, tytöt 1,5%, p<0,001 N=365). Myös 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvisi, että nimenomaan poikien mielestä heillä oli ainakin hieman 
päätösvaltaa perheen isoissa hankinnoissa.

Haastatteluissa ilmeni, että vanhemmat haluavat usein kuulla suurissa hankinnoissa lapsen 

mielipiteen tai saada vahvistusta omalle päätökselleen: ”Kyllä ne (vanhemmat) kysy, että 

kannattaako mun mielestä ostaa meille moottorivene” (poika, 5lk, suuri kaupunki). Tämä 

todennäköisesti lisää lapsen tunnetta siitä, että hänellä on päätösvaltaa isojen ostosten hankinnassa 
enemmän kuin vanhempien mielestä.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa löytyi kolme erilaista vaikutusvallan tasoa (ks. kuvio 37). 

Haastatteluissa oli vain yksi 5-luokkalainen poika, joka tunsi saavansa vaikuttaa paljon perheen 

isoihin ostopäätöksiin. Valtaosa lapsista oli sitä mieltä, että heidän mielipidettä kysytään suurten 

hankintojen yhteydessä ja sillä on hieman vaikutusta vanhempien tekemään lopulliseen 

ostopäätökseen. Tosin lasten mielestä heidän vaikutusvaltansa suurempiin ostoksiin riippui 

hankittavasta tuotteesta: lapsen vaikutusvalta kasvaa, mikäli lapsi on tuotteen pääasiallinen käyttäjä.

Saa vaikuttaa Mielipide kysytään/ 
saa vaikuttaa vähän

Ei saa vaikuttaa

• vain yksi 5-luokkalainen lapsi 
oli sitä mieltä, että hän saa 
vaikuttaa paljon perheen 
suuriin ostoksiin.

• valtaosa lapsista saa vaikuttaa 
vähän perheen suuriin ostoksiin 
tai ainakin heidän mielipiteensä 
kysytään.

• erityisesti pojat uskoivat, että he 
saavat hieman vaikuttaa.

• kaikki suurten kaupunkien 
lapset olivat sitä mieltä, että 
heidän mielipiteellä on ainakin 
hieman vaikutusta.

• monet lapset olivat sitä mieltä, 
etteivät he saa vaikuttaa 
lainkaan perheen suuriin 
hankintoihin

• erityisesti tytöt näkivät 
vaikutusvaltansa 
olemattomaksi.

• kukaan suurien kaupunkien 
lapsista ei uskonut olevansa 
ilman vaikutusvaltaa.

KUVIO 37 Lasten vaikutusvalta perheen isoissa hankinnoissa.

Monet, erityisesti 4-luokkalaiset tytöt olivat sitä mieltä, etteivät he saa vaikuttaa ollenkaan perheen 

isoihin ostopäätöksiin. Toisaalta he eivät sitä edes välttämättä edes halunneet osallistua 

päätöksentekoon: ”Mie en periaatteessa saa vaikuttaa ollenkaan, mutta ei se haittaakaan. Miulla 

on neljä sisarta, niin ei miun mielipide siinä juuri vaikuta" (tyttö, 6lk, keskikokoinen kaupunki). "Ei 

meidän (lasten) tarvitsekaan jokaiseen asiaan vaikuttaa ” (tyttö, 6lk, maaseutumianen kunta).
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Muutamien lasten mielestä vanhemmat kyllä kysyvät mielipiteen, mutta sillä ei juuri ole vaikutusta: 

”ио kyllähän ne kysyy (mielipidettä isoja hankintoja tehtäessä), mutta ei ne yleensä ne omat toiveet 
sit oikein toteudu ” (poika, 6lk, Juva).

7.3.3. Perheen lomat

Lapset vaikuttavat suhteellisen paljon perheen vapaa-ajan päätöksiin (Mangleburg & Tech 1990, 

815-825; Möwen 1995, 417). Myös kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan lapsilla on päätösvaltaa 

lomamatkojen suhteen, kuten kuvio 38 osoittaakin (75,7%:llä päätösvaltaa paljon tai vähän, 
N=362). Mielenkiintoista on, että vanhemmat näkevät lasten vaikutusvallan lomamatkoihin vielä 

suurempana kuin lapset (87,5%, N=192) (vrt. Hogg ym. 1998; Pitkänen 2002). Mielestäni tämä voi 

johtua siitä, että vanhemmat valitsevat lomamatkoja lapsen mieltymyksiä silmällä pitäen, vaikka he 
eivät lapselta mielipidettä kysyisikään.

■ lapsi
□ vanhemmat

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

saa päättää paljon

Lasten päätösvalta lomamatkoissa

saa päättää vähän ei saa päätää lainkaan eos/ el osteta

päätösvallan suuruus

KUVIO 38 Lasten ja vanhempien näkemys lapsen päätösvallasta perheen lomamatkojen 
suhteen.
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lomien viettoon liittyvästä päätöksenteosta keskusteltiin laajemmin 

ja tarkemmin. Haastatteluissa löytyi kolme erilaista tapaa tehdä lomanviettopäätöksiä: joko lapsi 

päättää itse lomasuunnitelmista, vanhemmat päättävät lomasuunnitelmista tai lapsi ja vanhemmat 
päättävät lomasuunnitelmista yhdessä (ks. kuvio 39).

Erityisesti 4-5 -luokkalaiset tytöt päättävät yhdessä vanhempien kanssa siitä, mitä lomilla tehdään. 

Yhdessä lapsen kanssa lomasuunnitelmista päättävät vanhemmat antavat usein lapsille vaihtoehtoja: 

esimerkiksi käydäänkö tänä kesänä Linnanmäellä vai Särkänniemessä. Toisaalta vanhemmat 

saattavat antaa lapsen päättää, tuleeko esimerkiksi lomamatkalle mukaan vai ei ”Äiti sanoo yleensä 

et kai sä tuut mukaan ja jos ei kiinnosta, niin jää sitten kotiin. Et sä oot jo niin iso tyttö, et sä pystyt 

olemaan täällä yksinkin” (tyttö, 4lk, pääkaupunkiseutu).

Perheissä, joissa lapsi saa päättää melko paljon lomasuunnitelmista, lapsi voi antaa vanhemmille 

erilaisia ehdotuksia. Maaseutumaisissa kunnissa lapset saavat muita useammin päättää melko 

itsenäisesti lomatekemisistään. Puolestaan poikien vanhemmat päättävät usein loman vietosta.

Lapsi ja vanhemmat 
päättävät yhdessä

Vanhemmat päättää Lapsi saa päättää itse

• erityisesti 4-5 -luokkalaiset 
tytöt päättävät loma-asioista 
yhdessä vanhempiensa kanssa.

• usein vanhemmat antavat 
lapselle vaihtoehtoja

• erityisesti poikien vanhemmat 
päättävät loma-asioista

• maaseutumaisissa kunnissa 
usein lapsi saa päättää 
lomasuunnitelmistaan (yleensä 
suunnitelmat täytyy 
’Lyväksyttää” vanhemmilla)

KUVIO 39 Lomasuunnitelmat ja lapsen päätösvalta.



8. LAPSI JA RAHA
Kotitalouksien kasvanut varallisuus on nostanut lapset merkittäviksi rahankäyttäjiksi. (Hoppu 1997, 
1; Ward ym., 1977, 21-22.) Mc Nealin (1987, 29-31) tutkimuksen valossa lapset muodostavat 

melko suuren ja ostovoimaisen markkinasegmentin. Lapset ovat myös melko itsenäisiä kuluttajia 
(Coughlin & Strottman 2003, 3; Gunter & Furnham 1998, 3-5).

Suomessa on 10-14-vuotiaita lapsia noin 320 000 (Tilastokeskus 2003). Esimerkiksi Suomen 

lelumarkkinoiden tarkastelu kuviossa 40 osoittaa, että lapsille suunnatut markkinat ovat 
kohtuullisen kokoiset. Lisäksi lasten käytettävissä oleva rahamäärä on noussut vuosi vuodelta: kun 

7-11 -vuotias englantilaislapsi sai kymmenen vuotta sitten 4,42 puntaa viikossa, sai hän vuonna 
2002 jo 8,29 puntaa (Carrick 2002).
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• Suomessa myydään vuosittain 12-13 miljoonaa lelua.
• Lelujen kokonaismarkkinat vuodessa ovat Suomessa noin 180 miljoonaa euroa, 

kuluttajahinnoin laskettuna.
• Vuodessa ostetaan lasta kohden leluja noin 200 eurolla.
• Suomen leluvalikoimat koostuvat yli 25.000 erilaisesta lelusta.
• Leluvalikoimista uusiutuu vuosittain n. 60 %.

KUVIO 40 Suomen lelumarkkinat numeroina (Suomen Leluyhdistys).

Tarkastelen seuraavaksi kuvion 41 mukaisesti lasten itsenäisyyttä kuluttajina heidän käytettävissä 

olevan rahamäärän, rahanlähteiden ja kulutuskohteiden kautta. Lopuksi analysoin vielä lasten 
suhtautumista rahaan ja kuluttamiseen.
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lapset ja rahaitsenäisyys kuluttajana

lasten käytettävissä oleva 
_______rahamäärä

lasten suhtautuminen 
rahaan ¡a kuluttamiseen

lasten rahanlähteet

lasten rahan käyttö: 
kulutuksen kohteet

KUVIO 41 Lapset ja raha.

8.1. Lapsen käytettävissä oleva rahamäärä ja rahanlähteet

Vanhemmat antavat rahaa lapsilleen usein kahdesta syystä: he haluavat miellyttää ja palkita lastaan 

tai he haluavat opettaa ja opastaa lasta kuluttajiksi ja valmistaa häntä aikuisuuteen. (Mc Neal 1987, 

28-29). Abramovitchin, Freedmanin ja Plinerin (1991, 27-45) tutkimuksen mukaan säännöllinen 

viikkoraha auttaakin lapsia ymmärtämään rahaan, hintoihin ja talouteen liittyviä asioita.

Useimmat lapset saavat viikkorahaa (63,1%, N=372), joka on yleensä 2-4 euroa (ks. kuvio 42). 

Lasten ja heidän vanhempiensa näkemys taskurahan suuruudesta on samanlainen. Lasten saama 

rahamäärä kuukaudessa vaihteli kvantitatiivisessa tutkimuksessa peräti 2:n ja 80 euron välillä. Myös 

kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan lasten käytettävissä oleva rahamäärä vaihtelee runsaasti: 

joidenkin lasten vanhemmat ovat hyvin avokätisiä antamaan rahaa, toisten vanhemmat taas pitävät 
tiukempaa kontrollia lasten hallussa olevan rahamäärän suhteen. Osa haastatelluista lapsista sai 5 
euroa kuukaudessa omaa rahaa, toiset lapset puolestaan saivat jopa 40 euroa.
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45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

0-2 euroa yli 6 euroa

Taskurahan suuruus

2-4 euroa 4-6 euroa

summa

KUVIO 42 Säännöllisen taskurahan suuruus viikossa lasten kvantitatiivisen aineiston 
perusteella (N=225).

Mc Nealin (1992) tutkimuksen mukaan 4-12 -vuotiaat lapset saivat suurimman osan rahoistaan 

vanhemmiltaan: noin puolet viikkorahana, vajaan neljänneksen lahjana tai palkkana kotitöistä ja 
reilu neljännes lahjana sukulaisilta tai palkkana satunnaisista töistä. Myös Ashcroftin (1998) 

tutkimuksen mukaan valtaosa lapsen käytössä olevasta rahasta tulee vanhemmilta tai lahjaksi 

vanhemmilta ja läheisiltä. Gun terin ja Fumhamin (1998, 3-5) mielestä lasten useat rahanlähteet 
tekevätkin hankalaksi lasten käyttämän rahamäärän arvioinnin

Suomalaisista tutkimukseen osallistuneista lapsista reilusti yli puolet saivat viikko- tai 

kuukausirahaa (63,1%, N=372) -yleensä vanhemmiltaan. Lisäksi lapset saavat rahaa kotitöistä ja 

lahjaksi: noin puolet koululaisista saa rahaa kotitöistä (42,2%, N= 379), sukulaisilta (51,2%), 

palkkioksi tai lahjaksi (58,8%). Kuviossa 43 on esitettynä lasten rahanlähteet kvantitatiivisen 

tutkimuksen mukaan. Muutamat lapset saavat rahaa myös kodin ulkopuolisesta työstä (3,4%). 

Haastatteluissa rahan lähteet tarkentuivat: lapset saattoivat saada viikko- tai kuukausirahan lisäksi 

synttäri- ja nimipäivärahaa, joulurahaa sekä kevätrahaa. Lisäksi lapsi saattoi saada rahaa esimerkiksi 
hyvästä koulumenestyksestä tai onnistumisesta harrastuksissa.
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Rahanlähteet
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lapsen rahanlähteet

KUVIO 43 Lasten rahanlähteet (N=379).

Kvalitatiivisen aineiston mukaan siihen, mistä ja miten lapsi rahaa saa, vaikutti eniten kunnan koko, 

jossa perhe asui. Pienissä maaseutumaisissa kunnissa lapset tekivät kotitöiden lisäksi myös muita 

töitä oman rahan eteen. ”Meilläkin kun kasvatetaan kalkkunoita, niin siel kun on töissä, niin siitä 

saa palkkaa... Mie saan tuntipalkkaa. Miul on 3 euroo tunti. " (poika 5 Ik, maaseutumainen kunta).

Kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan vain harvat lapset saavat omasta mielestään rahaa pyytämällä 

(4,5%, N=379). Vanhemmistakin vain 6,1% (N=195) kertoi antavansa rahaa lapselle hänen sitä 

pyytäessä. Kvalitatiivisen aineiston mukaan puolestaan pääkaupunkiseudulla lapset saavat lähes 

poikkeuksetta pyytämällä rahaa vanhemmiltaan haluamaansa tuotteeseen: ”Jos mul on tylsää, niin 

mä pyydän mun äitiltä et saanks mä vähän rahaa vaik karkkii. No miks sä haluut karkkii (äiti 
kysyy), no kun mul on tylsää (minä vastaan). No auttaaks se jos saa karkkii (äiti kysyy), no sit mä 

sanon et auttaa ja sit se antaa rahaa. ” (poika, 5 Ik, pääkaupunkiseutu). Pyytämällä ei kuitenkaan 

saanut aina haluttua summaa; lapsen haluama tuote ei saanut olla liian kallis ”jos joku asia on 

hirveen epäkäytännöllinen ja maksaa yli 5 euroo, niin sitä ei saa. Vaik iso karkkipussi. ” (tyttö, 4 Ik,



pääkaupunkiseutu). Toisaalta taas "jos (esim.) paita on jotain 120 euroo. et jos se on joku oikeen 

laatumerkki, niin en mä sitä saa, kun se on kuitenkin vaan paita" (tyttö, 4lk, pääkaupunkiseutu). 
Vanhemmilta saatuun rahamäärään vaikutti erityisesti se, mitä lapsi pyysi. Vanhempien mielestä 

käytännöllinen ja tarpeellinen tuote saa maksaa enemmän kuin vanhempien näkökulmasta 

epäkäytännöllinen ja tarpeeton. Samoin vanhemmat vaativat selitystä pyydetyn rahan käytölle. 

Faceda (2003, 25) korostaakin, että mikäli vanhemmat eivät näe tuotteen käytännöllisyyttä ja 
tarpeellisuutta, he eivät osta lapselle sitä tai anna lapselle rahaa siihen.
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Keskikokoisissa kunnissa rahan eteen tehtiin töitä joskus, eikä vanhemmilta automaattisesti saanut 

rahaa pyytämällä. Pääkaupunkiseudun lapsilla on näin ollen muita enemmän niin sanottua 

ennakoimatonta rahaa käytettävänään; rahaa saa, kun sitä pyytää tiettyyn kohteeseen.

Kuntatyyppi Maaseutumainen
kunta

Keskikokoinen kunta Pääkaupunkiseutu

Rahan
saantitapa

Oman rahan eteen tehtävä 
töitä

Pitää tehdä joskus töitä, 
joskus saa myös
pyytämällä.

Saa rahaa pyytämällä lähes 
aina

Rahan
riittävyys

Omaa rahaa riittävästi Omaa rahaa Omaa rahaa 
riittävästi ei riittävästi

Omaa rahaa ei riittävästi

KUVIO 44 Lasten rahan saantitapa ja rahan riittävyys kvalitatiivisen aineiston mukaan.

Kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla lapsilla oli omaa rahaa käytettävänään: toisilla enemmän, 

toisilla vähemmän. Pääkaupunkiseudun lapset eivät pidä heillä käytettävänä olevaa rahamäärää 

riittävänä: "kyl sitä (rahaa) sais tulla viel lisää. ” (tyttö, 5 Ik, pääkaupunkiseutu). Maaseutumaisissa 

kunnissa puolestaan lapset pitivät käytettävissä olevaa rahamääräänsä riittävänä: ” on (omaa rahaa 

riittävästi)... Et sit jos sitä on liikaa, niin tulee törsättyä kaikkee mahollisee” (tyttö 6 Ik, 
maaseutumainen kunta). Keskikokoisissa kunnissa näkemykset oman rahan riittävästä määrästä 
vaihtelivat riittävän ja riittämättömän välillä. Kvalitatiivisen aineiston tulokset lasten rahan 

saantitavoista ja riittävyydestä on esitetty kuviossa 44.
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8.2. Lapsen kulutuskohteet

Ashcroftin (1998) tutkimuksen mukaan lapset hankkivat rahoillaan makeisia, virvoitusjuomia, 
snacksejä, lahjoja, kirjoja ja lehtiä. Antonidesin ja van Raaijin (1998, 463) tutkimuksen mukaan 

lapset ostavat rahoillaan ruokaa, makeisia ja leluja. Acuffin ja Reiherin (1997, 86) mukaan 10-13- 

vuotiaiden lasten keskuudessa menestyvät puolestaan urheiluvarusteet, keräilykortit, julkaisut ja tv- 

showt ja -elokuvat. Todellisiksi hiteiksi ovat nousseet Acuffin ja Reiherin (1997, 86) mukaan 

esimerkiksi poikien keskuudessa elektroniset pelit, joissa on useita lasten arvostamia ominaisuuksia: 

ne ovat haasteellisia, mutkikkaita ja vaihtelevia, niissä saa kilpailla ja ne palkitsevat.

Kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan lasten kaksi tärkeintä ostokohdetta olivat pikkunaposteltavat 

(50,9%) sekä pukeutumiseen liittyvät tuotteet (45,1%, N=379). Myös vanhempien näkemys lasten 

tärkeimmistä ostokohteista oli samansuuntainen (N=195). Taulukkoon 2 olen koonnut lasten 
tärkeimmät ostokohteen lasten ja heidän vanhempiensa mielestä. Puolestaan kuviosta 45 näkee 
selvästi lasten tärkeimmät ostokohteet sukupuolen mukaan esitettyinä.

TAULUKKO 2 Lasten tärkeimmät ostokohteet sekä lasten (N=378) että vanhempien (N=194) 
näkökulmasta tarkasteltuna. P-arvoa tarkastelemalla näkee, onko sukupuolten ero tilastollisesti 
merkitsevä ostokohteiden suhteen (p<0,10, tilastollisesti melkein merkitsevä; p<0,05, tilastollisesti 
merkitsevä; p<0,01, tilastollisesti hyvin merkitsevä; p<0,001 tilastollisesti erittäin merkitsevä).

Lasten tärkeimmät ostokohteet

karkit, herkut, sipsit, snacksit 
pukeutuminen
harrastukset ja harrastusvälineet 
pikkutavarat, lahjat, lelut 
säästää 
pelit
koulutarvikkeet 
kirjat, lehdet 
kosmetiikka ja korut 
limsat ja muut juomat 
lemmikin tarvikkeet 
ruoka (sis. McDonalds) 
keräilytuotteet 
huvittelu

tytöt % pojat % p-arvo lasten vanhempien
vastaukset % vastaukset %

45,0 58,1 p < 0,05 50,9 75,9
57,8 28,7 p < 0,001 45,1 30,8
5,7 38,3 p < 0,001 20,1 15,9
26,1 6,6 p < 0,001 17,4 33,3
19,9 H,4 p < 0,05 16,1 10,3
3,3 30,5 p < 0,001 15,3 19,0
16,6 1,8 p < 0,001 10,0 8,7
11,4 6,6 p>0,10 9,2 10,8
14,7 0,6 p < 0,001 8,5 10,8
2,4 11,4 p < 0,001 6,3 6,2
10,4 0,6 p < 0,001 6,1 5,1
3,8 7,2 p>0,10 5,3 4,6
2,4 7,7 p < 0,05 4,5 6,7
4,3 3,6 p>0,10 4,0 11,8
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Sukupuolella on merkitystä sen suhteen, mikä on lapsille tärkeä ostokohde. Tyttöjen kolme 

tärkeintä kulutuskohdetta olivat pukeutumiseen liittyvät tuotteet, pikkunaposteltavat ja pienet niin 

sanotut tiimaritavarat. Poikien kolme useimmiten mainittua kulutuskohdetta olivat puolestaan 
pikkunaposteltavat, harrastukseen liittyvät asiat ja pelit.

Tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten välillä kulutuskohteissa on pukeutumisessa, peleissä, 

harrastuksiin liittyvissä tuotteissa ja pikkutavaroissa. Reilusti yli puolet tytöistä pitää 

pukeutumiseen liittyviä tuotteita yhtenä tärkeimmistä kulutuskohteistaan, pojista vain reilu 

neljännes (28,7%) (p<0,001, N=378). Tytöt ostavat omilla rahoillaan pikkutavaroita, lahjoja ja 

leluja huomattavasti enemmän kuin pojat: tytöistä reilu neljännes (26,1%) käyttää omia rahojaan 

pikkutavaroihin, kun pojista vain 6,6% käyttää rahaa vastaaviin tuotteisiin (p<0,001, N=378).

Pojille pelit ovat tärkeitä ostokohteita: 30,5% pojista mainitsi pelit yhdeksi tärkeimmistä 

ostokohteista, kun vastaavasti tytöistä pelit mainitsi vain 3,3% (p<0,001, N=378). Pojat laittavat 

omia rahojaan myös harrastusvälineisiin huomattavasti tyttöjä useammin (pojat 38,3%; tytöt 5,7%; 
p<0,001; N=378).

Tytöillä menee poikia useammin rahaa lemmikkeihin (tytöt 10,4%, pojat 0,6%, p<0,001), 

koulutarvikkeisiin (tytöt 16,6%, pojat 1,8%, p<0,001) ja kosmetiikkaan (tytöt 14,6%, pojat 0,6%, 

p<0,001). Pojilla menee puolestaan omaa rahaa virvoitus- ja muihin juomiin (pojat 11,4%, tytöt 
2,4%, p<0,001) sekä elektroniikkaan (pojat 6% ja tytöt 1,4%, p<0,001) tyttöjä enemmän.
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KUVIO 45 Lasten tärkeimmät rahan käyttökohteet sukupuolen mukaan (N=378).

Pääkaupunkiseudun lasten kulutuskohteet poikkeavat muista lapsista: joka viides (19,6%) 

pääkaupunkiseudun lapsista pitää virvoitusjuomia yhtenä tärkeimmistä ostokohteista. Lisäksi 

pääkaupunkiseudun lapset käyvät pikaruokapaikoissa (13%) muita lapsia useammin. Tämä 

johtunees siitä, että pikaruokaravintoloita on runsaasti pääkaupunkiseudulla: ”mummo joskus 
kehottaa menemään Mäccärille, kun se ei jaksa tehdä ruokaa. ” (poika, 5lk, pääkaupunkiseutu).
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Lisäksi helsinkiläislapsilla menee omaa rahaa muita enemmän peleihin (26,1%) ja huvitteluun 

(13%). Lisäksi he säästävät rahaa muualla asuvia lapsia harvemmin (2,2% säästää).

Vaikka valtaosalla lapsista on oma kännykkä, vain 2,6% vanhemmista arveli lapsella menevän 

rahaa siihen. Lapsetkaan eivät maininneet puhelinta menoeräkseen. Haastatteluissa ilmenikin, että 

vanhemmat maksavat puhelimen aiheuttamat kohtuulliset kulut. Saldoraja oli lapsille tuttu asia: 
lähes kaikilla oli joko sovittu puhelinlaskun maksimimäärästä tai heille oli asetettu saldoraja.

Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan tytöt kuluttavat poikia enemmän palveluihin: tytöt käyvät poikia 

useammin kavereidensa kanssa esimerkiksi elokuvissa ja jäätelöllä. Poikien palveluiden käyttö on 

enimmäkseen pikaruokaravintoloissa käymistä. Muutoin samat kulutuskohteet nousivat esille kuin 

kvantitatiivisessa aineistossa (ks. kuvio 46 ja taulukko 2). Tyttöjen rahat kuluivat makeisiin, 

vaatteisiin sekä pikkutavaroihin ja lahjoihin (lapset kutsuivat pikkutavaroita usein 

”tiimaritavaroiksi”). Poikien rahat puolestaan kuluivat makeisiin ja peleihin.

Tytöt ja kuluttamisen kohteet Pojat ja kuluttamisen kohteet
• Makeiset
• Pukeutuminen
• Pikkutavarat, ns. tiimaritavarat ja lahjat
• Tytöt käyttävät rahaa poikia enemmän 

palveluihin.

• Makeiset
• Pelit (kukaan tytöistä ei ostanut omilla 

rahoillaan pelejä)

KUVIO 46 Tyttöjen ja poikien kuluttamisen kohteet kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan 
vastaavat kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia.

Lapsille annettiin mahdollisuus kyselylomakkeessa kertoa, mitä he tekisivät, jos saisivat nyt 200€ 

rahaa. Summan arvioitiin olevan suuri lapsen näkökulmasta. Kuviossa 47 on esitettynä lasten 
vastaukset avoimeen kysymykseen.
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ostaisi cd-/ dvd-levyjä 
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ostaisi kirjoja, sarjakuvia 

hankkisi jotakin suurempaa (auto, mopo, asunto)
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KUVIO 47 Lasten vastaukset siihen, mitä he tekisivät 200€:lla (N=379).

Jopa lähes 60% (N=379) lapsista sanoi säästävänsä ainakin osan, jos saisi 200€:a ylimääräistä rahaa. 

Tiettyyn kohteeseen (esimerkiksi peliin tai mopoon) säästäisi noin joka kymmenes lapsi (9%). Lasten 

vastauksista heijastuu se, että vanhemmat opettavat heille erityisesti rahan säästämisen tärkeyttä.

Jos lapset saisivat 200€ rahaa, he ostaisivat myös vaatteita, harrastuksiin liittyviä tuotteita ja pelejä. 

Mielenkiintoista on, että vaikka lapsilla menee iso osa rahoista makeisiin, vain 5,3% uskoisi 

ostavansa makeisia, jos saisi 200€ rahaa. Lähes yhtä moni lapsi antaisi rahaa vanhemmilleen, 
kavereilleen tai hyväntekeväisyyteen.

Poikien ja tyttöjen vastauksissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja sen suhteen, mitä lapsi tekisi, jos

saisi 200€:a (ks. taulukko 3). Sukupuolten välinen ero on samanlainen lasten kulutuskohteiden 
kanssa.



101

TAULUKKO 3 Mitä lapsi tekisi, jos saisi huomattavan summan, 200€, rahaa? P-arvoa kertoo 
mahdollisen tilastollisesti merkitsevyyden sukupuolen mukaan (p<0,10, tilastollisesti melkein 
merkitsevä; p<0,05, tilastollisesti merkitsevä; p<0,01, tilastollisesti hyvin merkitsevä; p<0,001 
tilastollisesti erittäin merkitsevä).

tytöt pojat p-arvo yhteensä

säästäisi 64,5% 52,1% p<0,05 59,1%
-tavoitesäästäminen 11,8% 5,45% p<0,05 9,0%

ostaisi vaatteita 37,9% 14,4% p<0,001 27,7%
ostaisi harrastukseen liittyviä asioita 5,7% 13,8% p<0,01 9,2%
ostaisi pelejä 3,8% 12.6% p<0,001 7,7%
ostaisi viihde-elektroniikka
(PS, X-box, tietokone, DVD, CS-soitin, strereot)

1,4% 10,2% p<0,001 5,3%

antaisi rahaa vanhemmille, kavereille 
tai hyväntekeväisyyteen

7,1% 2,4% p<0,05 5%

ostaisi kosmetiikkaa tai koruja 8,1% 0,0% p<0,001 4,5%
ostaisi kännykän 6,6% 9,6% p>0,10 7,9%
hankkisi lemmikin tarvikkeita tai lemmikin 6,2% 0,0% p<0,001 3,4%
käyttäisi palveluita
(ravintolat, kahvilat, elokuvat, Linnanmäki)

3,3% 1,8% p>0,10 2,6%

Tytöt ostaisivat poikia useammin vaatteita, kosmetiikkaa ja koruja. Samoin tytöt antaisivat poikia 

useammin rahaa vanhemmilleen, kavereilleen tai hyväntekeväisyyteen. Lisäksi tyttöjä houkuttelisi 

oman lemmikin tai lemmikin tarvikkeiden hankkiminen. Pojat laittaisivat rahansa peleihin ja 
harrastuksiin liittyviin asioihin tyttöjä useammin. Samoin pojat ostaisivat viihde-elektroniikkaa, jos 

he saisivat 200€:a.
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8.3. Lapsen suhtautuminen kuluttamiseen

Useimpien lasten mielestä ihmiset kuluttavat liikaa: 41,4% on samaa mieltä väittämän ”mielestäni 

ihmiset ostavat liikaa tavaroita” kanssa (eri mieltä 25,9%, N=364, ks. kuvio 48). Kuitenkaan 

pääkaupunkiseudun lasten mielestä ihmiset eivät osta liikaa tavaroita (eri mieltä väittämän 

mielestäni ihmiset ostavat liikaa tavaroita” kanssa 37,8%), kun taas maaseutumaisissa kunnissa 

asuvien lasten mielestä ihmiset kuluttavat liikaa (50,7% lapsista väitteen kanssa samaa mieltä).

Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan erityisesti 6-luokkalaisten mielestä ihmiset kuluttavat liikaa. 

Haastatteluissa löytyi myös muutamia lapsia, joita muiden kuluttaminen yleisesti ei kiinnostanut: ”se 

on niitten (muiden ihmisten) asia, jos tykkää kuluttaa paljon niin siitä vaan” (tyttö, 5lk, 

keskikokoinen kunta). Osa pojista on puolestaan sitä mieltä, että ihmiset kuluttavat liian vähän. 
Kvalitatiivisen aineiston tulokset on koottu kuvioon 48.

Uimiset kuluttavat liikaa Ihmiset kuluttavat liian vähän Ihmiset kuluttavat sopivasti
• Valtaosa lapsista on sitä

mieltä, että ihmiset
kuluttaa liikaa

• Erityisesti 6-luokkalaiset, 
mutta mukana paljon 
myös nuorempia

• Muutamat pojat ovat sitä mieltä 
että ihmiset kuluttavat liian vähän

• Monet lapset näkevät, että 
ihmiset kuluttavat sopivasti.

• Erityisesti 4-luokkalaiset
ovat tätä mieltä.

KUVIO 48 Lasten näkemys kuluttamisesta.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lasten kanssa keskusteltiin kuluttamisesta. Lapset tarkastelivat asiaa 

kahdesta eri näkökulmasta: osa lapsista analysoi kuluttamista taloudellisesta näkökulmasta, kun taas 

osa lapsista analysoi kuluttamista ympäristönäkökulmasta. Kuviossa 49 on tiivistettynä näiden 
kahden ryhmän näkemyserot.

Taloudellisesta näkökulmasta kuluttamista tarkastelivat pääkaupunkiseudun lapset. Vain harvat 6- 

luokkalaiset tarkastelivat kuluttamista tästä näkökulmasta, kun taas 4-luokkalaisille tämä 

tarkastelutapa oli yleinen. Taloudellisen näkökulman esille tuovat lapset tarkastelevat 

liikakuluttamista yleensä joko oman rahan tai tuotteiden riittävyyden kannalta. Esimerkiksi 4- 

luokkalainen tyttö kertoo, että liikakuluttamisen haittana on se, että "jos tuhlaa johonkin tyhmään, 

niin sit ei oo rahaa tilillä” (tyttö, 4lk, suuri kaupunki). Myös seuraava vastaus nostaa esille sen, että



taloudellisesta näkökulmasta kuluttamista tarkastelevilla lapsilla henkilökohtaiset tarpeet ovat 

ensisijalla: ”Jos mä käyn Mäccärissä ja mä ostan, niin en mä jaksa ajatella, et mitä ne on tehnyt 

saadakseen mulle tän hampurilaisen. Mä ajattelen sitä vaan, et mitä mä saan mun tarjottimelle. ” 

(poika, 5 Ik, pääkaupunkiseutu).
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Puolestaan ympäristönäkökulmasta kuluttamista tarkastelevat lapset ovat usein 6-luokkalaisia. He 
näkevät kuluttamisen vaikutukset laajemmin kuin taloudellista näkökulmaa korostaneet lapset: 

liiallinen kuluttaminen lisää jätteiden määrää, tuhlaa raaka-aineita ja saastuttaa luontoa. Muutamille 

tytöille ympäristöasiat ovat todella tärkeitä ja heidän tuotteiden valintakriteerinään olivat eettiset 
asiat (ks. myös luku 6.3.3)

Kuluttamista tarkastellaan taloudellisesta 
näkökulmasta

Kuluttamista tarkastellaan 
ympäri stönäkökulmasta

• erityisesti 4-Iuokkalaisia.
• kaikki pääkaupunkiseudun koululaiset

arvioivat kuluttamista taloudellisesta
näkökulmasta.

erityisesti 6-luokkalaisia.
joillakin tytöillä ympäristö- ja eettiset asiat nousivat myös 
tärkeiksi tuotteiden valintakriteereiksi.

KUVIO 49 Kvalitatiivisessa tutkimuksessa löytyi kaksi toisistaan poikkeavalla tavalla
kuluttamista tarkastelevaa ryhmää.

Iällä on vaikutusta lasten näkemyksiin kuluttamisesta: nuoremmat lapset näkevät kuluttamisen 

vaikutukset konkreettisina (rahat tai tuotteet kaupasta loppuvat) ja henkilökohtaisina. Puolestaan 

vanhemmat, ympäristönäkökulman esille tuoneet lapset käsittelevät abstrakteja asioita, jotka eivät 

suoraan vaikuta heidän arkipäiväänsä: ilmaston saastumista, jätemäärien kasvamista ja 
globalisaatiota.
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8.4. Lapsen suhtautuminen rahaan

Lapset uskoisivat olevansa onnellisempia, jos heillä olisi paljon enemmän rahaa. Yli puolet (53,3%, 

N= 366) lapsista oli väittämän ”Uskoisin olevani onnellisempi, jos meillä olisi paljon enemmän 

rahaa” kanssa samaa mieltä. Vain vajaa neljäsosa (23,2% eri mieltä väittämän kanssa) lapsista ei 

uskonut rahan lisäävän onnellisuutta (eos 20,1%).

Pääkaupunkiseudulla asuvat pojat uskoivat eniten rahan lisäävän onnellisuutta (78,3% 

pääkaupunkiseudun pojista uskoi, että onnellisuus kasvaa rahan myötä, tytöistä 52,4%, N=366, 

p<0,001). Muissakin kunnissa sama trendi oli havaittavissa: pojat uskovat tyttöjä enemmän rahan 

onnellisuutta lisäävän ominaisuuteen, kuten taulukosta 4 selviää (väittämän kanssa samaa mieltä: 

pojat 61,6%; tytöt 49,8% p<0,l, N=365).

TAULUKKO 4 Väittämän ”Uskoisin olevani onnellisempi, jos meillä olisi paljon enemmän 
rahaa” vastaukset sukupuolen ja paikkakunnan mukaan (N=365)

samaa mieltä eri mieltä eos

Paikkakunta tyttö poika kaikki tyttö poika kaikki tyttö poika kaikki

Helsinki (N=44) 52% 78% 66% 19% 13% 16% 29% 9% 18%

Jyväskylä (N=57) 37% 43% 40% 33% 30% 32% 30% 27% 28%

Juva (N=77) 51% 56% 53% 26% 24% 25% 23% 21% 22%

Imatra (N=42) 60% 68% 64% 30% 23% 26% 10% 9% 10%

Lappeenranta (N=89) 46% 66% 53% 30% 16% 25% 25% 19% 23%

Turku (N=56) 58% 65% 61% 27% 9% 20% 15% 26% 20%

Ostamisen ei kuitenkaan nähty auttavan pahaan mieleen, vaikka onnellisuutta rahan uskottiinkin 

lisäävän. Väittämän ”Ostaminen auttaa, kun minulla on paha mieli” kanssa samaa mieltä oli vain 

16,4% (52,2% eri mieltä, N=373). Myöskään vanhemmat eivät lasten mielestä palkitse heitä 

tavaroilla (väittämän ”Vanhemmat palkitsevat minua usein ostamalla tavaroita” kanssa 53,6% eri 

mieltä ja 19% samaa mieltä, N=270).



Lasten näkemykset kuluttamiseen ja rahaan liittyviin väittämiin on koottuna kuviossa 50. Eniten 

samaa mieltä lapset olivat väittämän ”Uskoisin olevani onnellisempi, jos meillä olisi paljon enemmän
rahaa” kanssa, ja eniten eri mieltä oltiin väittämän ”Ostaminen auttaa, jos minulla on paha mieli” 
kanssa.

____

Ostaminen auttaa, jos minulla 
on paha mieli. (N=373)

Lasten vastaukset kuluttamiseen ja rahaan liittyviin väittämiin

Uskoisin olevani onnellisempi, 
jos meillä olisi paljon enemmän 

rahaa.(N=366)

Mielestäni ihmiset ostavat 
liikaa tavaroita. (N=364)

Vanhemmat palkitsevat minua 
usein ostamalla tavaroita. 

(N=370)

55 %

O samaa mieltä 

■ eri mieltä 

0 eos

KUVIO 50 Lasten vastaukset rahaan ja kuluttamiseen liittyviin väittämiin.
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9. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkielmassa kuvasin suomalaisia 4-6 -luokkalaisia lapsia kuluttajina. Analysoin ongelmaa lapseen 

kuluttajana vaikuttavien tekijöiden, lapsen ostoprosessin ja lapsen kuluttamisen itsenäisyyden 

kautta. Tutkimusote oli multimetodinen; haasteellisen kohderyhmän takia käytin tutkimuksessa sekä 

kvalitatiivista että kvantitatiivista menetelmää. Lasten ryhmähaastatteluja (15 kpl) ja kyselyitä 

(N=379) tuki vielä lasten vanhempien kyselylomakkeet (N=194) ja haastattelut (3 kpl). 

Kvantitatiivisen aineiston avulla sain luotua yleiskuvaa lapsikuluttajista, mutta tutkielmani pääpaino 
oli kvalitatiivisen aineiston analyysissä.

Kvalitatiivisen aineiston syvällisen analyysin avulla löytyi seitsemän erilaista lapsikuluttajien 

segmenttiä, joilla oli toisistaan poikkeavia piirteitä. Valtaosa lapsista oli niin sanottuja 
peruskuluttajia. Muutamat lapset olivat puolestaan brändi- tai ympäristötietoisia kuluttajia. Lisäksi 

osa lapsista kuului shoppailija -segmenttiin, osa itsenäisesti rahan hankkivien segmenttiin. Lisäksi 
löytyi vielä vanhempien kanssa kuluttavia lapsia ja riippumattomia lapsikuluttajia. Kuvioon 51 olen 

koonnut muutamia keskeisiä tietoja kustakin segmentistä. Tarkemmin segmenttien erot ja 
yhtäläisyydet tulevat esille tässä luvussa.



107

■ peruskuluttajat
■ valtaosa lapsista peruskuluttajia
■ melko itsenäisiä kuluttajia: vanhemmat eivät ohjeista kuluttamista aktiivisesti
■ yleensä 2-4 euroa käyttörahaa viikossa
■ itselle tulevat pienet tuotteet lapsi ostaa omilla rahoillaan, isommat ostokset tehdään vanhempien 

kanssa

■ itsenäisesti rahan hankkivat lapsikuluttajat
■ asuu maaseutumaisessa tai keskikokoisessa kunna ssa
■ tekee töitä oman rahan eteen
■ melko itsenäinen kuluttajia: saa pitkälti päättää itse hankkimansa rahan käytöstä
■ säästää muita useammin

■ riippumattomat lapsikuluttajat
■ yleensä poika
■ ei osta tuotteita sosiaalisen paineen tai markkinointiviestinnän takia
■ melko rationaalinen kuluttaja: kaupoille mennään, jos jotain tarvitaan

■ vanhempien kanssa kuluttavat lapset
■ yleensä 4-luokkalainen poika
■ ei itsenäinen kuluttaja.: vanhemmat päättävät pitkälti lapsen puolesta, mitä hänelle hankitaan ja mitä 

ei
■ käy kaupoilla vanhempien kanssa, ei esim. yksin tai kavereiden kanssa

■ ympäristötietoiset lapsikuluttajat
■ melko itsenäinen kuluttaja, joka ohjeistaa myös vanhempiensa kuluttamista 

ympäristöystävällisempään suuntaan
■ yleensä tyttö
■ ympäristö- ja eettiset asiat keskeisiä tuotteiden valintakriteereitä

■ shoppailijat
■ isossa kaupungissa asuva tyttö
■ kaupoilla käynti harrastus

■ bränditietoiset lapsikuluttajat
■ hyvin itsenäinen kuluttaja
■ käy usein shoppailemassa ja seuraa aktiivisesti muotia ja trendejä
■ brändit tärkeitä ulkoisisissa symboleissa
■ brändit keskeisiä tuotteiden valintakriteereitä
■ egosentrinen kuluttaja: lapsi kiinnostunut omasta hyvinvoinnistaan, esim. ympäristöasioilla ei 

lainkaan merkitystä

KUVIO 51 Kvalitatiivisesta aineistosta löytyneet lapsikuluttajien segmentit.

Käsittelen tutkielman tuloksia eri lapsikuluttajien segmentteihin peilaten. Yksi keskeisimmistä 

tutkielman tuloksista oli, että kaikki lapset olivat kuluttajia; heillä oli rahaa käytössään, he halusivat 

käyttää sitä ja heillä oli tyydyttymättömiä haluja ja tarpeita.



Esitän ensin lyhyesti tutkielmassa nousseet lapsen kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavat keskeiset 

tekijät. Tämän jälkeen esitän lapsen ostoprosessin tutkimustulosten valossa ja eri segmentteihin 

peilaten. Lapsen ostoprosessin tarkastelun jälkeen analysoin lapsikuluttajien itsenäisyyden 

tarkastelussa nousseita tutkimustuloksia. Lopussa esitän vielä mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.

9.1. Sosiaalisilla tekijöillä keskeinen rooli lapsen kehittymisessä kuluttajaksi

Tutkimusongelman ratkeamisen kannalta oleellista oli ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat lapseen 
kuluttajana. Tutkielmassa tarkastelin asiaa lapsen kehitysvaiheen, lapsikuluttajan ominaisuuksien ja 

sosiaalisen ympäristön kautta. Tutkielman tarkastelutapaa havainnollistaa kuvio 52, jossa esitän 
lapsen kuluttajaksi kehittymisen kannalta olennaiset kehitysvaiheet, ominaisuudet ja tekijät.
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sosiaaliset tekijät

•kuluttajan ominaisuudet

lapsen kehitysvaihe

sosiaalinen ympäristö

lapsen kehittyminen
kuluttajaksi

psykologinen kehitysvaihe

persoonalliset tekijät

psykologiset tekijät

kulttuuriset tekijät

lapsen erityispiirteet

kuluttajaksi sosiaalistuminen: 
sosiaalistamlsagenteiden rooli keskeinen

ikä & sukupuoli

informaatbn prosessointi aiempaa 
kehittyneempi

rooli/sääntö -kehitysvaihe, huumorin tärkeys, 
elämän ns. pimeät puolet, moraalikäsitys

sosiaalinen kehitysvaihe: lapsi pystyy 
kehittymään sosiaalisen vuortovaikutuksen 

kautta. Yhteenkuuluvuuden tarve ja sosiaalinen
herkkyys keskeisiä.

kognitiivinen kehitysvaihe: lapsen kognitiiviset 
taidot ovat kehittyneet. Lapsi konkreettisten ja 

formaalisten operaatioiden vaiheen 
välimaastossa.

KUVIO 52 Lapsen kehittymiseen kuluttajaksi vaikuttavat tekijät.

Lapsen psykologista kehitysvaihetta tarkastelin sekä kognitiivisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. 

Kognitiivisen näkökulman mukaan 10-13 -vuotiaan lapsen kognitiiviset taidot ja kyvyt ovat 

aiempaa kehittyneempiä. Näin ollen lapsi pystyy aiempaa tehokkaammin vastaanottamaan ja



hankkimaan tietoa, muokkaamaan, taltioimaan ja hyödyntämään sitä toiminnassa, ongelmien 

ratkaisussa ja uuden tiedon luomisessa (Hoppu 1997, 14-40; Piaget 1992).

Tutkielmassa osa lapsista oli siirtynyt formaalisten operaatioiden vaiheeseen, mutta osa oli vielä 
konkreettisten operaatioiden vaiheessa. Konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsi pystyy 

ajattelemaan loogisesti, kun taas formaalisten operaatioiden vaiheessa lapsi pystyy noudattamaan 

ajattelussaan jo logiikan perussääntöjä ja tekemään päätelmiä riippumatta kohteiden konkreettisesta 

läsnäolosta (Hoppu 1997, 14-40; Piaget 1992).

Lapsen kehitysvaiheen tarkastelu sosiaalisen kehityksen näkökulmasta osoitti, että 4-6 -luokkalaiset 
lapset ovat Proksimaalisen kehityksen toisessa vaiheessa. Tässä kehitysvaiheessa lapset pystyvät 

arvioimaan toimintaansa itse ja kehittymään yksilöinä sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta 
(Vygotski 1978). Tässä vaiheessa lapsi on myös sosiaalisesti herkkä ja hänelle on tärkeää tulla 

hyväksytyksi sekä tuntea yhteenkuuluvuutta. Lapsen yhtenä erityispiirteenä pidetäänkin niin 

sanottua rooli/ sääntö -kehitysvaihetta, joka kuvaa lapsen sosiaalista herkkyyttä ja alttiutta erilaisille 
vaikutuksille. (Acuff & Reiher 1997, 99-100; Lawlor & Prothero 2002, 486; Mc Keachie, Doyle & 

Moffett 1976, 478-480; Mc Neal 1987, 92-93; Shimp 1996, 76; Wahlström 1980, 77, 91.)

Lapsen sosiaalinen ympäristö vaikuttaa lapsen kehittymiseen kuluttajaksi; lapsi kehittyy 
kuluttajaksi sosiaalistumisen kautta. Tässä prosessissa taustatekijöiden, sosiaalistumisagenttien ja 

oppimismekanismien avulla lapsi kehittyy kuluttajaksi. Prosessissa lapsi hankkii sellaisia tietoja, 
taitoja ja asenteita, jotka ovat olennaisia hänen toimiessaan kuluttajana. (Easterling ym. 1995, 532- 

540; Möwen 1995, 674; Ward ym. 1977, 380.)

Sosiaahstumisprosessissa taustatekijöistä sukupuoli ja ikä nousevat keskeisiksi. Iän myötä myös 

lapsen itsenäisyys kuluttajana sekä kulutus- ja rahankäyttötaidot kasvavat (McNeal 1992). 

Tutkielmassa selvisi, että iän karttuessa lapsen päätösvalta esimerkiksi perheen 
päivittäistavaraostoksissa kasvaa. Lisäksi sukupuolella on taustatekijänä suuri merkitys, sillä 

tytöillä ja pojilla on erilaiset kiinnostuksen kohteet. Tässä tutkielmassa sukupuolten väliset erot 
konkretisoituivat enlaisina tuotteiden valintakriteereinä ja kulutuksen kohteina. Puolestaan tärkeinä 

sosiaalistumisagentteina toimivat niin perhe, lapsen kaverit kuin liike-elämäkin. Usein kavereiden
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merkitys kasvaa ja vanhempien vähenee lapsen iän karttuessa. Erilaisten oppimismekanismien 

kautta lapsi oppii konkreettisesti kuluttajaksi (Mc Neal 1987, 13; Möwen 1995, 674).

9.2. Ostoprosessi vaihtelee lapsikuluttajan segmentin mukaan

Lapsikuluttajan analysointiin liittyy olennaisesti lapsen ostoprosessin kuvaus. Lapsen ostoprosessi 

on esitetty yleistettynä kuviossa 53, johon olen koonnut myös tutkielman keskeisiä tuloksia. Tässä 

luvussa nostan esille tutkielman ostoprosessiin liittyvät keskeiset tulokset ja peilaan niitä 
lapsikuluttajien segmentteihin.

ostopäätös viittaa lapsen päätökseen, 
haluaako hän tuotteen vai ei

tarpeen tunnistaminen

informaation etsiminen

vaihtoehtojen arviointi

sisäinen tiedonetsintä

ulkoinen tiedonetsintä

Tuotteiden valintakriteerit

kaverit

markkinointiviestintä

tyytyväinen/tyytymätön
lapset kertovat aktiivisesti hyvistä 
Ja huonoista ostokokemuksista 

toisilleen.

ystävät, markkinointiviestintä

aiemmat kokemukset

mainonta: televisio, lehdet, internet

WOM

Taloudelliset kriteerit: edullisuus

Tekniset kriteerit:laatu, tuotemerkit

Henkilökohtaiset kriteerit; joillakin 
_____ tytöillä erittäin tärkeä

— Sosiaaliset kriteerit: kaverivaikutus 
keskeinen

KUVIO 53 Lapsen ostoprosessi ja siihen keskeisesti vaikuttavat tekijät.
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9.2.1. Puskaradiolla ja mainonnalla keskeinen rooli tarpeen tunnistamisessa

Lasten tyytymättömyyden nykytilaan herättää tutkielman mukaan joko puskaradio tai 

markkinointiviestintä. Lapsen sosiaalinen herkkyys ja hyväksytyksi tulemisen tarve nostavat 

markkinointiviestinnän lisäksi erilaisten viiteryhmien ja roolimallien vaikutuksen tärkeäksi 
tarpeiden tunnistamisessa. Nuorempien, 4-luokkalaisten lasten tarpeen tunnistaminen lähtee usein 

kavereista. Kavereiden merkitys on muita suurempi pääkaupunkiseudulla asuville lapsille. 
Puolestaan markkinointiviestintä herättää usein vanhempien, 6-luokkalaisten lasten 

tyytymättömyyden tunteen. Markkinointiviestinnällä on erityisen suuri merkitys maaseudulla 

asuvien lasten tarpeiden tunnistamisessa. Kvantitatiivinen aineisto tukee kvalitatiivisen aineiston 
tulosta siitä, että että puskaradion merkitys laskee iän karttuessa. Esitän seuraavaksi keskeisiä 
tutkimustuloksia puskaradion, ja tämän jälkeen markkinointiviestinnän osalta.

Puskaradiolla on tärkeä rooli niin lapsen tyytymättömyyden huomaamisessa kuin tuotteiden suosion 

leviämisessäkin. Kun lapsia kiinnostava uusi tuote tulee markkinoille, innovaattori hankki tuotteen 

yleensä markkinointiviestinnän perusteella. Tämän jälkeen hän esittelee tuotetta kavereilleen, jotka 

taas hankkivat tuotteen. Valtaosa lapsista kertoo aktiivisesti sekä hyvistä että huonoista 

hankinnoistaan kavereilleen, ja tämä lisää puskaradion merkitystä. Kouluympäristössä diffuusio voi 
tapahtua ylemmiltä luokilta alemmille tai päinvastoin hyvinkin nopeasti.

Riippumattomille lapsikuluttajille puskaradiolla ei ole merkitystä; he eivät ole kavereiden eivätkä 
markkinointiviestinnän vaikutuksen alaisia. Riippumattomat lapsikuluttajat haluavat olla 

persoonallisia ja erilaisia. Bränditietoinen lapsikuluttaja toimii usein innovaattorina, ja näin 

puskaradion merkitys hänelle itselleen on usein pieni. Toisaalta taas vanhempien kanssa kuluttava 
lapsi voi saada puskaradion kautta tietoa uutuuksista ja muista tuotteista, mutta vanhempien kanssa 

kuluttavana hänen mahdollisuus saada tuote itselleen voi olla melko olematon, jolleivat vanhemmat 
näe tuotetta tarpeellisena.

Ympäristötietoinen lapsi pyrkii välttämään turhaa kuluttamista, mutta puskaradion kautta hän voi 

saada tietoa myös uusista ympäristöä vähemmän kuormittavista tuotteista. Näin ollen 

ympäristötietoiselle kuluttajalle puskaradiolla on jonkin verran merkitystä. Tosin lapsille 
suunnatuissa tuotteissa ei useinkaan tuoda esille ympäristönäkökulmaa.
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Itsenäisesti rahan hankkivat lapset saavat tietoa markkinointiviestinnän lisäksi puskaradion kautta. 

Nämä lapset asuvat yleensä maaseudulla tai keskikokoisissa kaupungeissa ja he hankkivat itse 

käyttörahansa. Tämän takia itsenäisesti rahan hankkivalla lapsella kuluttaminen on muita laatu- ja 

hintatietoisempaa ja näin puskaradion merkitys käytännössä ei usein nouse korkeaksi.

Peruskuluttajilla on keskeinen rooli innovaatioiden leviämisessä; he kuuluvat usein aikaiseen tai 

myöhäiseen enemmistöön. Sen sijaan shoppailijoille puskaradion merkitys on keskeisin: he saavat 

tietoa puskaradion kautta niin uusista liikkeistä kuin tuotteistakin. He voivat tosin olla myös 

innovaattoreina tai aikaisina omaksujina, sillä paljon kaupoilla liikkuvina he saavat paljon tietoa 

trendeistä ja uutuuksista. Puskaradion merkitys eri lapsikuluttajien segmenteille on kuvattuna 
kuviossa 54.

puskaradion merkitys pieni puskaradion merkitys suuri

[riippumaton kuluttaja Iperuskuluttaja

kuluttaja
ympäristötietoinen itsenäisesti rahan 

hankkivat lapsetkuluttaja
bränditietoinen

vanhempien kanssa 
kuluttavat lapset

KUVIO 54 Lapsikuluttajien segmentit ja puskaradio.

Puskaradion lisäksi markkinointiviestinnällä, erityisesti mainonnalla on keskeinen vaikutus lapsen 

tarpeen tunnistamisessa. Poikien mielestä mainoksista saa hyödyllistä tietoa tyttöjä useammin (pojat 
55,8%, tytöt 35,4%, p<0,001, N=369). Mainonnassa tiedottavan luonteen havaitsevat lapset 
luottavat mainoksiin enemmän kuin mainonnan suostuttelevan ominaisuuden havaitsevat lapset 
(Hite & Eck 1987,51-52).

Markkinointiviestinnällä voi olla lapseen kognitiivisia, asenteellisia tai käyttäytymisvaikutuksia. 

Kognitiivisilla vaikutuksilla tarkoitetaan lapsen kykyä ymmärtää mainonnan tarkoitus ja luonne 

(Hite & Eck 1987, 41-43; Langboume 1986, 25). Tutkielmassa selvisi, että lapset ymmärsivät 
markkinointiviestinnän myyntiä edistävän tarkoituksen.



Markkinointiviestinnän aiheuttamilla asenteellisilla vaikutuksilla viitataan niihin tunteisiin ja 

reaktiohin, joita lapsella on markkinointiviestintää kohtaan (Hite & Eck 1987, 41-43; Langboume 
1986, 25). Tutkielmani mukaan lasten tunteet ja reaktiot vaihtelevat mainosten mukaan. Lapset 

pitävät mainoksista, joissa on huumoria, hauskuutta ja vitsikkyyttä. Samoin lasten mielestä hyvä 
mainos on totuudenmukainen ja se liittyy jollakin tavalla itse tuotteeseen. Esimerkkinä hyvästä 

mainoksesta ovat Atrian mainokset. Puolestaan huonossa mainoksessa tyrkytetään liiallisesti 

tuotetta, valehdellaan ja liioitellaan. Lisäksi huonoa mainosta on hankala ymmärtää ja se on 
epäuskottava. Mielenkiintoista tutkimuksessa oli, että segmentistä riippumatta lapsilla oli 

samanlaiset kriteerit hyville ja huonoille mainoksille.

Markkinointiviestintä voi vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen, ja tutkielmassa valtaosa lapsista oli 

huomannut mainosten vaikuttaneen heidän käyttäytymiseensä (ks. myös Gunter & Fumham 1998,

166; Hite & Eck 1987, 41-43; Langboume 1986, 25). Markkinointiviestinnällä on myös keskeinen 

rooli innovaatioiden leviämisessä.
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mainosten merkitys pieni
mainosten merkitys suuri

[riippumaton kuluttaja

bränditiatoinen 
kuluttaja_____

ympäristötietoinen 
kuluttaja________

hankkivat lapset
itsenäisesti rahan

kuluttavat lapset
vanhempien kanssa

KUVIO 55 Mainosten merkitys eri lapsikuluttajien segmenteille.

Kuvioon 55 olen koonnut mainosten merkityksen eri lapsikuluttajien segmenteille. 

Riippumattomien lapsikuluttajien mielestä mainonnalla ei ole vaikutusta heidän 

kulutuskayttaytymiseensä. Heillä myöskin sosiaalisen paineen vaikutus kulutuskäyttäytymiseen on 

muita lapsia pienempi. Bränditietoisille lapsikuluttajille, kuten myös shoppailijoille mainoksilla on 

puolestaan melko suun vaikutus kulutuskäyttäytymiseen. Bränditietoinen lapsi saa usein tietoa 
uusista merkkituotteista mainosten kautta. Shoppailija saa mainosten kautta tietoa paitsi uusista 

tuotteista, myös esimerkiksi tarjouksista ja uusista liikkeistä. Mikäli lapsi näkee tuotteen sopivan 
itselleen, han hankkii sen mahdollisuuksiensa mukaan. Bränditietoinen lapsi on usein innovaattori



mutta hän saa mainonnan lisäksi tietoa uusista tuotteista ja trendeistä esimerkiksi lehdistä tai 
seuraamalla itseään hieman vanhempia henkilöitä.

Peruskuluttajille mainoksilla on melko paljon merkitystä, ja ne vaikuttavat jonkin verran heidän 
käyttäytymiseen. Puolestaan itsenäisesti rahan hankkiville lapsille mainoksilla ei ole kovin runsaasti 

merkitystä, sillä heidän on joka tapauksessa säästettävä raha tuotteen ostamiseen, jolleivat he saa 

tuotetta esimerkiksi lahjaksi. Näin ollen heidän ostokohteensa on yleensä melko tarkkaan 

harkittuja, eikä mainoksilla ole käyttäytymiseen yhtä paljon merkitystä kuin esimerkiksi 
peruskuluttajiin.

Ympäristötietoiseen lapsikuluttajaan mainoksilla on hieman merkitystä. Vähiten mainoksilla on 

merkitystä vanhempien kanssa kuluttaviin lapsiin ja riippumattomiin lapsikuluttajiin. Edelliset 
joutuvat suostuttelemaan vanhempiaan ostamaan haluamansa tuotteen, kun taas jälkimmäiset eivät 
osta tuotteita markkinointiviestinnän painostuksen takia.
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9.2.2. Sisäiset ja ulkoiset tiedonlähteet tärkeitä informaation etsimisessä

Informaation etsimisessä lapset käyttävät niin sisäisiä kuin ulkoisiakin tiedonlähteitä. Sisäisessä 

tiedonetsinnässä lapset muistelevat aktiivisesti aikaisempia ostotilanteitaan ja -kokemuksiaan. 
Lasten negatiiviset kokemukset lisäsivät ystävien suositusten merkitystä.

Lasten ulkoisia tiedonlähteitä ovat markkinointiviestintä, ystävät, kaverit, vanhemmat, sisarukset 

kuin muutkin sukulaiset. Lapsilla on hyvä tietämys ulkoisista tiedonlähteistä, sillä he etsivät 

informaatiota niin lehdistä, liikkeistä, kavereilta, internetistä kuin televisiostakin. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan nimenomaan televisiolla on merkittävä vaikutus lapsen asenteisiin, arvoihin ja 
tietoon (Gunter & Barrier 1993, 126-146; Zoll 2000).

i
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9.2.3. Tuotteen edullisuus ja laadukkuus keskeisiä valintakriteereitä

Lasten tärkein tuotteen valintakriteerit on edullisuus (taloudellinen kriteeri; 63,1%, N=379). Mikäli 

lapsi hankkii itse käyttörahansa, on tuotteen hinnalla suurempi merkitys kuin jos lapsi saa rahaa 

esimerkiksi pyytämällä vanhemmiltaan. Erityisesti pienissä kaupungeissa ja maaseudulla asuvat 

lapset ansaitsivat rahansa itse tekemällä töitä. Edullisuuden lisäksi lasten valintakriteereitä olivat 

tuotteen laadukkuus (tekninen kriteeri; 43,3%, N=379), muodikkuus (sosiaalinen kriteeri; 42,5%) ja 
se, että tuotetta voi käyttää kavereiden kanssa (sosiaalinen kriteeri; 41,4%).

Kaikille paitsi riippumattomille lapsikuluttajille tärkeä tuotteiden valintakriteeri on sosiaaliset 

kriteerit. Sosiaalisten kriteerien tärkeys selittyy lapsen psykologisen kehityksen asteesta: lapsi on 

sosiaalisesti herkkä ja hän haluaa kokea hyväksyttävyyttä sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Acuff 

& Reiher 1997, 83, 97; Lawlor & Prothero 2002, 486; Mc Keachie, Doyle & Moffett 1976, 478- 
480; Mc Neal 1987, 92-93; Shimp 1996, 76).

Sukupuolella on merkitystä tuotteiden valintakriteereihin. Tytöille tärkeitä valintakriteereitä ovat 

tuotteiden edullisuus (taloudellinen kriteeri), muodikkuus (sosiaalinen kriteeri), tuttuus ja 

turvallisuus (tekninen kriteeri). Puolestaan pojille tärkeitä kriteereitä ovat tuotteen haasteellisuus, 

palkitsevuus (tekninen kriteeri) ja tuotemerkki (tekninen ja sosiaalinen kriteeri). Pojille tärkeää on 
myös tuotteen uusi teknologia (tekninen kriteeri) ja se, että kavereilla on sama tuote (sosiaalinen 

kriteeri). Muutamilla tytöillä puolestaan henkilökohtaiset kriteerit nousevat tärkeiksi tuotteiden 

valintakriteereiksi. Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti tuotteiden valintakriteereitä ja lapsikuluttajien 

segmenttejä. Kuviossa 56 olen nostanut esille kunkin segmentin tärkeimmät tuotteiden 
valintakriteerit.
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KUVIO 56 Eri lapsikuluttaj asegmenttien keskeisimmät tuotteiden valintakriteerit.

Ympäristötietoiselle lapsikuluttajalle henkilökohtaiset kriteerit nousevat tärkeiksi: he eivät osta 

esimerkiksi globaalien organisaatioiden tai epäeettisesti tuotettuja tuotteita. Shoppailijoille 

puolestaan muodikkuus on yksi keskeisimmistä kriteereistä. Toisaalta myös tuotteen hinnalla on 
merkitystä: shoppailijoidenkin saama rahamäärä on rajallinen. He suosivat muodikkaita ja 
kohtuuhintaisia tuotteita, erityisesti vaatteita.

Itsenäisesti rahan hankkivat lapsikuluttajat pitävät tuotteen edullisuutta tärkeänä valintakriteerinä. 

Samoin laadukkuus ja tuotteen hinta-laatu -suhde nousevat näillä lapsikuluttajilla keskeiseksi 

valintakriteereiksi, koska he usein joutuvat säästämään pitkäjänteisesti ennen kuin he saavat 

itselleen haluamansa tuotteen. Toki näillä lapsikuluttajilla voi olla muitakin tuotteiden 

valintakriteereitä. Esimerkiksi itsenäisesti rahan hankkivat pojat ostavat säästöillään usein pelejä, 
jolloin tuotteen haasteellisuus, palkitsevuus ja hyvä grafiikka nousevat tärkeiksi kriteereiksi.



Vanhempien kanssa kuluttavat lapset saavat tuotteita yleensä vain vanhempien suostumuksella. 

Tällöin vanhempien valintakriteerit ovat relevantimpia tarkastelun kohteita kuin lasten. Puolestaan 

riippumattomat lapsikuluttajat eivät valitse tuotteita tuotemerkin tai muodikkuuden perusteella. Itse 

asiassa he ovat kuluttajina melko rationaalisia; he kuluttavat vain tarvitsemiinsa tuotteisiin.

Bränditietoiselle lapselle tärkeä tuotteen valintakriteeri on tuotemerkki. Erityisesti brändin merkitys 

ulkoisten symbolien, kuten vaatteiden kohdalla on heille suuri. Brändit edustavat sekä teknisiä että 

sosiaalisia valintakriteereitä; brändi heijastaa kuluttajan luottamusta, mutta toisaalta se voi olla 
merkki lasten yhteenkuuluvuuden tarpeesta ja tunteesta.

Kännykän brändi on lähes kaikille lapsille tärkeä: tuotemerkin pitää olla Nokia. Muita tuotteita, 

joissa tuotemerkki nousi tärkeäksi, olivat urheilutarvikkeet, tietokoneet, virvoitusjuomat ja mehut 

sekä pukeutumiseen liittyvät tuotteet.

9.2.4. Ostopäätökseen tyytymätön lapsi luottaa kavereiden suosituksiin

Ostopäätöksen jälkeen lapsen on joko ostettava tuote itse omilla rahoillaan tai hänen on pyydettävä 

sitä esimerkiksi vanhemmiltaan. Lapsi voi periaatteessa tehdä ostopäätöksen ilman, että hän saa 
tuotetta. Mikäli lapsi saa tai pystyy hankkimaan tuotteen, hän voi olla ostokseensa tyytyväinen tai 

tyytymätön.

Tyytymättömyys heijastuu lapsen kuluttamiskäyttäytymiseen usein niin, ettei lapsi osta tiettyä 
tuotetta tai brändiä jatkossa. Tyytymätön lapsi alkaa myös luottaa enemmän kavereiden suosituksiin 
kuin markkinointiviestintään.
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9.3. Osa lapsista hyvin itsenäisiä kuluttajia

Lapsikuluttajan itsenäisyyden tarkastelussa analysoin sekä lasten päätös- ja vaikutusvaltaa lapsen 

omien ja perheen yhteisten ostopäätösten suhteen että lapsen oman rahan määrää, rahanlähteitä ja 

rahankäyttöä. Lapsen omalla rahalla on keskeinen merkitys lapsen itsenäisyyteen kuluttajana: se 

antaa lapselle mahdollisuuden viedä ostoprosessin alusta loppuun asti itse taloudellisesta 

näkökulmasta. Kuvio 57 selventää tutkielman näkökulmaa ja keskeisiä tuloksia.

päätösvallan

lapset ja raha

käytettävissä oleva 
rahamäärä

yleensä 2-4 €/vko, melko suuri 
vaihtelu

lasten rahanlähteet

perheen yhteiset 
ostokset

joko vanhemmat päättää, lapsi 
päättää tai he päättävät yhdessä

lasten rahan käyttö

viikko- tai kuukausiahan lisäksi 
rahaa kotitöiden tekemisestä, 

sukulaisilta, lahjaksi, palkkioksi

päivittä Istavaraostokset

Isot hankinnat

maaseutumaisissa kunnissa lapsen 
tehtävä töitä rahan eteen, 

pääkaupungissa rahaa sai usein 
pyytämällä

muutamat lapset saavat päättää 
paljon, valtaisa jonkin verran ja 
osalla lapsilla el ole vaikutus/ 

päätösvaltaa

yleensä lasten mielipide kysytään, 
osalla lapsista el lainkaan päätös

tä! vaikutusvaltaa

lapsen omaan 
käyttöön tulevat 

tuotteet

lasten
suhtautuminen 

rahaan ja 
kuluttamiseen

tytöt: pukeutuminen, 
pikkunaposteltavat, 

‘tlimaritavarat*; pojat: 
pikkunaposteltavat, pelit, 

harrastuksiin liltyvät tuotteet

tytöt käyttävät palvelulta enemmän 
kuin pojat

lapsilla yleensä melko paljon 
vaikutusvaltaa, erityisesti 

kirjoihin, lehtiin, vaatteisiin, 
kenkiin yms.

aosa lapsista sitä mieltä, että 
Ihmiset kuluttavat Iflkaa.

1 erilaista ryhmää; toisessa 
läripäässä hyvin itsenäisesti 
kuluttavat lapset, toisessa 
>äässä vain vanhempien luvalla 
/kanssa kuluttavat lapset

4-luokkalaiset ja 
pääkaupunkiseudulla asuvat 

tarkastelivat kuluttamista 
taloudellisesta näkökulmasta, 6- 

luokkalaiset
ympäristönäkökulmasta

KUVIO 57 Lapsen itsenäisyys kuluttajana.

Nostan seuraavaksi esille tutkielman keskeiset tulokset lasten primäärimarkkinoiden suhteen. 

Tämän jälkeen esitän tulokset lasten sekundäärimarkkinoiden osalta.
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9.3.1. Lapset muodostavat primäärimarkkinat

Lapsilla on melko paljon vaikutus- ja päätösvaltaa hänelle tulevien tuotteisiin. Kvalitatiivisen 
tutkimuksen mukaan lapset saavat päättää erityisesti itselleen tulevista kiijoista, lehdistä (79,2% saa 

päättää paljon, N=370) ja pukeutumiseen liittyvistä tuotteista (73,9%, N=375). Samoin lasten 

päätösvalta on suuri lapselle tulevien pikkunaposteltavien, pelien, lelujen ja urheilutarvikkeiden 
osalta. Ashcroftin (1998) ja Sabinon (2002) tutkimustulokset ovat samansuuntaisia. Myös 

Manleburgin ja Techin (1990), Hoggin (1998) sekä Pitkäsen (2002) mukaan lapset saavat vaikuttaa 

heille itselleen tulevien tuotteiden valintaan. Sekä tytöt että pojat saavat vaikuttaa enemmän 

nimenomaan heille itselleen tulevista tuotteista. Poikkeuksena vaikutusvallassa on kännykkä: 

vaikka valtaosalla lapsista on oma kännykkä ja sen tuotemerkillä on eniten väliä, saavat lapset 
vaikuttaa vain vähän itselleen tulevaan kännykkään.

Kvalitatiivisesta aineistosta löytyi neljä eri ryhmää sen suhteen, kuinka itsenäisesti lapsi pystyy 

päättämään itselleen tulevista tuotteista. Itsenäisesti hankintoja saavat tehdä usein 5- ja 6 - 

luokkalaiset, kun taas osa 4-luokkalaisista ei saa tehdä ostoksia yksin. Erityisesti 4-luokkalaisia 

poikia ohjeistetaan oman rahan käytössä; vanhempien ohjeistus liittyy yleensä säästämiseen ja 

ostosten järkevyyteen. Nuoremmat lapset käyvät usein ostoksilla vanhempien kanssa, kun taas 
vanhemmat lapset käyvät kaupoilla usein myös kavereiden kanssa tai yksin. Osa tytöistä pitää 
ostoksilla käyntiä harrastuksenaan.

Bränditietoiset lapset ja shoppailijat kuuluvat ääripäähän, jossa lapsi saa ostaa täysin tai lähes 

itsenäisesti tuotteita itselleen. Myös riippumaton kuluttaja saa tehdä hankintansa melko itsenäisesti. 

Puolestaan vanhempien kanssa kuluttavat lapset kuuluvat ääripäähän, jossa lapsi saa ostaa tuotteita 

vain vanhempien luvalla tai heidän kanssaan. Muut lapsikuluttajat saavat ohjeistusta silloin tällöin 

vanhemmiltaan. Kuvio 58 havainnollistaa eri lapsikuluttajasegmenttien itsenäisyyttä kuluttajina.



lapsi saa kuluttaa 
(lähes) itsenäisesti
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lapsi saa hankkia tuotteita vain
vanhempien luvalla/ heidän kanssaan

peruskuluttaja

riippumaton kuluttaja

shoppailija

hankkivat lapset
itsenäisesti rahan

ympäristötietoinen
kuluttaja

vanhempien kanssa
kuluttavat lapset

bränd ¡tietoinen 
kuluttaja______

KUVIO 58 Eri lapsikuluttajasegmenttien itsenäisyys kuluttajana.

Kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan lapset käyvät usein tai ainakin joskus ilman vanhempia niin 
kaupoilla (94,3/o, N-372) kuin elokuvissa, teatterissa ja konserteissakin (83,6%, N=372). Myös 

kahviloissa ja ravintoloissa lapset käyvät ilman vanhempia (68,9% usein tai joskus, N=372).

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa löytyi kolme ”shoppailutyyppiä”: vanhempien kanssa ostoksilla 
käyvät, kavereiden kanssa ostoksilla käyvät ja sekä vanhempien että kavereiden kanssa ostoksilla 

käyvät. Shoppailijat käyvät kaupoilla nimenomaan kavereiden kanssa, mutta myös yksin. Toisaalta 

taas vanhempien kanssa kuluttavat käyvät ostoksilla lähes aina vanhempiensa kanssa. Kuvio 59 
havainnollistaa sitä, kuinka yleistä eri lapsikuluttajasegmenteille on kuluttaminen ilman vanhempia.

lapsi käy yleensä kavereiden kanssa
tai yksin kuluttamassa lapsi tëy vanhempien

Kanssa kuluttamassa

[peruskuluttaja

[riippumaton kuluttaja |

bränd ¡tietoinen 
kuluttaja_____

hankkivat lapset
itsenäisesti rahan

ympäristötietoinen 
kuluttaja_______

vanhempien kanssa
kuluttavat lapset

KUVIO 59 Lapsen kuluttaminen 
tarkasteltuna.

vanhempien ja kavereiden kanssa segmenttien mukaan
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Kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan lapsista on hauskempaa käydä kaupoilla ilman vanhempia. 

66% (N=372) lapsista oli samaa mieltä väittämän ”Kaupassa on yleensä kivempaa ilman vanhempia 
(esim. kaverin) kanssa” kanssa.

9.3.2. Lasten käytössä oleva rahamäärä vaihtelee runsaasti

Reilu puolet (63,1%, N=372) lapsista saa 2-4 euron suuruista viikkorahaa. Lisäksi lapset saavat 

rahaa lahjaksi, palkkioksi (58,8%), sukulaisilta (51,2%) tai palkaksi kotitöistä (42,2%). Muutamat 

lapset saavat rahaa myös kodin ulkopuolisesta työstä (3,4%). Lasten rahanlähteet vastaavat pitkälti 

McNealin (1992) ja Ashcroftin (1998) tutkimusten tuloksia.

Pienissä maaseutumaisissa kunnissa lapset tekivät kotitöiden lisäksi myös muita töitä oman rahan 

eteen. Puolestaan pääkaupunkiseudulla lapset saivat lähes poikkeuksetta pyytämällä rahaa 
vanhemmiltaan haluamaansa tuotteeseen. Keskikokoisissa kunnissa rahan eteen tehtiin töitä joskus, 
eikä vanhemmilta automaattisesti saanut rahaa pyytämällä. Näin ollen lasten käytettävissä oleva 

rahamäärä vaihtelee runsaasti: joidenkin, etenkin pääkaupunkiseudulla asuvien lasten vanhemmat 

ovat hyvin avokätisiä antamaan rahaa, toiset vanhemmat taas pitävät tiukempaa kontrollia lasten 
hallussa olevan rahamäärän suhteen.

Bränditietoisilla lapsikuluttajilla kuten myös shoppailijoilla on rahaa melko paljon käytössään. 
Vähiten käyttörahaa on vanhempien kanssa kuluttavilla lapsilla. Kuvioista 60 selviää eri 
lapsikuluttajasegmenttien oman rahan määrä.

rahaa käytössä 
vain vähän

rahaa käytössä
runsaasti

peruskuluttaja

[riippumaton kuluttaja

bränditietoinen 

kuluttaja______ympäristötietoinen 

kuluttaja_________

vanhempien kanssa 

kuluttavat lapset

itsenäisesti rahan 

hankkivat lapset

KUVIO 60 Eri lapsikuluttajasegmenttien käyttörahan määrä.



Seka tytöt että pojat ostavat omilla rahoillaan makeisia ja muita herkkuja (50,9%, N=379). Muutoin

kulutuskohteet vaihtelevat sukupuolen mukaan. Tytöillä rahat kuluvat pukeutumiseen (57 8%)
pikkutavaroihin, lahjoihin ja leluihin (26,1%) sekä koulutarvikkeisiin (16,6%). Lisäksi joka viides

(19,9%) tyttö säästää. Puolestaan pojilla rahat kuluvat harrastuksin, ja hamastusvälineisiin (38,3%),

pele,h,n (30,5%) sekä pukeutumiseen (28,7%). Myös joka kymmenes (11,4%) poika laittaa
rahojaan säästöön. Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan itsenäisesti rahan hankkivat lapset säästävät 
muita useammin.
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Lähes puolet (41,4%, N=364) lapsista on sitä mieltä, että ihmiset kuluttava, liikaa. Lapse, 
tarkastehva, h,allista kuluttamista joko taloudellisesta tai ympäristönäkökulmasta. Nuoremmat ja 

pääkaupunkiseudulla asuva, lapse, näkevä, kuluttamisen vaikutukset taloudellisina, konkreettisina 

ja henkilökohtaisina. Bränditietoiset ja shoppailijat tarkastelevat kuluttamista 
taloudellisesta näkökulmasta. Puolestaan ympäristönäkökulman esille tuoneet lapset ovat 

vanhempia. Ympäristötietoiset kuluttajat ja itsenäisesti rahan hankkivat lapset tarkastelevat 
kuluttamaa tästä näkökulmasta. Nämä lapset käsittelivät abstrakteja asioita, jotka eivät suoraan 

vaikuta heidän arkipäiväänsä: ilmaston saastumista, jätemäärien kasvamista ja globalisaatiota.

9.3.3. Lapset muodostavat sekundäärimarkkinat

Lapset saavat vaikuttaa sellaisten päivittäistavaroiden hankintaan, joita he itse käyttävät. Tällaisia

tuotte,ta ovat esimerkiksi virvoitusjuomat, mehut, makeiset, jogurtit ja pikkunaposteltavat. Sabinen
(2002) tutkimustulokset ovat samanlaisia: lapsilla on vaikutusvaltaa päivittäistavaroissa, joita he
käyttävät. Tutkielmani mukaan lapsen päätösvalta hänen käyttämiensä tuotteiden hankinnasta 
kasvaa iän myötä.

Kval,tatuV,sen tutkimuksen mukaan päivittäistavaraos,oksista lapset saavat päätää joko paljon,
jonkm verran tai hyvin vähän. Erityisesti nuoremmat, 4-luokkalaise, saava, vaikuttaa’

pmvtttä,s,avaraos,oksiin vain vähän. Valtaosa lapsista saa päättää päivittäistavaraos,oksista 
kuitenkin jonkin verran.

Perheen isoissa ostokstssa lapse, arvioiva, päätösvaltansa suuremmaksi kuin heidän vanhempansa. 
Muissaktn tutkimuksissa on havaittu, että vanhemmat pitävä, lasten vaikutusvaltaa pienempänä
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kuin lapset (Foxman ym. 1998; Hogg ym. 1998, 297-299; Pitkänen 2002). Lasten näkemys 

suuremmasta vaikutusvallasta johtuu todennäköisesti siitä, että vanhemmat kysyvät usein lasten 
mielipiteita isojen hankintojen yhteydessä. Mikäli vanhemmat hankkivat sen tuotteen, jota lapsi on 

ehdottanut, lapsi kokee, että hän on saanut vaikuttaa tuotteen valintaan. Toisaalta esimerkiksi uuteen 

teknologiaan liittyvissä tuotteissa saattaa poikien vaikutusvalta ollakin suuri, koska he ovat usein 

asiantuntijoita. Myös Beattyn ja Talpaden (1994, 335-341) mukaan joidenkin
kestokulutustuotteiden kohdalla lapsen tiedot ja asiantuntemus saattavat lisätä hänen 
vaikutusvaltaansa.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvisi, että lapset joko saavat sanoa mielipiteensä tai he eivät saa 
vaikuttaa ollenkaan perheen suuriin hankintoihin. Erityisesti tytöt näkivät vaikutusvaltansa 

olemattomiksi. Puolestaan lomasuunnitelmista tytöt päättävät usein vanhempiensa kanssa yhdessä, 

kun taas vanhemmat päättävät usein poikien puolesta loma-asioista.

Vanhempien mielestä lapsilla on runsaastikin vaikutusta perheen lomamatkojen valinnassa. 

Muutamissa perheissä lomiin liittyvät päätökset tehdään yhdessä lapsen kanssa, osassa vanhemmat

päättävät lomista ja joissakin perheissä lapsi saa päättää melko itsenäisesti, miten lomansa haluaa 
viettää.

9.4. Lopuksi

Lapset muodostavat primäärimarkkinoiden lisäksi sekundääri- ja tulevaisuuden markkinat. 

Primäärimarkkinoiden näkökulmasta tarkasteltuna valtaosa lapsista on melko itsenäisiä kuluttajia, ja 
heillä on jonkin verran omaa rahaa käytettävänään. Lapset usein päättää itselleen tulevien tuotteiden 

lisäksi yleensä niistä tuotteista, joiden pääasiallinen käyttäjä hän on. Lisäksi lapset muodostavat 

sekundäärimarkkinat vaikuttamalla vanhempiensa kuluttamiseen.

Lapsikuluttajien huomioiminen on liiketaloudellisesti järkevää ja kannattavaa. Tästä tutkielmasta 

onkin hyötyä mille organisaatioille, jotka haluavat huomioida tämän haasteellisen kohderyhmän. 

Tutkielma antaa hyvän kuvan suomalaisista lapsista kuluttajina. Lisäksi haluan korostaa, että 

organisaatioiden kannattaa pohtiessaan lapsia kohderyhmänä huomioida myös lasten vanhemmat; 
heiltä lapsen raha kuluttamiseen useimmiten tulee.
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Lasten tutkiminen oli mielenkiintoista ja haastavaa. Tämän tutkielman laatimisen aikana nousi 
mieleeni useita kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita. Ensinnäkin olisi mielenkiintoista tutkia, 

miten lapset kuluttavat virtuaalimaailmassa. Hyvänä esimerkkinä lasten tämän hetkisestä 

virtuaalikuluttamisesta on Habbo Hotelli, jossa lapset viettävät aikaa pelaillen, chattaillen ja ostaen 
erilaisia virtuaal¡tuotteita ja -palveluita. Tämä kuluttamisen muoto on melko uusi ja sen rooli tullee 
jatkossa kasvamaan.

Toisena kiinnostavana aiheena näen word-of-mounth : in eli puskaradion. Procterin ja Richardein 

(2002, 3-12) mukaan organisaatioiden on mahdollista hallita WOM:ia. Koska puskaradio on 

tehokas ja edullinen, mutta samalla varsin vaativa tapa saada tuote leviämään nopeasti 

lapsikuluttajien keskuudessa, olisi aiheen tutkiminen erittäin kiinnostavaa.

Kolmantena jatkotutkimuksen aiheena näen sen, miten menestyvä tuote luodaan lapsille. Osa 

markkinoille tulevista lapsille suunnatuista tuotteista saa valtavan menestyksen, mutta valtaosa 

tuotteista ei saa lasten puoltoa. Miten menestyvä tuote poikkeaa vähemmän menestyvästä? Onko 
keskeisessä asemassa itse tuote, tuotteen markkinointiviestinnän ja WOM:in hallinta vai jokin muu 

tekijä? Tätä aihetta voisi tarkastella lasten keskuudessa menestyvien tuotteiden kautta, lapsille 

suunnattuja tuotteita valmistavien tai maahantuovien yritysten tai lasten näkökulmasta.
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LIITE 1 Lasten haastattelurunko
136

Lasten nimet, ikä ja luokka

Lasten oman rahan määrä ja rahanlähteet
Saatko rahaa omaan kuluttamiseesi? / Onko sinulla rahaa tehdä omia ostoksia?

• Mistä / Keneltä saat rahaa?

• Osaatko arvioida käytettävissä olevasi rahamäärän esim. viikossa/ kuukaudessa?

Shoppailu/ kaupoilla käynti
• KäytkÖ USein ostoksilh?/ K“"b usein? Onko se kivaa? Jos on tai ei, miksi?

• Kenen kanssa käyt ostoksilla? Miksi?

• Milloin käyt ostoksilla?

Kuka päättää, mitä ostat/ mitä saat ostaa omilla rahoillasi?

ja ostopäätös
Tuotteet, vaihtoehtojen arviointi (tuotteiden valintakriteerit) j

Millaisia tuotteita yleensä ostat/ haluat?

Millaisista tavaroista pidät? Miksi? Mikä tekee siitä niin kivan/ hyvän tms.?

Millä perusteella valitset tuotteita itsellesi?

Ostatko tuotteita omilla rahoillasi vai ostaako joku niitä sinulle (¡a jos, niin kuka)?

Ostaako esim. vanhempasi tai joku muu sinulle toivomiasi tuotteita? Millaisia tuotteita? 
Miksi haluat juuri sen?

Mitä tuotteita ostat ihan itse? Luettele & kerro!

Onko tällä hetkellä ns. hittituotteita? Jos, niin mikä? Mikä tekee siitä kivan?

Jos saisit ny, ihan minkä tavaran haluat, mitä toivoisi,? Miksi? Mikä tekee siitä muin, 
paremman?

• Mitä olet viimeksi ostanut itsellesi tai minkä toivomasi 
halusit juuri sen?

• Jos olet ostanut kivan tuotteen, suositteluko sitä 
jonkin tavaran ostamista?

tuotteen olet saanut? Miksi ostit/ 

myös kavereillesi? Suosittelevatko kaverisi
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• Oletko joskus ollut todella tyytyväinen/ tyytymätön ostokseesi? Kerro siitä.

Päätösvalta omien ja perheen yhteisten ostopäätösten suhteen
• Saatko ostaa omilla rahoillasi mitä itse haluat?

• Ohjeistaako joku, esim. vanhemmat oman rahan käytössä?

• Minkä sinulle ostettavien tuotteiden ostamiseen saat vaikuttaa? Luettele & kerro! 

Saatko päättää / vaikuttaa korinne yhteisiin hankintoihin (isot/ pienet hankinnat, 

päivittäistavarat, lomat)? Jos, niin kerro millaisista!

• Mihin perheen yhteisiin hankintoihin et saa vaikuttaa lainkaan?

Tarpeiden tunnistaminen ja informaation etsiminen
• Mistä saat tietoa tuotteista? Esim. uutuuksista?

• Osaatko kertoa, miten huomaat haluavasi tietyn tuotteen?

• Seuraatko TV :tä/ lehtiä/ surffaatko netissä/ yms.?

• Onko mainokset mielestäsi sinulle sopivia vai liian aikuismaisia/ lapsellisia?

Mitä mieltä olet muodista? Onko muoti mielestäsi aikuismaista, lapsellista, sopivaa?

• Jos ostat mielestäsi hyvän tuotteen, esitteletkö sen tai kerrotko siitä kavereillesi?

• Kertovatko/ näyttävätkö kaverisi hankkimiaan tuotteita sinulle?

Kulutuksen ja ostamisen tärkeys sekä mahdollinen kulutuskriittisyys
• Onko sinulla mielestäsi riittävästi rahaa käytettävissä? Perustele, miksi on/ ei ole?
• Mitä mieltä olet kuluttamisesta?

• Mitä hyvää/ huonoa kuluttamisessa on?

• Mitä sinulle on opetettu (esim. vanhemmat ja opettajat) kuluttamisesta?
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LIITE 2 Lasten kyselylomake

Hyvä koululainen,

Vastaa kyselyyn joko rengastamalla sinulle sopivan vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla 
vastauksesi tyhjille riveille.

1. Oletko 1. tyttö 2. poika

2. Ikäsi __  vuotta.

3. Saatko vanhemmiltasi säännöllisesti taskurahaa?

L Kyllä, __ euroa viikossa TAI___ euroa kuukaudessa.
2. En

4. Saatko rahaa lisäksi:
1. kotitöistä

2. isovanhemmilta tai muilta sukulaisilta

3. lahjaksi tai palkkioksi (esim. hyvästä todistuksesta tai käytöksestä)
4. muulta, mistä? ________________

5. Miten käytät omat rahasi? Mainitse kolme sinulle tärkeintä ostokohdetta.

(esim. pelejä, leluja, urheilutarvikkeita)? Voit rengastaa

8. se on muodikas

9. se on laadukas

10. sen mainokset ovat hienoja

11. kerrot sen avulla itsestäsi muille.

12. siihen liittyvän hahmon takia.

13. suosimasi urheilija, laulaja tms. käyttää sitä
14. joku muu syy, mikä?__________

6. Millä perusteella valitset itsellesi tuotteita 
useita vaihtoehtoja.

1. kavereilla on sama tuote

2. se on edullinen

3. se on tuttuja turvallinen

4. voit käyttää sitä kavereidesi kanssa yhdessä
5. siinä on uusinta teknologiaa.

6. siinä olevan tuotemerkin perusteella.

7. se on haasteellinen ja palkitsee 
(esim. peleissä pääsee seuraavalle tasolle)
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7. Keräiletkö jotain (esim. tarrat, kortit, postimerkit, pinssit...) ?

1. Kyllä, mitä?____________
2. En --------

8. Mieti, kuinka pa!jon_sinä saat päättää seuraavien 
ja palvelujen ostamisesta. sinun omiesi sekä perheen yhteisten tavaroiden

omat vaatteet 
omat urheilutarvikkeet

saan päättää saan päättää en saa päättää
Paljon vähän lainkaan ei osteta/ 

en osaa sanoa

9. Käytkö ilman vanhempiasi tai muita lähiaikuisia:

Ннвинншнян
Elokuvissa, teatterissa, konsertissa

usein joskus en koskaan

Katsomassa urheilu- ym. 
kilpailuja ja muita tapahtumia
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10. Jos nyt saisit 200 € (1200 mk), mitä tekisit sillä?

11. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavista väitteistä?
samaa mieltä eri mieltä en osaa sanoa

Kaupassa kiertely on usein mukavaa. 'ÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊIÊÊÊÊÊÊK
Kaupassa on yleensä kivempaa ilman vanhempia 2 1 0

Ostaminen auttaa, jos minulla on paha mieli. 2 l o
Vanhemmat palkitsevat minua usein ostamalla tavaroita. 2 1 0

Mainoksista saa hyödyllistä tietoa tavaroista 2 ШШШШШШШЩМ
Haluan usein tuotteita siksi, että niissä on jokin

Mielestäni ihmiset ostavat liikaa tavaroita 2 1 o
Uskoisin olevani onnellisempi, jos meillä olisi paljon
enemmän rahaa(esim. perheeni voittaisi lotossa) 2 1 0
Harrastan aktiivisesti jotain (urheilu, soittotunnit yms.) 2 ШЯЯШЯШ
Pyrin pukeutumaan samalla tavalla kuin kaverini. 2 1 0

--■mmlaV-mainoksetovattyfaua гШИИМИЙИИИШИШИЯ Ш Ш

12. Tavaroiden tuotemerkkejä ovat esim., Jenkki, Magnum, Diesel, Nokia, Sony, Coca-Cola, Nike, 
Barbie ym. Minkälainen merkitys tuotemerkillä on sinulle seuraavien tuotteiden ostamisessa? Jos 
merkitys on kohtalainen tai suuri, voit merkitä myös tuotemerkkien nimet.

suuri tuotemerkin nimi kohtalainen pieni en tiedä

vaatteet j a kengät 3 ________________ _ 2 WÊSKÊËÊÊÊÊÊ
urheilutarvikkeet 3 2 i о

zarkit 3_______________________ 2 10
sipsit, snacksit 3_____________________  2 1 0

televisio, videot, dvd
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13. Mikä nimitys kuvaa omasta mielestäsi parhaiten omaa ikäkauttasi?
1. pieni lapsi
2. kouluikäinen lapsi
3. varhaisnuori
4. murrosikäinen
5. teini-ikäinen
6. nuori

KIITOS VASTAUKSESTA!



LIITE 3 Tutkimuksen käytännön asioita

Lasten ryhmähaastattelut:

Helsinki
• yksi koulu, 1 x 41k ja 1 x 51k
• haastattelupvm. 9.5.2003
• kaksi ryhmähaastattelua

Jyväskylä
• yksi koulu, 2 x 41k ja 1 x 51k
• haastattelupvm. 12.5.2003
• kolme ryhmähaastattelua

Juva
• kaksi koulua, 1 x 3-4 lk, 1 x 5-6 lk ja 2 x 6 lk
• haastattelupvm. 13.5.2003
• neljä ryhmähaastattelua

Imatra
• yksi koulu, 1 x 4 lk, 2 x 5 lk
• haastattelupvm. 14.5.2003
• kolme ryhmähaastattelua

Lappeenranta
• yksi koulu, 2 x 4 lk ja 1 x 6 lk
• haastattelupvm. 15.5.2003
• kolme ryhmähaastattelua

Yhteensä seitsemän 4 luokkaa, neljä 5-luokkaa ja neljä 6-luokkaa.



LIITE 4 Vanhempien haastattelurunko

Vanhempien nimet, lasten iät yms.

Lasten oman rahan määrä ja rahanlähteet
• Kuinka paljon lapsesi saa rahaa kuluttamiseen? Rahamäärä?
• Rahalähteet?

• Annatko lapselle rahaa hänen sitä pyytäessä?

• Saako lapsesi mielestäsi sopivasti rahaa käyttöönsä?

Shoppailu/ Kaupoilla käynti
• Kuinka usein lapsesi käy ostoksilla? Miten (yksin, vanhempien kanssa, kavereiden kanssa)?

• Tykkääkö lapsesi kaupoilla käymisestä?

• Viettääkö perheenne aikaa yhdessä käymällä kaupoissa?

Tuotteet, vaihtoehtojen arviointi ja ostopäätös
• Millaisia tuotteita lapsesi ostaa itse omilla rahoillaan?

• Millaisia tuotteita sinä ostat lapsellesi?

• Ostaako joku muu, esim. isovanhemmat tuotteita lapsellesi?

• Mitä lapsi saa ostaa omilla rahoillaan?

• Millaisia tuotteita et anna lapsesi ostaa omilla rahoillaan?

• Miten määrittelet, mitä lapsesi saa ostaa ja mitä ei?

• Millaisia tuotteita et itse osta lapsellesi?

• Millaisista tavaroista lapsesi pitää?

Milla perusteella lapsesi valitsee, mitä hän haluaa tai ostaa? Valintakriteerit?

Oletteko samaa mieltä yleensä lapsenne kanssa tuotteiden ”kivuudesta”?
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Käyttääkö lapsesi tietyn merkkisiä tuotteita? Onko merkki keskeinen valintakriteeri?



• Missä tuotteissa merkillä on suuri/ pieni vaikutus?
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M,tä lapsesi on viimeksi ostanut itselleen ja mitä sinä olet viimeksi ostanut lapsellesi?

. Onko lapsellasi joku mote «ä„ä hetkellä mielessä, jonka hän haluaa? (Miksi hän haluaa sen?) 

• Onko tällä hetkellä joku tuote ns. hittituote?

Lasten päätösvalta "omien" ja perheen yhteisten ostopäätösten suhteen
Saako lapsesi ostaa omilla rahoilla mitä haluaa? Jos ei, niin mitä ei saa ostaa?

Mitä tuotteita lapsesi yleensä ostaa omilla rahoillaan?

Onko jotain tuotteita, joita lapsi ei osta itse, mutta saa vaikuttaa niiden ostamiseen? (kun 
kyseessä lapselle suunnatut tuotteet)

Kuinka paljon lapsi saa vaikuttaa perheen yhteisiin ostopäätöksiin?

Millainen vaikutus lapsella on esimerkiksi lomasuunnitelmien laatimiseen?

M,llamen vaikutus lapselle on päivittäisten ruokatavaroiden hankkimiseen?

Millaiset hankinnat ova, aikuisten päätäntävallassa eli millaisiin hankintoihin ei kysytä 
lapsen mielipidettä?

Minkä tuotteen hankinnassa lapsen vaikutus on suuri?

iso, kotiin hankittava, tavara,/ loma, ja matka,/päivittäistavara,/ lapselle ostettava, tuotteet

Tarpeiden tunnistaminen ja informaation etsiminen
• Mistä lapsesi saa tietoa tuotteista?

Mitä mieltä ole, mainonnan soveltuvuudesta lapsille? (Rajoita*» lapsen m -katselua?) 

Vaikuttaako mainokset mielestänne siihen, mitä he haluavat?

• Millaisista mainoksista lapsenne pitää?

• Millaisia mainoksia lapsenne ”inhoaa”?
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Kulutuksen ja ostamisen tärkeys sekä mahdollinen kulutuskriittisyys
• Mitä asioita opetat lapsellesi kuluttamisesta?

• Keskusteletteko kotona lasten kanssa siitä, kuluttaako ihmiset sopivasti/ liikaa/ liian vähän?

• Keskusteletteko siitä, millaisia vaikutuksia kuluttamisella voi olla esim. ympäristöön?

Muistilistaksi...

Vaatteet, lelut, pelit, kirjat, lehdet ja viihde: vaatteet ja kengät, urheilutarvikkeet, pelit ja lelut, 
tietokonepelit, pelikonsolit, kiijat ja lehdet, video-ja dvd-kasetit

Ruoka ja karkit; karkit, sipsit, snacksit, virvoitusjuomat ja mehut, jogurtit, vanukkaat, jäätelö, 
kotiin ostettu muu ruoka, ravintolassa syöty ruoka

Kodinkoneet ja -laitteet ja kodin sisustus; TV, videot, tietokone yms., kännykkä, kodin sisustus (verhot, 
sohvat...), lapsen oman huoneen sisustus

Suuret hankinnat; auto, moottoripyörä yms., uusi asunto

Vapaa-aika; elokuvat, teatteri, konsertit, urheilukilpailut, lomamatkat, muut huvitukset (mm. huvipuistot, 
kylpylät)
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LIITE 5 Vanhempien kyselylomake
Arvoisa vanhempi/ huoltaja,

Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastaus tyhjälle viivalle

1. Onko lomakkeen tuonut lapsi 1. tyttö 2. poika

2. Lapsen syntymävuosi

3. Samassa taloudessa asuvien sisarusten syntymävuodet__

4. Saako (lomakkeen tuonut) lapsesi säännöllistä taskurahaa
3. Kyllä,----euroa viikossa TAI___ euroa kuukaudessa.
4. Ei saa

5. Saako lapsesi rahaa lisäksi:
6. kotitöistä

7. isovanhemmilta tai muilta sukulaisilta
8. lahjaksi tai palkkioksi (esim. hyvästä todistuksesta tai käytöksestä)
9. muulta, mistä?_____________

6. Miten arvelet lapsesi käyttävän oraat rahansa? Mainitse kojme tärkeintä ostokohdetta.

7. Mihin lapsesi kulutuksessa 
viiteen suurinta menoerää. uppoaa eniten perheen yhteisiä rahoja? Mainitse kolmesta
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8. Arvioi, kuinka paljon lapsellasi on vaikutusvaltaa perheenne ostopäätöksiin, kun kyseessä 
ovat seuraavat lapsellesi hankittavat tuotteet:

urheiluvaatteet ja -kengät

jonkin
verran

ei
lainkaan

en osaa sanoa/ 
ei hankita

cd-levyt, kasetit
video-ja

kirjat ja lehdet

kännykkään liittyvät tuotteet 
(kuoret, soittoäänet, logot yms.)

9. Arvioi, kuinka paljon lapsellasi on vaikutusvaltaa ostopäätöksiin, kun kyseessä on perheen 
yhteinen kulutus seuraavien tuotteiden tai palvelujen suhteen:

en osaa sanoa/ ei 
hankita



10. Käykö lapsesi yksin tai ikäistensä seurassa:
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usein joskus ei koskaan

Kaupoissa ostoksilla 3 2 1

Elokuvissa, teatterissa, konsertissa 3 2 1

Harrastuksissa/ leireillä 3 2 1

Katsomassa urheilu- ym. 3 2 1

kilpailuja ja muita tapahtumia 3 2 1

Ravintoloissa, kahviloissa 3 2 1

11. Ota kantaa seuraaviin väittämiin 1- 5 asteikolla:
täysin
samaa
mieltä

jokseenkin
samaa
mieltä

jokseenkin täysin eri en osaa 
eri mieltä mieltä sanoa

Käymme viikonloppuisin yleensä 
ostoksilla koko perhe yhdessä

1ШВД8ВМШ1рИЙ8Ш

5 4 3 2 1

Jos lapseni kaupassa alkaa kinuta jotain, 
en yleensä myönny 5 4 3 2 1

Mielestäni elämä on nykyään liian 
kulutuskeskeistä

Ostan usein tuotteen siksi, että niissä on 
jokin lasten keräilytavara (esim. murot)

Lapseni haluaa yleensä pukeutua 
samalla tavalla kuin kaverinsa
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täysin
samaa
mieltä

jokseenkin
samaa
mieltä

jokseenkin 
eri mieltä

täysin eri en osaa 
mieltä sanoa

Rajoitan lapseni makeisten yms. 
tuotteiden syöntiä

uskon, että lapseni ei ole vielä ole 
kokeillut tupakkaa tai alkoholia

Lapsille markkinoidut tuotteet ovat 
mielestäni liian aikuismaisia

Lapseni surffaa liikaa internetissä

syömme harvoin koko perhe yhdessä 
ilta-ateriaa

t'yrin opettamaan lapselleni kulutuksen 
eettisiä ja ympäristövaikutuksia

minui
/symyksistä

Ostan lapselleni ne muotitavarat mitä 
vain pystyn, jotta hän ei poikkeaisi 

"a esim. tulisi kiusatuksi

Meillä on usein lapseni kanssa 
erimielisyyksiä siitä, mitä pitäisi ostaa

mnoan pinmamista. Haluan näyttää 
lapselleni, että kuluttamisesta saa 
nauttia.
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12. Minkälainen merkitys tuotemerkillä eli brändillä on lapsellesi seuraavien tuotteiden 
ostamisessa? Jos joissain seuraavista tuoteryhmistä jokin brändi on ”must”, merkitse sen 
nimi viivalle.

kohtalaina
suuri tuotemerkin nimi n

en osaa
suun tuoiemerKin nimi n pieni sanoa

urheiluvaatteet ja -kengät 3 2 10

tietokonepelit 3 210

muut pelit ja lelut SH** 3 ШЯКЁЁЁЯВШвЯШЯЁЁИЯш! o
kännykkä 3 210

шЯЯЁ1ЁЁЁЁЁЁШЯШШИЯЁЯЁЁИШШ1ЁшЯЁ1ИяЁЯЁЁЁШЁЯЁ1ЁЁшЁЁИЁ1Ш11ЁЁШ
karkit 3 2 10

limsat ja mehut 3 2 10
ЯИНННННИНИННЁWÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊ

tietokone 3 2 10
1НИНННИНННИИНЁНИИИННННИНИНННИНН1
Muu, mikä?____________________

13. Mikä nimitys kuvaa parhaiten (lomakkeen tuoneen) lapsesi ikäkautta?
7. pieni lapsi
8. kouluikäinen lapsi
9. varhaisnuori
10. murrosikäinen
11. teini-ikäinen
12. nuori
13. jokin muu__________________

14. Oletko lomakkeen tuoneen lapsen
1. äiti 2. isä 3. muu huoltaja

15. Oma ikäsi
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16. Mikä nimitys kuvaa mielestäsi omaa ikäkauttasi?
1. Nuori
2. Nuori aikuinen
3. Aikuinen
4. Keski-ikäistyvä
5. Keski-ikäinen
6. Vanha
7. Ei mikään edellisistä. En suostu ikämäärittelyihin.

17. Montako henkilöä asuu taloudessanne?
_________ aikuista ja_________lasta (alle 18 v)

18. Mikä on ammattisi?

19. Mikä on puolisosi ammatti?

20. Mikä on koulutustasosi?Mikä on puolisosi korkein koulutustaso?
a) peruskoulu
b) lukio/yo-tutkinto
c) ammattikoulu
d) keskiasteen opisto
e) ammattikorkeakoulu
f) korkeakoulu

a) peruskoulu
b) lukio/yo-tutkinto
c) ammattikoulu
d) keskiasteen opisto
e) ammattikorkeakoulu
f) korkeakoulu

21. Minkä suuruiseksi arvioisit kotitaloutesi kaikki yhteenlasketut tulot kuukaudessa veroja 
vähentämättä?

a) alle 2000 €
b) 2000-3500 € 
e) 3500-5000 €
d) 5000-7000 6
e) 7000-9000 6
f) yli 9000 6

KIITOS VASTAUKSESTASI!
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LIITE 6 Kirje oppilaiden vanhemmille

Arvoisa oppilaan vanhempi/ huoltaja,

Toteutamme lapsenne koulussa kyselytutkimuksen <päivämäärä>. Tutkimuksessa selvitetään 4-6 - 
luokkalaisten kuluttamista ja lasten vaikutusta perheiden kulutukseen ja ostopäätöksiin. Nykyisin 
puhutaan paljon kulutusyhteiskunnan aiheuttamasta pahoinvoinnista lapsille ja markkinoinnin 
asettamista paineista perheille. Suomessa ei kuitenkaan ole juuri tehty tutkimuksia lasten 
kulutuksesta tai heidän todellisesta vaikutusvallastaan perheiden kulutukseen. Myöskään ei ole 
tutkittu, miten lapset itse kokevat kuluttamisen ja markkinoinnin kohteena olemisen. Siksi 
tutkimuksemme on Suomessa uraauurtava.

Tutkimus on akateeminen -kyseessä ei siis ole markkinatutkimus- ja sitä koordinoi 
Nuorisotutkimusverkosto. Lisäksi tutkimuksessa mukana ovat Helsingin ja Turun 
kauppakorkeakoulut. Tutkimusta rahoittavat Liikesivistysrahasto ja Opetusministeriö 
Nuorisotutkimusverkoston kautta.

Tutkimus toteutetaan lapsenne koululla siten, että oppitunnin alussa oppilaat vastaavat helppoon 
kyselylomakkeeseen. Samalla lasten mukana lähetetään kyselylomake kotiin vanhemman/ huoltajan 
täytettäväksi. Opettajan avustuksella valitaan vielä noin neljä oppilasta ryhmähaastatteluun.

Kyselylomakkeessa kysyttäviä aihealueita ovat:
• lasten oman rahan määrä ja rahanlähteet.
• lasten päätösvalta "omien" ja perheen yhteisten ostopäätösten suhteen.
• lasten kaupoissa käyminen sekä brändi- ja muotitietoisuus.
• kulutuksen ja ostamisen tärkeys sekä mahdollinen kulutuskriittisyys.

Ryhmähaastatteluissa näihin aiheisiin paneudutaan syvällisemmin. Vanhemmilta kysytään samoja 
asioita kuin lapsilta heidän näkökulmastaan ja perheen taustatietoja. Vanhemmat lähettävät oman 
lomakkeensa palautuskuoressa suoraan tutkijoille.

Tutkimus on ehdottoman luottamuksellinen. Yksittäisen perheen tai oppilaan vastaukset eivät 
kulkeudu kouluille eikä heitä voi tunnistaa tutkimuksesta. Sekä vanhemmat että lapset voivat vastata 
kyselyyn nimettöminä.

Koulut saavat tutkimuksesta raportin heti sen ilmestyttyä.

Toivomme teidän suhtautuvan positiivisesti tutkimukseemme. Mikäli kuitenkaan ette halua 
lapsenne täyttävän kyselylomaketta tai osallistuvan ryhmähaastatteluun, toivomme teidän 
ilmoittavan tästä lapsenne opettajalle.
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Annamme mielellämme tarvittaessa lisätietoja tutkimuksestamme.

Ystävällisin terveisin,

Terhi-Anna Wilska 
Vastaava tutkija 
Nuorisotutkimusverkosto 
email: twilska@alli.fi 
p. 050-304 9159

Heidi Rummukainen 
T utkimusassi stentti 
email: heidi.rummukainen@kv.hkkk.fi 
p.044-557 2778



LIITE 7 Kirje rehtorille
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Arvoisa <rehtorin nimi>,

Keskustelitte tutkimusassistenttini kanssa viime viikolla puhelimessa tutkimuksestamme, jossa 
selvitetään 4-6 -luokkalaisten lasten kuluttamista ja heidän vaikutusta perheiden ostopäätöksiin. 
Nykyisin puhutaan paljon kulutusyhteiskunnan aiheuttamasta pahoinvoinnista lapsille ja perheisiin 
kohdistuvista paineista, mutta Suomessa ei ole juurikaan tehty tutkimuksia lasten kulutuksesta tai 
heidän todellisesta vaikutusvallasta perheiden kulutukseen tai ajankäyttöön. Koska lasten arvellaan 
olevan perheiden päätöksenteossa keskeisellä sijalla, on aiheen tutkiminen tärkeää.

Tutkimus on akateeminen (eli ei siis mikään markkinatutkimus), ja sitä koordinoi 
Nuorisotutkimusverkosto. Lisäksi tutkimuksessa mukana ovat Helsingin ja Turun 
kauppakorkeakoulut. Tutkimusta rahoittavat Liikesivistysrahasto ja Opetusministeriö. 
Vastaavanlainen vertaileva tutkimus tehdään myös ainakin Tanskassa ja Norjassa.

Käytännössä tutkimuksen toteuttaminen Teidän koulullanne tarkoittaisi sitä, että valitsemanne 
tunnin alussa mieluiten kahden 4., 5., tai 6. luokan lapset vastaavat helppoon kyselylomakkeeseen, 
johon aikaa kuluu noin 15-20 minuuttia. Samalla lasten mukana lähetetään kyselylomake kotiin 
vanhempien täytettäväksi. Opettajan avustuksella valitaan vielä noin neljä oppilasta 
ryhmähaastatteluun. Ryhmähaastatteluun kuluu aikaa vajaa tunti, ja tällä välin muu luokka voi 
jatkaa normaalia oppituntiaan.
Käytännön järjestelyistä voimme sopia kunkin luokan opettajan kanssa.

Kyselylomakkeen laatiminen on vielä kesken, mutta siinä kysyttäviä aihealueita ovat 
-lasten oman rahan määrä ja rahanlähteet (viikkorahat, lahjat, kotityöt yms.)
-lasten päätösvalta ”omien” tavaroiden ja palvelujen suhteen (vaatteet, lelut, karkit yms., harrasteet, 
huvittelu) sekä myös perheen yhteisten ostopäätösten suhteen (elintarvikkeet, teknologia, matkailu 
yms.)
-lasten kaupoissa käyminen 
-lasten brändi-ja muotitietoisuus 
-kulutuksen ja ostamisen tärkeys lapsille

Ryhmähaastatteluissa näihin aiheisiin paneudutaan syvällisemmin.

Vanhemmilta kysytään samoja asioita heidän näkökulmastaan sekä myös perheen taustatietoja. 
Heille painotetaan tutkimuksen luottamuksellisuutta, erityisesti sitä, etteivät yksittäisen perheen tai 
opprlaan tiedot kulkeudu kouluille eikä heitä voi tunnistaa tutkimuksesta. Sekä vanhemmat että 
lapset vastaavat kyselyyn nimettöminä.

Koulut saisivat tutkimuksesta raportin heti sen ilmestyttyä.
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Toivomme Teidän suhtautuvan positiivisesti tutkimukseemme. Mikäli uskoisitte voivanne 
suostua, lähetämme valmiit kyselylomakkeet sekä vanhemmille lähetettävän saatekirieen teille 
pikimmiten Jos hyväksytte ne, toivoisimme voivamme suorittaa tutkimuksen mahdollisimman 
pian, kuitenkin ensisijaisesti teille sopivana ajankohtana.

Ystävällisin terveisin, 
nopeaa vastausta toivoen

Terhi-Anna Wilska 
Ph.D (soc.), KTL 
Vastaava tutkija 
Nuorisotutkimusverkosto 
Olympiastadion 
Eteläkaarre 
00250 Helsinki 
p. 09-348 24 329 
GSM 050-3049 159 
email: twilska@alli.fi
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LIITE 8 Kiitoskirje kouluille

Hei <rehtorin tai opettajan nimi>!

Kiitos koulunne osallistumisesta tutkimukseemme, joka käsittelee lapsia kuluttajina. Yhteistyö sujui 
erinomaisesti: lasten ryhmähaastattelut onnistuivat hyvin, ja saimme myös kyselylomakkeiden 
kautta runsaasti arvokasta tietoa lapsista kuluttajina.

Suomessa ei ole aikaisemmin tutkittu lasten kulutusta tai heidän todellista vaikutusvaltaansa 
perheiden kulutukseen tai ajankäyttöön. Tutkimuksemme onnistumisen kannalta osallistumisenne 
olikin ensiarvoisen tärkeää.

Toivomme teidän vielä muistuttavan tutkimukseen osallistuneiden luokkien oppilaita siitä, että 
vanhemmat vastaisivat ja lähettäisivät heille suunnatun kyselylomakkeen meille mahdollisimman 
pian.

Toimitamme koulullenne tutkimuksen raportin heti sen valmistuttua. Tutkimuksen ensimmäisen 
raportin on arvioitu valmistuvan syyskuun loppuun mennessä.

Aurinkoista kevään jatkoa ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä kiittäen,

Terhi-Anna Wilska 
vastaava tutkija 
p. 09-34824329

Heidi Rummukainen 
tutkimusassistentti 
p. 044-5572778
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LIITE 9 Vanhempien haastattelukutsut

Hei!

Kiitos tutkimukseen osallistumisesta ja kiinnostuksestanne osallistua tutkimukseen liittyvään 
ryhmähaastatteluun. Haastattelussa tullaan käsittelemään kuluttamista ja markkinointia lasten ja 
perheiden näkökulmasta. Ilmoitamme teille mahdollisimman pian paikkakunnallanne jäljestettävien 
haastattelujen ajankohdan.

Toivomme tapaa vanne teidät ryhmähaastattelussa!

Keväisin terveisin,

Terhi-Anna Wilska Heidi Rummukainen 
vastaava tutkija tutkimusassistentti
p. 09-34824329 p. 044-5572778

Hei <vanhemman nimi>!

Osallistuit viime keväänä Nuorisotutkimusverkoston koordinoimaan tutkimukseen, joka käsittelee 
lapsia kuluttajina. Tutkimukseen kuuluivat kyselylomakkeiden lisäksi myös lasten vanhemmille 
suunnatut ryhmähaastattelut, joihin olet ilmoittanut voivasi mahdollisesti osallistua -kiitos siitä. 
Lomien takia siirsimme haastatteluajankohdan syksyyn, ja toivomme teidän edelleen olevan 
kiinnostuneita osallistumaan haastatteluun.

Ryhmähaastattelu pidetään Helsingissä tiistaina 19.8.2003 klo 18.30 Nuorisotutkimusverkoston 
tiloissa Olympiastadionilla. Toivomme, että ajankohta sopii teille.

Ilmoitathan mahdollisimman pian haastatteluajankohdan sopimisesta joko Terhi-Annalle tai 
Heidille! Voit ottaa haastatteluun mukaan puolisosi tai ystäväsi, jolla on samanikäisiä lapsia.

Äimämme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta ja haastattelusta!

Yhteistyöterveisin,

Terhi-Anna Wilska 
vastaava tutkija 
Nuorisotutkimusverkosto 
twilska@alli.fi 
p. 050-3049159

Heidi Rummukainen 
tutkimusassistentti 
Helsingin kauppakorkeakoulu 
heidiannikki@hotmail.com 
p. 044-5572788


