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Tiivistelmä  

Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla elintarvikkeiden kulutusta Suomessa, Venäjällä, Kazakhs-

tanissa ja Ukrainassa. Tutkimuksessani spesifioin entisen Neuvostoliiton maiden keskiluokan käsi-

tettä sekä selvitän, mitkä tekijät vaikuttavat elintarvikkeiden kulutuksiin. Määrittelen maitotuottei-

den ja rasvojen kulutuksien mahdollisia kehityssuuntia. Aineistona tutkimuksessa olen käyttänyt 

sekundääriaineistoa, jonka olen kerännyt maiden tilastosivuilta. 

Luonteeltaan tämä tutkimus on vertaileva tutkimus. Vertailen Kazakhstanin ja Ukrainan kulutuksia 

ja kuluttajakulttuureja Suomen ja Venäjän kulutuksiin ja kulttuureihin. Tutkimuksessa hyödynnän 

tilastollisia aineistoja, jotka perustuvat Survey -tutkimuksiin. 

Entisen Neuvostoliiton maissa on muodostumassa uuden keskiluokan ydin, johon kuuluvat kaikki 

tieteellis-teknisen, manageriaalisen, hallinnollis-byrokraattisen sekä professionaalisen autonomian 

tyyppiin kuuluvat henkilöt. Keskiluokkaistuminen tuo mukanaan kulutusyhteiskunnan syntymisen, 

jossa elintaso ja ostovoima ovat kasvusuuntaisia. Elintaso ja ostovoima ovat tärkeitä tekijöitä ja 

niillä on suuri merkitys kuluttajan ostopäätöksiin. Edellä mainittujen lisäksi ostopäätöksiin vaikut-

tavat myös hinnat, tarjonta, valistus, kaupungistuminen, kodin ulkopuolella ruokailu, lasten luku-

määrä, kotitalouden koko, väestön ikärakenne, keittiön koneellistuminen sekä naisten työssäkäynti.  

Tutkimuksen mukaan juustonkulutus tulee kasvamaan ja rasvojen kulutus tulee pienen noususuh-

danteen jälkeen tasoittumaan lähitulevaisuudessa Kazakhstanin ja Ukrainan kehittyvillä markkinoil-

la. 
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1. JOHDANTO 

Aiheen valinta 

Tutkimuksen aiheena on elintarvikkeiden kulutus kasvavan keskiluokan keskuudessa Suo-

messa, Venäjällä, Kazakhstanissa ja Ukrainassa. Tässä työssä tutkitaan kulutusta sosiologises-

ta näkökulmasta ja miten kasvava keskiluokka siihen vaikuttaa.  

Tutkielma on tilaustutkimus Valio Oy:lle (jäljempänä Valio), mikä on Suomen johtava maito-

tuotteiden valmistaja. Valiolle on aikaisemmin tehty markkinatutkimuksia, mm. Kyrönlahti 

Maria (2009) Pro gradu -tutkielma, joka käsittelee Venäjän markkinatutkimusta.  Tietääkseni 

Valiolle ei ole tehty kyseisiä maita käsitteleviä tutkimuksia sosiologisesta näkökulmasta. Va-

liolle nämä maat ovat kasvavaa markkina-aluetta, joten tämä tutkimus on erittäin tarpeellinen 

ja ajankohtainen.  

Nykyisin potentiaalisimpia vientimaita Ivy-maista Venäjän jälkeen ovat Kazakhstan ja Ukrai-

na (www.formin.fi). Kasvavan keskiluokan kulutus näissä maissa ei ole Suomessa tarpeeksi 

tutkittu aihe.  Keskiluokan kuluttajakulttuurin spesifioiminen on erittäin tärkeää yrityksen 

markkinapotentiaalia arvioitaessa. Saatu tieto antaa mahdollisuuden kehittää yrityksen strate-

giaa mahdollisimman tuottavaksi näissä maissa. 

Käytän tässä tutkimuksessa sanontaa entisen Neuvostoliiton maat tarkoittaessani Kazakhsta-

nia ja Ukrainaa.  

Tutkimustehtävä 

Työn tavoitteena on tutkia, miten elintarvikkeiden kulutus vaihtelee tutkittavissa maissa. Li-

säksi kysyn, miten Kazakhstanin ja Ukrainan kasvava keskiluokka vaikuttaa tai tulee vaikut-

tamaan elintarvikkeiden kulutukseen. Taloussosiologian professori Pekka Räsänen on lausunut 

omassa virkaanastujaistilaisuudessa mm. seuraavaa: ”Kulutuskäyttäytymisen ja luokka-aseman 

sekä muiden rakenteellisten taustatekijöiden väliltä on löydetty, (…) riippuvuussuhteita” 

(Räsänen, 2009, 4). 

Aihetta lähestytään määrittelemällä keskiluokka Kazakhstanissa ja Ukrainassa. Spesifioidaan, 

mitkä tekijät vaikuttavat keskiluokan ostopäätöksiin ja mikä osa tuloista menee ruokaostok-
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siin. Painopiste on juustojen sekä rasvojen kulutuksessa. Samalla vertaillaan kyseisten maiden 

kulutusta ja kuluttajakulttuureja Suomen ja Venäjän kulutuksiin ja kuluttajakulttuureihin. 

Vertailu antaa mahdollisuuden tarkastella kulutuksen ja kuluttajankulttuurin suuntauksia ja 

trendejä, sekä niiden samankaltaisuuksia ja erilaistumisia.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

- Mitkä tekijät vaikuttavat elintarvikkeiden kulutuksiin kasvavan keskiluokan 

keskuudessa?  

- Miten maitotuotteiden ja rasvojen kulutus tulee kehittymään? 

Tutkimuksen rakenne 

Tämän tutkimuksen teoriaosuus koostuu kahdesta luvusta. Luvussa 2 esitellään keskiluokan 

käsitystä ja kerron lyhyesti luokkateorian lähtökohdista ja luokka-analyysistä Venäjällä. Li-

säksi tehdään katsaus historiaan ja kuvaillaan Neuvostoliiton luokkarakenteita. Pohditaan 

keskiluokan ongelmia ja mietitään potentiaalisen keskiluokan olemassa oloa ja kohtaloa sekä 

luokkasuhteiden kehityssuuntia. 

Luvussa 3 käyn läpi kulutusta, kulutustutkimuksen tarkoitusta, spesifioin kulutuksen käsitteet 

sekä selvitetään kulutusyhteiskunnan syntymistä. Pohdin mitkä tekijät vaikuttavat ruoan kulu-

tukseen sekä tuon esiin Engelin lain. Sen avulla, pystyn arvioimaan eri maiden aineellista hy-

vinvointia sekä pohtimaan kuinka vauraita kyseisen maan ihmiset ovat.  

Luvussa 4 kuvailen yleisesti Ukrainaa ja Kazakhstania. Pohdin Kazakhstanin ja Ukrainan 

keskiluokkaa ja onko sitä edes näissä maissa. 

Luvussa 5 käsittelen tutkimuksen toteuttamista ja esittelen tutkimusstrategiani. Tässä tutki-

muksessa vertailen Kazakhstanin ja Ukrainan elintarvikkeiden kulutusta Suomen ja Venäjän 

elintarvikkeiden kulutuksiin ja voin todeta jo tässä vaiheessa, että tämä on vertaileva tutki-

mus. Tästä syystä katson tärkeäksi tuoda esiin vertailevan tutkimuksen pääideoita, valintakri-

teereitä sekä tuoda esiin vertailevan tutkimuksen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin 

eroja.  

Luvussa 6 keskityn itse tutkimusaineiston kuvailuun.  Tutkimuksessani käytän kvantitatiivista 

aineistoa. 
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Luvussa 7 käsittelen saatuja tuloksia ja tuon esiin elintarvikkeiden kulutusmuutoksia aikaan-

saavia tekijöitä. Tässä luvussa keskityn myös elintason ja ostovoiman vaikutukseen elintar-

vikkeiden kulutuksessa. Analysoin elintason ja ostovoiman vaikutusta kulutukseen Suomessa, 

Venäjällä, Kazakhstanissa ja Ukrainassa. Elintason määrittämiseksi käytän Engelin lakia eli 

tarkastelen, mikä osa koko kulutuksista menee elintarvikekustannuksiin. Arvioin kasvavan 

keskiluokan mahdollista vaikutusta elintarvikkeiden kulutukseen. 

Lisäksi käyn läpi maitotuotteiden (juuston) sekä rasvojen kulutuksia Suomessa ja Venäjällä 

sekä pohdin mahdollisia kulutuksen kehityssuuntia Kazakhstanissa ja Ukrainassa.  

Viimeisessä luvussa 8 on johtopäätöksen teko. Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiin, 

pohdin tutkimuksen tuloksia sekä pohdin mahdollisia jatkotutkimusten aiheita. 



 
 

4 

 

2. KESKILUOKKA  

Chernyshin (1998, 257) mukaan, keskiluokan määrittelyn haastavuus on peräisin jo Aristote-

leen ajalta. Aristoteles on jakanut yhteiskunnan kolmeen luokkaan: erittäin rikkaat, erittäin 

köyhät ja keskimmäiset. Yhteiskunnan keskimmäistä kerrosta sanotaan keskiluokaksi. Luokka 

käsitystä käytettiin ja käytetään edelleen kuvailemaan yhteiskuntataloudellista epäsuhtaisuutta 

(Sharatan & Iljin, 2006, 324). Näin ovat jo alun perin tehneet myös sosiologian klassikot. 

Keskiluokan muodostumiseksi yhteiskunnassa tarvitaan talouden aktiivisuuden lisäksi seu-

raavia asioita (em.197): 

- tietynlaisten käyttäytymisten ja arvomaailman stereotyyppien muodostumis-

ta 

- tietoisuus omasta asemasta yhteisössä 

- tietyn elämänlaadun turvaaminen (ei taso, vaan laatu), kuten terveydenhuol-

topalvelujen, riittävän ravinnon ja hyvän koulutuksen turvaaminen 

- pääoman tai sivistyksen resurssi, mikä mahdollistaa suhteellista yhteiskun-

nan aseman vakautta, taloudellista itsenäisyyttä ja kansalaisitsenäisyyttä 

Entisen Neuvostoliiton maiden keskiluokan määrittelemiseksi, pitää myös ottaa huomion 

maiden kulttuuri. 

Sharatanin & Iljinin (2006, 202–203) mukaan Venäjä ja sen itäiset-naapurimaat kuuluvat Eu-

raasian ortodoksiseen sivilisaatioon. Sivilisaatio eli kulttuuripiiri on yleensä aika rajattu alue, 

missä esiintyy samanlainen arvomaailma, uskonto, kieli, historia, ruokakulttuuri jne. Historian 

tutkija Toynbee (1951, 10) on jakanut Euraasian sivilisaation kuuteen osaan. Näitä ovat: 

- Länsi-Euroopassa länsimainen kulttuuri 

- Itä-Euroopassa ortodoksinen kulttuuri 

- Lähi-idässä islamilainen kulttuuri 

- intialainen kulttuuri 

- kiinalainen kulttuuri 

- japanilainen kulttuuri 

Yhteistä Venäjän ja sen Itä-naapurimaissa on ollut myös se, että niissä oli ja on vallalla eta-

tismi hallinto. Etatismin hallinnon ydin on se, että valtio omistaa kaikki tuotantovälineet ja 

valtio määrittää ihmisten yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista elämää. Näissä maissa 
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etatismi määrittää arvomaailman ”valta – omaisuus”. Nyky-Venäjällä on vallalla valtiomono-

polistinen korporatiivinen kvasikapitalismi. (Sharatanin & Iljinin, 2006, 202–203.) Esimer-

kiksi Virossa, Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, on taas kehittynyt demokraattinen kapita-

lismi, joka selittyy sillä, että Viro on enemmän länsieurooppalaisen kulttuurin vaikutuspiiris-

sä. 

Etatismi on Venäjällä ja myös entisen Neuvostoliiton maissa aina ollut vahvassa asemassa, se 

on ihmisten kulttuurissa ja arvomaailmassa. Maiden historian juuret kytkeytyvät Euraasian 

ortodoksien sivilisaatioon, jossa arvomaailman pääelementit, kuten yksityisomaisuus, kansa-

laisyhteiskunta, markkinat, oikeus valtio, ovat käytännössä vielä aika vieraita käsityksiä. Tut-

kittaessa maita taloussosiologisesta näkökulmasta pitää ottaa huomioon myös historiallinen 

aspekti, koska se on suuresti vaikuttanut ihmisiin ja heidän kulttuureihinsa.  

Seuraavassa tarkastellaan, mistä luokkateoria on lähtenyt liikkeelle ja mitkä ovat luokkatut-

kimuksen linjaukset sekä mikä on luokka-analyysi. Lisäksi tehdään katsaus Neuvostoliitossa 

vallinneeseen luokkarakenteeseen sekä tuodaan esille keskiluokan ongelmia. Selvitetään mikä 

on potentiaalinen keskiluokka ja mikä on keskiluokan kohtalo. Lopussa tarkastellaan luok-

kasuhteiden mahdollisia kehityssuuntia.  

2.1. LUOKKATEORIAN LÄHTÖKOHDAT  

Kivinen (1987, 9-10) on teoksessaan tuonut esiin Therbornin (1983) luokkatutkimusjaottelun. 

Jaottelun mukaan luokkatutkimus voidaan linjata seuraavasti: 

- erilaisia pääoman kehittymiseen viittaavat tutkimukset 

- työväenluokan syntyhistorian tutkimukset 

- luokkarakenteiden kartoitukset ja määritykset väestöstä 

- tutkimukset koskien työväenluokan asemaa yhteiskunnassa 

- työväenluokan tietoisuuden tutkimukset ja niihin viittaavat uudet tutkimus-

haarat kuten pääomalooginen ristiriitaisen työläistietoisuuden tutkimus ja 

brittiläinen kultturalismi 

- luokkien valtaresurssien sekä valtion politiikan sisältöihin vaikuttavat ana-

lysoinnit 
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2.2. LUOKKA-ANALYYSI 

Venäjällä oli jo ennen vallankumousta vallalla luokkajako, jossa aristokraatit ja porvaristo 

toimivat omistavana luokkana. Mutta kuitenkin heti vallankumouksen jälkeen luokkajakoon 

tuli radikaaleja muutoksia ja esimerkiksi omistavat luokat lakkautettiin. Tästä alkoi ns. kollek-

tivisointi aika. Silloin, jos omistit esimerkiksi hevosen tai lehmän, oli vaarana, että leimattiin 

kulakiksi (kylänyrkiksi), jolloin oli vaara joutua lähetetyksi Siperiaan. Se oli aikaa, jolloin 

omistavat luokat lakkasivat olemasta.  

Samaan aikaan Stalin julisti sodan luokkajakoa vastaan. Voimme sanoa, että Neuvostoliitosta 

oli tullut luokaton yhteiskunta. Tässä yhteiskunnassa luokkavihollisia löytyi kaikkialla. Sa-

maan aikaan Yhdysvalloissa oli vallalla ajatussuunta, että yhteiskunnallinen eriarvoisuus pe-

rustuu funktionaaliselle työjaolle, eli Yhdysvalloissa ei ollut luokkakonflikteja eikä sisäisiä 

ristiriitoja. Siellä eri työssä oli perusteltua erilaisiin etuoikeuksiin työn haastavuuden mukaan. 

Esimerkiksi yhteiskunnallisessa tehtävissä tai haastavimmissa ammateissa maksettiin parem-

paa palkkaa. Myös kyseisten tehtävien rekrytointiin panostettiin. Näihin tehtäviin oli vaikea 

päästä ja yleensä tehtäviin pyrittiin rekrytoimaan parhaat yksilöt.  

Modernissa länsimaisessa yhteiskuntatutkimuksen ideologiassa luokat eivät voi selittää mi-

tään, kuin taas Neuvostoliittolaisessa ideologiassa luokat selittivät ja oikeuttivat kaiken.  

Luokkatutkimuksen päätehtävä ja päämäärä on kuitenkin näyttää, mitä luokka selittää ja min-

kälaisia toimintatapoja ja ristiriitoja yhteiskuntaluokkien pohjalta nousee. Luokka-analyysi 

kannalta on tärkeää analysoida erilaisten yhteiskuntien aitoja rakenteellisia eroja.  

Luokka-analyysi on erilaisten yhteiskuntaluokkien määrällisten osuuksien hahmottamista. 

Luokka-analyysin kokonaisuuteen sisältyy erilaiset tutkimusstrategiat ja käsitteelliset tasot.  

On tärkeää tehdä ero luokkatilanteen ja luokka-aseman välillä. Luokantilanne tarkoittaa konk-

reettisempia ilmiöitä, kuten työoloja ja uusintamistilannetta (tuloja, koulutusta, työmarkkina-

asemaa). Luokka-asema liittyy tuotannon omistus- ja valtasuhteisiin. Jos halutaan tutkia ja 

selittää luokkien organisoitumista ja tietoisuutta, niin pitää analysoida niin luokkarakenteet 

kuin myös luokkatilanteet.  

Neuvostoliiton ja kapitalististen maiden luokkarakennetta ei voida käsitellä kuitenkaan samal-

la tavalla. Toki niissä on paljon samanlaisia asioita, esimerkiksi luokkaryhmiä, mutta Neuvos-

toliiton ja kapitalistimaiden luokkaryhmien luokkatilanteet ja elämänmahdollisuudet ovat eri-
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laiset. Nykyajan muutosprosessi entisen Neuvostoliiton maissa vaatii omia käsitteitä ja sinän-

sä se on ainutkertainen. Esimerkiksi uusia käsitteitä ovat ”potentiaalinen keskiluokka” sekä 

”työkollektiivinen mureneminen”. 

Luokat ovat niin sosiaalis-taloudellisia realiteetteja kuin myös kulttuurisia konstruktioita. 

Neuvostoliitossa jännite oli pysyvää todellisen työväenluokan ja ”pyhän proletariaatin” välil-

lä. Todellista työväenluokkaa voidaan kuvata sanoilla: karnevalistinen, levoton, maalainen ja 

raskaasti alkoholisoitunut. Todellisuudessa valtio halusi että työväenluokka olisi järjestäyty-

nyttä, työteliästä ja kurinalaista, eli ”Pyhä proletariaatti”. Näin myös valtio uskoi sen olevan, 

mutta sitä se ei ollut. Nykyään Venäjällä on muotoutumassa lähes samanlainen tilanne keski-

luokan ympärille. Keskiluokkaa ihannoidaan nykyaikana Venäjällä ja kaikki poliittiset voimat 

haikailevat keskiluokan perään. (Kivinen, 1998, 104–109.)  

2.3. NEUVOSTOLIITON LUOKKARAKENNE 

Neuvostoliiton luokkarakenne on jakautunut moneen osaan. Esimerkiksi Kivisen (1998, 110–

111) mukaan Neuvostoliiton luokkarakenteet voidaan jakaa kuuteen erilaisen näkemyksen 

omaavaan luokkarakenteeseen: 

- standardinäkemys, joka yleisesti kohdistuu luokkasuhteiden ei-

antagonistisuuteen ja vähittäiseen luokkien välisten erojen katoamiseen 

- luokkasuhteiden valtaan sosiaalisessa yhteiskunnassa vaikuttava tarkastelu, 

toisin sanoen sosialismin vaikutus yhteiskuntaan voidaan nähdä, joko byro-

kraattisena, sivistyneistön tai managereiden hallitsemana 

- sosialismin ja byrokraattisen sosialismin määrittäminen analyyttisen mar-

xismin avulla, kuvaten ne erityisiksi riiston välineniksi  

- sisäiset kritiikit sosialismista vieraantuneena yhteiskuntana 

- tuotannon politiikan tarkastelut 

- teoria yhteiskunnasta, joka homogenisoituu 

Neuvostoliittolaiset sosiologit jakavat omistusmuodon perusteella kollektiivitalonpojat ja työ-

läiset eri luokkiin. Näiden kahden edellä mainitun lisäksi oli sivistyneistö, joka ei kuulunut 

kumpaankaan luokkaan. Työväenluokka jaettiin samalla kahteen: ammattitaitoiset ja ammatti-

taidottomat työntekijät. Päästrategiana oli kuitenkin, että ammattitaidottomat työntekijät tule-

vat häviämään ja luokkien sisäisiä ja välisiä eroja tullaan likvidoimaan. (em. 111–112.) 
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Kivisen (1998, 112) mukaan, vaikka luokkien väliset suhteet nähtiinkin näin ollen funktionaa-

lisen yhteistyön suhteina, tämä ei merkinnyt sitä, että olisi tyystin kiellettyä työ- ja uusinta-

mistilanteissa esiintyvä eriarvoisuus. Itse asiassa sosialististen maiden historiassa on erilaisia 

ideologisia ja myös käytännön poliittisia – vaiheita suhtautumisessa egalitarismiin. 

Kivisen (1998, 133–135) mukaan luokkasuhteiden prosessi Neuvostoliiton historian eri vai-

heissa voidaan jakaa eri aikakausille esimerkiksi varhaiseen Neuvostoliiton tai sotakommunis-

tiseen, Stalinismin sekä Hruštševin ja Brezhnevin aikaan. Seuraavassa avaan edellä mainittu-

jen aikakausien sisältöjä: 

1. Varhainen Neuvostoliitto/Sotakommunismi ja NEP 

- entiset omistavat luokat halutaan poistaa eli ne likvidoidaan 

- syntyy uusia hallitsevia luokkia, jotka koostuvat pääosin neuvostoälymystöl-

lä ja työväenluokasta lähtöisin olevilla henkilöillä 

- porvarilliset spesialistit miehittävät muutamia uuden keskiluokan asemia 

- löytyy monia väli- ja siirtymäluokkia varsinkin pienten yritysten ja maatilo-

jen välisiä pikkuporvarillisia luokkia  

- työväenluokasta tulee kadonnut luokka, jonka kansalaissota sai aikaan. Tosin 

kansalaissodan jälkeen talonpojat palaavat luokkajakoon uuden sukupolven 

myötä  

- työläisten etuja puolustetaan johtoa vastaan ammattiyhdistyksen voimin ja 

työprosessi säilyy kollektiivisena 

2. Stalinismin aika 

- valtapitävien henkilöiden rekrytoituminen omassa keskuudessaan. Etuoikeu-

den valtapaikoille kasvavat 

- pieneen omistukseen pohjautuvat väliryhmät katoavat 

- työväenluokasta peräisin olevien pomojen, asiantuntijoiden sekä insinöörien 

moninkertaistuminen, eli uuden keskiluokan asemat moninkertaistuvat 

- työkollektiivin syntyminen. Suunnitelmatalouden mikrotasolla syntyy ideo-

login ja sosiaalinen ilmiö, joka koskee yrityksen kaikkia työntekijöitä. Työ-

väenluokkaan syntyy menestymisen ja itsensä kehittämisen mahdollisuus. 

Ammattiyhdistysten itsenäisyys tulee kyseenalaiseksi 

- sisäisen kolonisaation kohteeksi joutuvat maaseudun kollektiivitalonpojat, 

kun tiukkoja luovutuskiintiöitä toteutetaan 
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3. Hruštševin ja Brezhnevin aika 

- Stalinismin aikana sorrettujen kollektiivitalonpoikien asema paranee, kun in-

vestointeja suunnataan maatalouteen avokätisesti ja luovutuskiintiöitä höl-

lennetään. Yksityisten ihmisten omistamat palstat hyväksytään 

- Uusi keskiluokka kehittyy ja kasvaa. Paikat täytetään yleisesti keskiluokasta 

peräisin olevalla väellä, mutta samalla paikkoihin liittyvät etuoikeudet heik-

kenevät. Puolueaktivistit ja niiden jäsenet koostuvat keskiluokan henkilöistä 

- ydintyöläisten asema vahvistuu työväenluokan sisällä. Elämäntavat jatkuvat 

maalaismaisina, vaikka kaupunkien työväenluokkien demografinen identi-

teetti alkaakin kehittyä 

2.4. KESKILUOKKIEN ONGELMA 

Keskiluokkien merkitys on sosiologian yksi tärkeimmistä linjakysymyksistä. Yhä enemmän ja 

enemmän puhuttaessa keskiluokasta, jaetaan se vanhaan ja uuteen keskiluokkaan. Vanhaan 

keskiluokkaan kuuluvat maanviljelijät ja pienyrittäjät. Uuteen keskiluokkaan kuuluvat taas 

asiantuntijat ja erilaiset johtajat, toisin sanoen professionaaliset ja manageriaaliset ryhmät. 

Neuvostoliiton luokkateorioiden avainpulmana on itse keskiluokan tarkastelun puuttuminen. 

(em. 135–136.) 

2.4.1. Uusi universaali luokka 

Nykyaikana keskiluokasta puhuminen on yleistynyt. Yleisesti yhteiskuntaluokat ja erityisesti 

keskiluokka, nähdään yhä enemmän edustavan omien erikoisetujensa ohella myös yleistä hy-

vää, kehitystä tai universaaleja etuja. Tässä vaiheessa on hyvä pohtia uuden keskiluokan vai-

kutusta moraalisen pyrkimyksen ja intressien mahdolliseen vahvistumiseen. Kivinen (1998, 

136–140) on teoksessaan kommentoinut Gouldnerin (1979) analyysiä uudesta luokasta. Seu-

raavassa on tuotu esiin viisi erilaista kannanottoa, jollaiseksi uusi luokka voidaan ajatella: 

- hyvää tekevät teknokraatit, joiden edustajille uusi luokka on jo valmis vallan 

instituutiossa. Toiminta on enemmän tai vähemmän luotettavaa 

- hallitseva luokka-ajattelu, jossa uusi luokka ajatellaan kiertokulun uudeksi 

käänteeksi. Esimerkiksi sosialistinen älymystö käyttää koulutustaan toisten 

riistämiseen 
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- vanhan hallitsevan luokan liittolaisena, luoden uuden aiempaa paremman 

uuden eliittiryhmän   

- vallan palvelijana. Gouldnerin (1979) mukaan porvariston ja uuden keski-

luokan välillä vallitsee jännite, jossa uuden luokan optioihin kuuluu pyrki-

mys vanhan hallitsijakaartin syrjäyttämiseen 

- alullaan oleva uusi ”universaali luokka”, johon kuuluisivat omaa etuaan aja-

vat intellektuellit ja tekninen sivistyneistö. Ryhmän pyrkimyksenä on tiedon 

käyttäminen omien intressien edistämiseen ja oman työtilanteen kontrol-

loimiseen 

2.4.2. Luokkasuhteiden prosessit 

Pääoma voi olla niin taloudellista kuin myös kulttuurillista ja se on perheen tärkein uusinta-

misstrategioissa käytettävistä resursseista. Esimerkiksi, jos halutaan selittää sosiaalisen liik-

kuvuuden hämmästyttävää pysyvyyttä, pitää ottaa huomion niin taloudelliset resurssit kuin 

myös kulttuuriset resurssit. Näin voidaan selittää esimerkiksi miksi tietyt ihmiset ajautuvat 

tiettyihin asemiin, mutta asemien muodostumista perheiden uusintamisstrategiaan ei voida 

kuitenkaan selittää.  

Yhteiskunnalliset asemat työelämän organisaatioissa ja tuotannossa eivät vaikuta perheiden 

uusintamisstrategioihin, vaan sen sijaan niihin vaikuttaa enimmäkseen kollektiiviset valta-

resurssit ja niihin liittyvät strategiat ja tältä pohjalta syntyvät ”tuotannon politiikan” positiot.  

Kivisen (1998) mukaan, ”henkinen työ” koostuu erilaisista muodoista, joiden taustalla on eri-

laisia strategioita, valtaresursseja ja historiallisia prosesseja. Professionalisoitumisella on tär-

keä rooli uusien keskiluokkien omien valtaresurssien tutkimisessa. Tämä tarkoittaa, että uusi-

en keskiluokkien kehitystä Venäjällä on analysoitava professionalisoitumisesta lähtien. (em. 

134, 143–144.) 

Luokkasuhteiden prosessit voidaan luetteloida seuraavasti: 

- professionalisoituminen 

- manageriaalisten hierarkioiden synty 

- tieteellis-teknisten ammattien kehkeytyminen 

- toimistotyön erkaantuminen liikkeenjohdosta ja sen sisällön 

köyhtyminen 
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- hoivatyön kehittyminen erityiseksi palkkatyöksi sen profes-

sionalisoituminen ja hierarkisoituminen 

- ammattimiesten asemassa ja kvalifikaatiovaatimuksissa tapahtu-

neet muutokset 

- pienyritysten asema taloudellisessa rakenteessa ja niille erityis-

ten työn organisaatiomuotojen (esimerkiksi paternalismin) kehi-

tys.  

Professio on keskiluokan oman organisoitumisen perusmuoto. Sen peruspiirteitä ovat: 

- erityinen tietoperusta, joka on saavutettavissa vain pitkällä kou-

lutuksella 

- tietyt eettiset standardit, joihin sisältyy sitoutuminen julkiseen 

palveluun 

- tietty autonomia ulkoista puuttumista vastaan professionaalises-

sa käytännössä (em. 145–147.) 

Neuvostoliiton aikana yrityksissä johtajan alapuolella olivat insinöörit ja muu tekninen henki-

lökunta, osastopäälliköt, työnjohtajat ja esimiehet. Niiden välillä olivat hierarkkiset suhteet, 

yksilökohtaista vastuutta ja palkkaa korostavat periaatteet. Perustasolla työnjohtajilla oli vas-

tuu työtehtävien jakamisessa. Normitettuihin työtehtäviin kuului tuotantotavoitteet ja niihin 

liittyvät palkat kullekin työtehtävälle.  

Markkinointipuoli oli aikanaan neuvostoyrityksissä hyvin kehittymätöntä aluetta. Syy tähän 

oli se, että tuotteiden kysynnällä ei ollut lainkaan merkitystä yrityksen menestyksen kannalta. 

Markkinointipuolen vastakohtana toimi hankintapuoli. Hankintapäällikön eli tolkatsin tehtä-

viin kuului neuvotella yrityksille lisää resursseja (investointeja, tuotantovälineitä, raaka-

aineita jne.). Neuvostoliiton aikana koko talous oli yhtä neuvottelua ja tinkaamista aluksi yri-

tyksien sisällä osastojen välillä. Sen jälkeen käytiin neuvotteluja ja tinkimistä yritysten ja mi-

nisteriöiden välillä ja sen jälkeen jo ministeriöiden kesken.  

Työväenluokan ja managereiden välillä oli selviä eroja palkkauksessa. Samalla selvät erot 

olivat myös eri toimialojen välillä. Esimerkiksi metalliteollisuudessa palkat olivat korkeampia 

kuin tekstiiliteollisuudessa.  

Neuvostoliiton aikana urapalkan sijaan suuri osa tieteellisteknisestä väestä sai palkkansa eri-

laisina bonuksina. Ammattitaidottomien työntekijöiden palkat olivat vain puolet ammatti-

miesten palkoista, noin neljännes insinöörien ja kymmenesosa johtajien palkoista. Johtajilla ja 
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insinööreillä oli mahdollisuus parempiin asuntoihin ja tähän lisäksi he ostivat ruokansa heille 

erikseen varatuista liikkeistä ja ruokailivat omissa ruokaloissaan. 

Neuvostoliiton aikana monille työväenluokan lapsille avautui mahdollisuus koulutukseen ja 

jopa jossain tapauksessa edetä liikkeenjohtoon ja teknologisten sivistyneistön asemiin. Huo-

limatta siitä suhde eri luokkien välillä oli aika ongelmallinen. Syy osittain siihen oli työpaik-

katason käskyvaltasuhteet ja keskiluokkaiset etuoikeudet. Liikkeenjohdon ja koko tieteellis-

teknisten keskiluokkaisten ryhmien oli pantava toimeen kiristyvät tuotantonormit, vaikka liik-

keenjohto ja tieteellis-tekninen sivistyneistö olivatkin ideologisesti altavastaajan asemassa 

työväenluokkaan verraten. (em. 156–159.) 

2.5. POTENTIAALINEN KESKILUOKKA 

Työväenluokan muodostavat ne palkkatyöntekijät, jotka ovat vahvassa ja empiirisesti yksise-

litteisessä mielessä vieraantuneet omasta työstään. Kyseiset palkkatyöntekijät eivät osallistu 

mihinkään keskeiseen omaa työorganisaatiota koskevaan päätöksentekoon, eivätkä hallitse 

omaa työtään. He eivät voi siis suunnitella työnsä tuotteita eivätkä työsuorituksia. Nämä palk-

katyöntekijät kuuluvat työväenluokkaan. 

Keskiluokkaisilla palkkatyöläisryhmillä on valtaresursseja oman autonomiansa turvaamiseksi. 

Kyseiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi professionaalit, johtajat sekä insinöörit. Ammatti-

miehillä, hoidon ja reproduktion työntekijöillä, eräillä toimistotyötä tekevillä ihmisillä on vä-

hemmän valtaresursseja ja siitä johtuen myös vähemmän keskiluokkaisia piirteitä. Kehitty-

neissä kapitalistisissa maissa oli enemmän mahdollisuuksia taata keskiluokkien valtaresurssit 

oman asemansa turvaamiseksi, kuin neuvostoliittolaisessa yhteiskunnassa.  

Uuden keskiluokan ytimeen kuuluvat kaikki tieteellis-tekniseen, manageriaaliseen, hallin-

nollis-byrokraattiseen sekä professionaaliseen autonomian tyyppiin kuuluvat henkilöt. Mana-

geriaalisella asemalla ei ole tässä tapauksessa väliä. Tähän ryhmään kuuluvat myös virasto-

työn johtavassa asemassa olevat henkilöt. 

Ensimmäiseen reunaryhmään kuuluvat uuden keskiluokan ytimen ja työväenluokan välissä 

olevat henkilöt. Siihen ryhmään kuuluvat ammattimiesten, hoivatyön ja pienyrityksen au-

tonomian tyyppiin kuuluvat sekä virastotyön autonomisissa suoritustason tehtävissä olevat 
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henkilöt. Tässä tapauksessa autonomialla tarkoitetaan tuotteen ideointia, työsuorituksen ide-

ointia sekä aitoa ongelmien ratkaisua osana työprosessia. Kapitalistisissa maissa professionaa-

lien valtaresurssit olivat johtaneet korkeampaan autonomiaan, kuin entisen Neuvostoliittolais-

ten professionaalien valtaresurssit, jotka ovat taas puolestaan johtaneet vähäisempään au-

tonomiaan.  

Toiseen reunaryhmään kuuluvat palkansaajat, joiden ammatti edellyttäisi kuulumista keski-

luokkien ytimeen, mutta heiltä puuttuu kuitenkin todellinen autonomia. Esimerkiksi tähän 

ryhmään kuuluvat lääkärit, opettajat, lakimiehet ja insinöörit. 

Kolmanteen reunaryhmään kuuluvat palkkatyöläiset, joilta puuttuu autonomia, mutta heillä 

on kuitenkin joitain työnjohdollisia tehtäviä.  

”Potentiaaliseen keskiluokkaan” kuuluvat ensimmäisen, toisen ja kolmannen reunaryhmän 

edustajat. 

Taulukossa (Taulukko 1) voimme todeta Suomen, Baltian maiden sekä Venäjän luokkaraken-

teet (Venäjän osalta vain Pietari).  Baltian maiden sekä Suomen aineistot koskevat vuotta 

1994, Venäjän aineisto koskee vuotta 1996 ja aineisto on hieman ongelmallinen, koska se 

koskee vain Pietaria, eli urbaania Venäjää. Työväenluokan osuus koko Venäjällä on huomat-

tavasti isompi.  

Taulukko (Taulukko 1) osoittaa, että keskiluokkien ydin Suomessa enemmän edustettuna kuin 

muilla taulukon mailla. ”Potentiaalisen keskiluokan” osuus väestöstä on Baltian maissa yli 

kolmannes ja Pietarissa noin puolet. Kuitenkin ensimmäinen reunaryhmän osuus Suomessa 

on yli kasinkertainen muihin vertailumaihin nähden. Potentiaalisen keskiluokan reunaryhmä 2 

on suhteellisesti eniten edustettu Pietarissa ja Liettuassa ja kolmanteen reunaryhmään kaikissa 

maissa kuuluu noin 5 % väestöstä, mutta tarkasteltaessa suhteellisesti potentiaalisen keskiluo-

kan keskuudessa, Suomella on vähiten edustajia tässä luokassa. Työväenluokka on eniten 

edustettu Baltian maissa. Suomessa ja Pietarissa on melkein yhtä paljon työväenluokan edus-

tajia prosentuaalisesti. Tässä tapauksessa pitää kuitenkin muistaa, että Venäjän osalta on edus-

tettuna vain Pietari. Yrittäjyyttä oli huomattavasti eniten Suomessa.  
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Taulukko 1. Luokkarakenne Venäjällä, Baltian maissa ja Suomessa 1990-luvun puolivälissä 

[%] 

 Venäjä Viro Latvia Liettua Suomi 

Uusien keski-

luokkien ydin 

15 16 12 12 21 

Reunaryhmä 1 6 4 6 2 14 

Reunaryhmä 2 36 25 28 29 12 

Reunaryhmä 3 6 4 6 5 3 

Työväenluokka 30 45 40 43 31 

Yrittäjät 6 5 8 9 20 

Yhteensä 99 99 100 100 101 

N (1364) (724) (791) (941) (878) 

 (Kivinen, 1998, 167) 

Voidaan siis sanoa, että nykyhetkellä managerit ja uudet yrittäjät vahvistavat valtaresursseja 

ja professionaalien tilanne näyttää olevan riippuvainen valtiosektorin kohtalosta. (em. 163–

177.) 

2.5.1. Keskiluokkien kohtalo 

Kivisen mukaan, monien Venäjän tärkeimpien yhteiskunnallisten tehtävien ratkaisemisessa on 

keskiluokan professionaalisella osaamisella keskeinen ja tärkeä rooli. Toisaalta Neuvostolii-

tosta periytyvän keskiluokan valtaresurssit ovat olleet heikkoja ja keskiluokan omat pyrki-

mykset ovat jääneet ristiriitaisten valtiollisten strategioiden jalkoihin. Tuloksena on ollut 

luokkarakenne, jossa on varsin pieni varsinainen keskiluokka ja laaja potentiaalinen keski-

luokka. (em. 178.) 

Neuvostoliiton keskiluokka eroaa kuitenkin kehittyneiden kapitalistisen maiden keskiluokas-

ta. Voimme sanoa, että Neuvostoliiton uuden keskiluokan ydin oli monilta luokkatilanteen 

aspekteilta tarkasteltuna lähempänä työväenluokkaa.   

Seuraavassa on tuotu esiin Neuvostoliiton ja kehittyneiden kapitalististen maiden keskiluok-

kien muuttamia eroavaisuuksia, joita Kivinen (1998, 179–180) on tuonut esiin teoksessaan:  
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- luokkien väliset tuloerot. Neuvostoliittolainen erityispiirre on professionaa-

lien heikko tulotaso. Tuloerot olivat kuitenkin vähäisiä verrattuna kehittynei-

siin kapitalistisiin maihin. Miesten ja naisten tuloerot olivat isoja ja esimer-

kiksi uuden keskiluokan ytimen naisten tulot olivat samalla tasolla verrattuna 

työväenluokkaan keskituloihin 

- suurin osa Neuvostoliittolaisista palkkatyöläisistä omasi ammattikoulutuk-

sen. Mahdollisuus ja itse intressi koulutukseen ovat erilaisia luokkaryhmien 

välillä. Kehittyneissä kapitalistisissa maissa koulutussuuntaukset ovat pitkäl-

ti samanlaisia 

- niin Neuvostoliitossa kuin kehittyneissä kapitalistisissa maissakin työväen-

luokan työtä kontrolloitiin päivittäin. Keskiluokan työ oli huomattavasti au-

tonomisempaa. Neuvostoliitossa keskiluokan urakehitys oli heikompaa ver-

rattuna kehittyneiden kapitalististen maiden keskiluokkaan. Neuvostoliitossa 

keskiluokka koki, ettei itse suorituksesta ole hyötyä, kun kapitalistisissa 

maissa se on taas päinvastoin 

- yhteiskuntaluokkien omien organisaatioiden puuttuminen ja tietoisuuden ta-

so eivät ole muotoutuneet samoin kuin kehittyneissä kapitalistissa maissa. 

Muutoksen alkuvaiheessa markkinatalouteen liittyvissä poliittisissa kysy-

myksissä ei ole selkeitä eroja luokkien välillä 

- Neuvostoliitossa etujen puolustaminen ei ole etusijalla, mutta keskiluokka on 

työväenluokkaan verrattuna aktiivisempi. Neuvostoliiton aikana etujen puo-

lustaminen ei tullut kyseeseen. Kehittyneissä kapitalistisissa maissa työväen-

luokka on ollut paljon aktiivisempi ja tehokkaampi puolustamaan omia etu-

jaan 

Yhteenvetona edellä mainitusta voidaan todeta, että Neuvostoliitossa ei muotoutunut sellaisia 

luokkatietoisuuden ja toiminnan kokonaisprofiileja kuin kehittyneissä kapitalistissa maissa. 

Keskiluokka erottuu työväenluokasta työtilanteen tasolla.  

Seuraavassa tarkastellaan entisen Neuvostoliiton maiden keskiluokkaa. Kivinen (1998, 186–

188) tuo esiin Gouldnerin (1979) esittämät uuden luokan muodostumisen ulottuvuudet. Uu-

den luokan ulottuvuuksia ovat suhde hallitsevaan luokkaan, historiallinen erityisyys, rationaa-

lisuus, erityisedut sekä kollektiivisista tarpeista huolehtiminen:  

Suhde hallitsevaan luokkaan 

- managerien ja yrittäjien voimakas kiintyminen vallitsevan markkinatalouden 

sen hetkiseen tilaan 

- edellä mainittujen ryhmien tilannetajun myönteisyys ja vahvojen valtaresurs-

sien hyödyntäminen oman aseman vahvistamiseksi 
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- edellä mainittujen ryhmien osallistuminen yksityistämiseen ja selviäminen 

siitä voittajina 

- professionaalisten keskiluokkaisten ryhmien taloudelliset vaikeudet ja valtio-

sektorin rapistuminen ja kuntasektorin heikkous. Ongelmat kohdentuvat en-

sisijaisesti professionaalisten keskiluokkaisten ryhmiin, jotka eivät koe itse-

ään hallitsevana luokkana ja ovat haluttomia palaamaan vanhaan järjestel-

mään 

Historiallinen etäisyys 

- uusi luokka jatkaa vanhan eliitin roolissa 

- johtajat pysyvät pitkälti samoina 

- professionaalinen keskiluokka on syntynyt vanhan venäläisen sivistyneistön 

perilliseksi. Rakenne ja tilanne poikkeavat vastaavista länsimaisista ryhmistä 

Rationaalisuus 

- yrittäjien ja manageriaalisten ryhmien perustavat erot uuden keskiluokan 

ytimen professionaaleihin verrattuna 

- yrittäjäväestön omat elämäntyylit, painopisteen ollessa kansainvälisessä 

massakulttuurissa ja elämänmuodoissa 

- länsimaisella kulttuurilla on lisäksi omaleimainen ”hyvä kulttuuritahto”, joka 

puuttuu edellä mainitulta yrittäjäväestöltä 

- kerskakulutuksen ja venäläisen konformismin yhdistelmän muodostuminen 

uuden liikemieseliitin elämässä. Heillä ei ole aikaa tai halua kuluttamiseen 

- syyllisyydentunto omasta menestyksestä sekä ulkopuolisiin suuntautuvat pe-

lot 

- professionaalien kulttuurillinen pääoma 

- professionaalisten käytäntöjen ja vakaan aseman puuttuminen 

- duaalisen ajattelun painolasti sivistyneistön kulttuurissa 

Erityisedut 

- oman henkisen työn erikoisaseman vahvistaminen uuden keskiluokan ytimen 

osalta 

- managerien menestykselliset kamppailut asemastaan yritystason politiikassa 

- yleisesti tarkasteltuna yhteiskunnallisesti professionaalien asema on heikko, 

järjestöt ovat toistaiseksi heiveröisiä ja taustalta puuttuu vahva julkinen sek-

tori, jonka varaan professionaalien aseman uusintaminen voi rakentua 
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- yleisesti julkisen sektorin professionaalien asema selittää radikaaleja yhteis-

kuntaliikkeitä sekä sosiaalidemokraattisten puolueiden mahdollisuuden me-

nestymiseen länsimaisessa kulttuurissa 

Kollektiivisista tarpeista huolehtiminen 

- kollektiiviset tarpeet liittyvät siihen millainen yhteiskunta on muodostumas-

sa 

- mahdolliset yhteiskunnan kehityssuunnat ovat pohjoisamerikkalainen ja eu-

rooppalainen suunta. Pohjoisamerikkalaisessa palvelut kohdistuvat ennen 

kaikkea henkilökohtaisiin ja liike elämään suunnattuihin palveluihin. Eu-

rooppalaisessa ratkaisevassa osassa on julkisen sektorin tarjoamat hyvin-

vointipalvelut 

- näyttää siltä, että entisen Neuvostoliiton maiden olisi mahdollisuus valita eu-

rooppalainen kehityssuunta. Kehityssuunta edellyttäisi kuitenkin organisaa-

tiomuutoksia, jotta esimerkiksi julkisen sektorin systemaattinen kehittäminen 

infrastruktuurin, koulutuksen, terveydenhuollon ja päivähoidon osalta onnis-

tuisi 

- kehitystä rajoittavat kuitenkin poliittinen toiminta sekä heikko professionaa-

linen organisoituminen, jotka ovat peruja vanhojen patriarkaalisten työkol-

lektiiveihin liittyvistä eduista 

- keskiluokka voisi olla ratkaiseva voima määriteltäessä yhteiskunnan kehitys-

suuntaa, mikäli se olisi hieman vahvempi 

2.5.2. Luokkasuhteiden kehityssuunnat 

Nykyään maailmassa pyritään maailmantalouden jatkuvuuteen. Kuitenkin kapitalismia ja 

markkinataloutta esiintyy eri muodoissa. Luokkien voimasuhteiden mukaan on mahdollista 

erottaa monia historiassa täysin reaalisia tyyppejä.  

Yhteiskuntaluokka on vahva silloin, kun:  

- sen aseman perustana olevat omistussuhteet tai valtaresurssit 

ovat vakaalla pohjalla 

- sen luokkatilanteen perusulottuvuudet ovat vakiintuneet 

- sillä on vahvat omat organisaatiot joihin nojautua (em. 189.) 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on kuvattu erilaisia luokkasuhteiden tyyppejä yhteiskun-

taluokkien heikkouden ja voiman perusteella.  



 
 

18 

 

Tarkastelussa ovat mukana porvaristo, keskiluokka ja työväenluokka.  

Taulukko 2. Luokkasuhteiden vaihtoehtoiset mallit 

 Porvaristo 

 vahva heikko 

 Keskiluokka 

Työväenluokka vahva heikko vahva heikko 

vahva 1 2 3 4 

heikko 5 6 7 8 

 

(Kivinen, 1998, 190) 

Taulukon jaottelua on selventänyt Kivinen (1998, 190–193) omassa teoksessaan seuraavasti: 

Ruutuun 1 sijoittuvat Länsi-Euroopan maat, mm. Pohjoismaat. Kyseinen yhteiskunta ei ole 

riistoyhteiskunta, koska vain pieni osaa yhteiskunnallisesta ylijäämästä menee omistavan luo-

kan yksityiseen kulutukseen.  Näissä maissa omistussuhteet ovat jo vakiintuneet. Uusien kes-

kiluokkien ytimellä, niin professionaaleilla kuin managerilla on etuoikeutensa työväenluok-

kaan verrattuna. Työväenluokalla on omat vahvat organisaationsa, puolueet ja ammattiliitot. 

Noiden kautta työväenluokalla on mahdollisuus vaikuttaa kansalaisyhteiskuntaan.  

Ruutu 2 merkitsee samantapaista tilannetta kuin Weimarin tasavallan Saksassa, silloin keski-

luokat olivat puristumassa vahvan porvariston ja työväenliikkeen väliin. Entisen Neuvostolii-

ton maissa se olisi mahdollista jos yksityistämisprosessin kautta nomenklaturasta tulisi uusi 

porvaristo. Entisen Neuvostoliiton maissa professionaalisen keskiluokan asemaa muistuttaa 

Weimarin tasavallan Saksaa. Määrällisesti vahva teollinen työväenluokka on ainakin jossain 

määrin pakko ottaa huomioon ja samalla porvaristo on vahvistumassa. Entisen Neuvostoliiton 

maiden työväenluokan piirissä vaikuttavia poliittisia voimia emme voi helposti luokitella oi-

keistolaisiksi tai vasemmistolaisiksi. Esimerkiksi Venäjällä kommunistinen puolue näkee 

päämääränä juuri oman suurvallan roolin kehittämisen kansalliselta pohjalta. Tässä mielessä 

voi tulla vanha auktoritaarinen liikkeiden malli. Keskiluokan horjuva asema ja kansallinen 

uho kuulostavat todella huolestuttavalta yhdistelmältä.  
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Ruutu 3 olisi mahdollinen silloin, jos työväenluokka pystyisi kääntämään työkollektiiviin 

liittyvän solidaarisuuden aidoksi järjestötoiminnaksi ja etujen puolustamiseksi. Tähän liittyy 

eurooppalaiseen jälkiteolliseen yhteiskuntaan pyrkimys ja samalla keskiluokan sitoutuminen 

julkisen hyvinvointivaltion kasvuun modernisaatioprojektiin. Nimellisen työkollektiivin 

muuttaminen todelliseksi, olisi perusta demokraattiselle vasemmistolaiselle vaihtoehdolle. 

Tämä rakentuisi omistusmuotojen pluraalisuuden varaan eikä vahvan omistavan luokan va-

raan. Edellä mainittua voidaan kutsua ns. ”sosiaalidemokraattiseksi kehitystieksi” ja se on 

hyvin mahdollinen entisen Neuvostoliiton maissa, koska sille on olemassa rakenteelliset edel-

lytykset. Tosin todellisia esteitä tuottavat politiikka ja kulttuuri. Hegemoninen projekti edel-

lyttää edelliseltä kaudelta peräisin olevien kulttuuristen muotojen ja niiden varaan syntynei-

den instituutioiden tietoista purkamista. 

Ruudussa 4 työväenluokka on vahva, keskiluokka ja porvaristo heikkoja. Tällainen olisi 

mahdollista heti kansalaissodan jälkeen. Leninin aikana itsenäiset työväenorganisaatiot kukis-

tettiin. Stalinin aikana itsenäiset työväenorganisaatiot lakkasivat olemasta. Työväenluokan 

itsenäinen organisoituminen on todella heikkoa, sen sijaan keskiluokka vahvistuu. Mutta to-

dellisuudessa nomenklatura vahvistuu ja siitä tulee uusi hallitseva luokka. 

Ruutuun 5 voimme hyvin kuvitella Yhdysvallat. Keskiluokka on todella vahva, työväen-

luokka on omaksunut keskiluokkaiset ajatustavat. Kuitenkin työväenluokan oma organisoitu-

minen on heikkoa. Tämä vaihtoehto ei tule kyseeseen entisissä Neuvostoliiton maissa keski-

luokkien heikkouden ja luokkatilanteiden epävakaisuuden vuoksi. Valtion kansainvälinen 

asema maailmanjärjestelmän keskuksena ja tähän tukeutuva vauraus on tuonut Yhdysvalloille 

aivan erityisen aseman. Kehityssuunta entisen Neuvostoliiton maissa edellyttää keskiluokkai-

sia projekteja, jotka korostavat suorituksen ja suunnitellun työn eroa ja pyrkivät samalla luo-

maan eriytyneet koulutushaarat ja – rakenteet. Keskiluokkien kehitys on tässä tilanteessa 

avain asemassa luotaessa uusia instituutioita. 

Ruutu 6 on entisen Neuvostoliiton maille pahin vaihtoehto. Porvaristo on vahva, melkein 

kaikki yhteiskunnallisesti tuotetuista ylijäämästä menee porvariston yksityiseen kulutukseen. 

Tähän ruutuun kuuluvat esimerkiksi monet Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Afrikan maat. 

Näissä yhteiskunnissa vallitsee ns. ”riisto”.  Entisiä Neuvostoliiton maita johdattaa tähän 

suuntaan kapitalismin rationaalisuuden puuttuminen. Jos maassa on vallitsevana muotona se, 

että spekulaatiolla ja kaupalla pyritään saamaan nopeita voittoja, on olemassa suuri riski, että 

suistutaan kohti kolmatta maailmaa. Toisaalta yhteiskunnan korkea koulutustaso sekä suuri 
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taloudellinen potentiaali vaikuttavat yhteiskuntaan edellä kuvattuun nähden vastakkaiseen 

suuntaan. 

Ruudussa 7 tapahtuu tilanne, jossa talouden transitio pitkittyy ja talouden rakennemuutos 

epäonnistuu. Keskiluokka on vahva, porvaristo ja työväenluokka ovat heikkoja. Poliittisen 

kontrollin loppuminen ohjaa kehitystä tähän suuntaan. Tällöin työttömyys kasvaisi ja organi-

saatiot pirstoutuisivat. 

Ruudussa 8 keskiluokka, porvaristo ja työväenluokka ovat heikkoja. Tässä ruudussa omistus-

suhteet ovat vielä muotoutumisvaiheessa, keskiluokan omat valtaresurssit ovat heikkoja sekä 

työväenluokka omat organisaatiot ovat heikkoja. Työläisten valtaresurssit yritystasolla on 

managereiden käytössä. Yksityistämisprosessin edetessä uuden porvariston asemat ovat muo-

toutumassa kohti viimeistä vaihettaan. Talouden rakennemuutos on vielä pahasti kesken. En-

tisen Neuvostoliiton maat näyttävät kuuluvan tähän joukkoon, koska keskiluokkien omat or-

ganisaatiot ja niiden edut ovat hahmottumassa. Tosin olot ovat monella tapaa hyvin ristiriitai-

sia ja hankalia. 
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3. KULUTUS 

3.1. KULUTUSTUTKIMUS 

Kansainvälisellä tasolla kulutustutkimukset saivat alkuunsa jo 1700-luvulla. Tutkimusten 

avulla tutkittiin palkkojen riittävyyttä tai riittämättömyyttä suhteessa elinkustannuksiin, sekä 

syitä köyhyyteen. (Ahlqvist, 2008, 7.)  

Nykypäivänä kulutustutkimuksia käytetään tietoaineistona esimerkiksi kansantalouden tilinpi-

toon ja kuluttajahintaindeksiin sekä makrotaloudellisten indikaattoreiden laadintaan. Sen li-

säksi niillä on tärkeä rooli yhteiskuntapoliittisessa suunnittelussa ja arvioinnissa. Kulutustut-

kimus on osa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.  

Kulutustutkimusten perustehtävänä on kotitalouksien taloudellisten olojen ja kulutuskäyttäy-

tymisen tilastoinnin sisältö ja käsitejärjestelmä perustuu Yhdistyneiden kansakuntien, Kan-

sainvälisen työjärjestön ja Euroopan unionin antamiin kansantalouden tilinpidon, tulonjakoti-

laston ja kulutusmenotilaston suosituksiin. (Ilmonen, 2008, 326.)  

Ilmosen (2008, 327) mukaan, kulutustutkimukset tarkastelevat historiallisesti ja vertailevasti 

eri tavararyhmien meno-osuuksia kansantaloudessa.  

Engelin lain (ks. kohta 3.6) mukaisesti niistä voi tehdä johtopää-

töksiä tarkasteltavien maiden suhteellisesta ja historiallisesta 

kehityksestä sekä taloudellisesta tilanteesta. Vastaavasti tilasto-

tiedot tarjoavat mahdollisuuden tarkastella sosioekonomiselta 

taustaltaan erilaisia kotitalouksia ja niiden kulutuksen rakennet-

ta. (em. 327.) 

Perinteinen näkökulma kulutukseen tilastollisissa kulutustutkimuksissa on se, että kulutus on 

nähty ensisijaisesti kotitaloutta tai perhettä koskevana toimeentulona ja tarpeiden tyydyttämi-

seen liittyvänä ilmiönä. Tulojen sekä rahan käytön avulla on mitattu kulutusta, toisin sanoin, 

kulutusmenoina, jotka ovat toteutuneet ja luokiteltu kulutuksen käyttötarkoituksen perusteella 

sekä ostovoimaa kuvaavina tuloina.  (Ahlqvist, 2008, 9.) 
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Nykyaikana keskitytään yhä enemmän ja enemmän kulutuksen tutkimiseen sosiaalisesta ja 

kulttuurisesta näkökulmasta. Halutaan ymmärtää, mistä kulutus viestii tai jopa mitä sen avulla 

halutaan viestiä. Kuinka yksilö rakentaa omaa identiteettiään kulutuksen avulla. Millaisia tun-

teita kuluttajalla liittyy kulutukseen sekä millaisien keskustelujen ja prosessien kautta käsityk-

set tai mielikuvat rakentuvat.  

Tarkasteltaessa kulutusta sosiologian näkökulmasta pitäisi huomioon ottaa myös se, että on 

olemassa kulutuksen sosiologista ja kulutussosiologistakin tutkimusta. Kulutuksen sosiologi-

nen tutkimus keskittyy kulutukseen sinänsä ja liittyy empiiriseen ja teoreettiseen tutkimuk-

seen. Kulutussosiologisen tutkimuksen tarkoituksena on avata näkökulmia yhteiskuntaan ku-

lutuksen kautta ja se on enemmän teoreettis-empiirinen. (Ilmonen, 2008, 326.) Tutkimukseni 

kuuluu kulutussosiologisen tutkimuksen piiriin. 

Suomessa kulutusta sosiologisessa näkökulmasta tutkivat esimerkiksi seuraavat sosiologit, 

kuten Pasi Falk (1992), Arto Noro (1995), Pekka Sulkunen (1997), Liisa Uusitalo (1998), 

Mika Pantzar (2000), Johanna Moisander (2001) sekä Anu Valtonen (2004). 

On tärkeää, että olisi tieto siitä, mitkä tekijät vaikuttavat kulutukseen. Tietoa tarvitaan siis 

kulutuksen eriytymisestä sekä eri kulutusvalintojen keskinäisestä riippuvuudesta ja sosiaali-

sesta riippuvuudesta. Tämä auttaa meitä ennustamaan kuluttajien reaktioita talouden muutok-

siin.  

Nykypäivänä ollaan kiinnostuneita kulutuksesta ja itse kuluttajan käyttäytymisestä. Siihen on 

taloudellisten syiden lisäksi myös kulutuksen kulttuuriset ja jopa historialliset aspektit. Eriy-

tyneet kulutusmallit ja niiden muutokset auttavat määrittämään yhteiskunnassa vallitsevaa 

kulutuskulttuuria. (Ahlqvist, 2004, 5, 15–16.) 

3.2. KULUTUKSEN KÄSITTEET 

Kulutuksen käsitysten määrittäminen on haastavaa, koska kulutus on oma erityinen alueensa. 

Kulutusta emme voi käsitellä pelkästään taloudellisesta näkökulmasta, koska kulutus sijaitsee 

talouden ja arkielämän välissä, toisin sanoen se on ihmisen talouden ja elämismaailman välis-

sä. Kulutuksen toteuttamiseen tarvitaan historiallisia, ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia 

yhteyksiä, jotka samalla asettavat kulutukselle rajoja. (Ilmonen, 1993, 14, 214–216.) 
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Ilmosen (2008, 328–329) mukaan kulutus sisältää kolme aspektia: 

- tavaraopillinen ulottuvuus, eli ostaessamme tavaroita emme osta vain osta-

misen ilosta vaan hankimme tavarat jotain tiettyä tarkoitusta varten. Olemme 

kiinnostuneita siitä, mihin tavarat ovat oikeastaan tarkoitettu ja täyttävätkö 

ne asettamamme laadulliset ja toiminnalliset vaatimukset 

- symbolinen ulottuvuus, eli haluamme ilmaista hankkimillamme tavaroilla it-

seämme, eli kommunikoimme toistemme kanssa tavaroiden välityksellä 

- tuotannollinen ulottuvuus, eli ostamme esimerkiksi elintarvikkeita aterian 

valmistukseen. Toisin sanoen kulutus on luovaa tuotantoa 

Saadessamme tietoa kulutushyödykkeiden käytöstä, voimme ymmärtää paremmin yhteiskun-

nallisia toimintatapoja ja instituutioita sekä sosiaalisia rakenteita. 

Myös Ahlqvistin (2004, 17) mukaan, kulutusta on välillä tuomittu synnillisenä tuhlailuna ja 

välillä taas pidetty kansantalouden kasvua tukevana välttämättömänä pahana. 

3.3. KULUTUSKULTTUURI JA TAVARAN KÄYTTÖARVO 

Omassa virkaanastujaispuheessaan Räsänen on määrittänyt kulutuskulttuurin termiä. Kulutus-

kulttuuri, hänen mukaansa, on palveluiden ja tavaroiden samankaltaisuuksia kuluttajan osto-

tottumuksissa (Räsänen, 2009, 1). Kuluttajan valintateoria tarkoittaa siitä, että kuluttaja valit-

see ja ostaa ne tavarat, jotka parhaiten sopivat hänen tuloilleen ja maksimaalisesti tyydyttävät 

hänen tarpeitaan. Tämä on taloudellista rationaalisuutta, jossa suhteutetaan toisiinsa tavaroi-

den hintoja ja tuloja. (Ilmonen, 1993, 154.) Samalla ostajan tarpeiden pitää vastata hyvin os-

tettavan tavaran käyttöarvon osatekijöiden kanssa. Vasta silloin itse ostotapahtuma on toden-

näköinen. Tavaran käyttöarvossa on vahvasti esillä myös kulttuurilliset merkitykset. Kulttuu-

rillisten merkitysten ansioista tavaran käytölle syntyy sen muoto, sekä samalla sen kautta ne 

antavat tavaralle käyttöarvon. Näin syntyvät tavaran todelliset ja oletetut ominaisuudet, ko-

kemukset niistä ja ajankohtaiset tarpeet. Joten koska tavaralla on kulttuurinen merkitys, me 

emme voi sanoa, että se olisi täysin yhteiskunnallisesti neutraali. Näin ihmiset ilmaisevat ta-

varoiden avulla esimerkiksi kulttuurillista yhteenkuuluvuutta joihinkin yhteiskunnallisiin 

ryhmiin. (em. 72–205.) Esimerkiksi nuoriin, vanhuksiin ja lapsiin, miehiin ja naisiin, eri kan-

sallisryhmiin, yläluokkaan, keskiluokkaan, alaluokkaan, jne. 
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3.4. KULUTUSYHTEISKUNTA 

1970–80 –luvuilla Suomessa syntyi kulutusyhteiskunta ja se toi mukanaan kulutuksen eriyty-

minen, toisin sanoen kuluttajien taloudelliset mahdollisuudet loivat edellytykset kulutuksen 

vapaavalintaisen osan kasvattamiseen. Tuotetarjonta kasvoi, tehokkaat mainonta ja markki-

nointi toivat tuotteet paremmin kuluttajien tietoisuuteen. Televisio auttoi omalta osaltaan tu-

tustumisessa muiden maiden elämisen malliin. Silloin kulutus alkoi kiinnostaa sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti. (Ahlqvist, 2004,10.) 

Kun tarkastelemme yhteiskuntaa taloudellisesti, voimme todeta, että se on siirtynyt ns. jälki-

teolliseen vaiheeseen. Tätä vaihetta kuvaa materiaalisen tuotannon väheneminen, teknologian 

nopea kehittyminen ja palvelutuotannon kasvu. Ihmisten varallisuus kasvaa ja elintaso nou-

see. On enemmän vapaa aikaa ja globalisaatio on vallalla. Nämä edellä mainitut seikat omalta 

osaltaan luovat edellytykset kulutusyhteiskunnan synnylle. Teknologiset innovaatiot mahdol-

listavat sen, että teollisen tuotannon määrä voi kasvaa länsimaissa, vaikka yhä pienempi osa 

väestöstä työskentelee teollisuuden piirissä.  Sen sijaan palvelusektori kasvaa. Ensisijainen 

yhteiskunnallinen tehtävä on nyt kulutus eikä niinkään tuotantoon osallistuminen. Kulutuksel-

la on keskeinen rooli jälkiteollisessa elämänmuodossa.  

Ihmiset käyvät päivittäin kaupassa ostoksilla, mikä on edellytys yhteiskuntaelämässä mukana 

pysymisessä. Voimme sanoa, että nykyihmisten koko arkielämä on oikeastaan jatkuvaa mark-

kinavälitteistä kuluttamista (Räsänen, 2008, 127).  Räsäsen mukaan, kulutukseen osallistumi-

sesta väitetään tulleen tärkein sosiaalinen käytäntö, jonka avulla yksilöt kiinnittyvät ympäröi-

vään yhteiskuntaan. 

3.5. RUOAN KULUTUS 

Ruoka on ollut historiallisesti sekä kulutuksessamme että kulutustutkimuksessa erityisasemas-

sa. Ensimmäiset kulutustutkimukset lähtivät liikkeelle ruoan tutkimuksesta. Niiden tutkimus-

ten juuret kytkeytyvät jo 1800-luvun puoliväliin. Ilmosen (1993, 12–16, 75) mukaan, mielen-

kiinto näihin tutkimuksiin on korkealla, koska ruoan ja sen syömisen avulla ihminen ”raken-

taa” itseään sosiaalisesti ja kulttuurillisesti, eikä pelkästään fyysisesti. Evoluutionsa kautta 
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ihminen on yhteiskunnallistunut ja sosiaalistunut, se ei ole enää pelkästä biologinen ja fyysi-

nen olio. Joten me voimme sanoa, että ihmisten kulutusvalintoihin vaikuttavat yhteiskunnalli-

set ja sosiaaliset tekijät. Siitä huolimatta on väärin sanoa, että kulutusvalinnat ovat pelkästään 

yhteiskunnallisesti yhdentekeviä, koska kulutusvalintaan vaikuttavat myös ekoloogiset, poliit-

tiset ja sosiaaliset tekijät.  

Ihmisen ruokavalinta tapahtuu niin, että ensin yleisellä tasolla ravinto erotetaan syötäväksi ja 

syötäväksi kelpaamattomaan ravintoon. Sen jälkeen ravinto erotetaan erityisemmällä tasolla 

haluttavaan ja ei-haluttavaan ruokaan. Viimeiseksi ravinto erotetaan toivottuun ja ei-

toivottuun henkilökohtaiseen ateriaan. (em. 78.) 

Ruoan valinnan kaksi tärkeää tekijää ovat ruoan valmistus sekä ruoan syöminen. Syömisen 

kautta ihminen luo ja kehittää omaa persoonallista ja sosiaalista ”minuutta” eli identiteettiä. 

Tämän vuoksi ruoalla ja ruokatottumuksella on iso merkitys ihmisen elämässä. ”Ruoka on 

keskeinen biologisten, psykologisten ja sosiaalisten prosessien välittäjä elämässämme” (em. 

217). Ruoalla on monta kulttuurillista tekijää, jotka ohjaavat kuluttajaa tekemään ostovalinto-

ja.  

Ostajat valitsevat kulttuurisesti hyväksyttävää ravintoa. Kuluttajan kulttuuri asettaa ravinnolle 

erilaisia arvoja, joka sitten taas asettaa ainekset tärkeysjärjestykseen. Näin kulttuuri muodos-

taa viitekehikon ravinnon tuotannolle ja tarjonnalle. Tämän vuoksi tutkimuksessa on erittäin 

tärkeää huomioida kulttuurillisia ulottuvuuksia, koska ne auttavat täsmentämään ruoan todel-

lista valintaa (em. 217–229). 

Elintarvikkeiden kulutusta määräävät (ks. Kuvio 1) varsin suurelta osin ruokakulttuuri, yhtei-

sö ja yksilö (Maula, 1995, 1). 
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Kuvio 1 Elintarvikkeiden kulutuksen muodostumisympäristö 

 (Maula, 1995, 2) 

”Perinteisesti elintarvikkeiden kulutuksen ja ruokatottumusten on uskottu olevan suhteellisen 

pysyvää ja hitaasti muuttuvaa. Yhteiskuntatasolla ne ovat olleetkin sitä, mutta yksilötasolla 

välttämättä eivät”. (Maula, 1995, 2.) 

Yksi ruokakulttuurin osista on elintarvikkeiden kulutus. Elintarvikkeiden kulutukseen vaikut-

tavat ruokakulttuurin osatekijät, yksilön ominaisuudet sekä yhteisö. Maulan (1995, 1) mukaan 

jaottelu on seuraavanlainen: 

- Yhteisön vaikutus elintarvikkeisiin on vahva ja se vaikuttaa sekä lyhyellä et-

tä pitkällä aikavälillä. Yhteisö vaikuttaa niin yksilöön kuin myös ruokakult-

tuuriin. Yhteisön tekijöitä ovat: valistus, perinteet, kulttuuri, uskonto, arvot, 

luonnon olosuhteet, väestörakenne, tarjonta, työelämän vaatimukset, tekno-

logia sekä media  

- Yksilön tekijöitä ovat: arvot, asenteet, tavat, tottumukset, uskomukset, ajan-

käyttö, motiivit, mieltymykset, fysiologiset tekijät, perherakenne, tulot  

- Ruokakulttuurin osatekijät ovat: ruoka, ateriointi, paikka, tilanne, osallistu-

jat, ateriajärjestelmä, ruokailukertamäärä sekä valmistustekniikka 
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Ilmosen (1993, 228–283) mukaan, ruoan kulutukseen vaikuttavat seuraavat seikat: 

- tottumus, traditio (suljettuja koodeja) 

- elämäntapa (suljettuja koodeja) 

- tyyli (heikkoja koodeja) 

- muoti (heikkoja koodeja) 

Ilmonen (1993, 277) korostaa myös sitä, että nämä asiat ovat ruoan ja myös minkä tahansa 

muun kulutustavaran ja -palvelun oleellisimpia valinnan mekanismeja. Tämän vuoksi tutki-

muksissa on syytä ottaa huomioon edellä mainittujen koodien väliset suhteet ja yhteydet vii-

meistä vaihetta eli itse valintatapahtumaa tarkasteltaessa. 

Elämäntavan ja ruoan yhteyden hahmottamisen tekee vaikeaksi se, että syntyy monia rinnak-

kaisia elämäntapoja jotka irtautuvat luokkapohjasta. Kulttuurilliset tekijät määräävät onko 

ruoka keskeisellä sijalla elämäntavassa vai onko se vaan elossa pysymisen väline.  

Kun ruoan asema on elämäntavassa merkityksetön, elämäntapa 

ei luonnollisestikaan vaikuta sitä tai tätä ruoan valintaan (em. 

247). 

Kun ruoka on vuorostaan keskeisellä sijalla elämäntavassa, 

ruoan valinnan ratkaisee sen yhteys elämäntavan taustalla vai-

kuttaviin kulttuurisiin koodeihin, arvopäämääriin (em. 248). 

Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat vahvasti traditio ja tottumus. Nämä molemmat ovat 

vanhimpia kulttuurillisia koodeja ruokavalinnoiksi. Tästä syystä samasta kulttuurista tulevien 

ihmisten ruoan valinnassa ei ole suuria eroja. Tämä pätee myös ihmisten muuhun toimintaan. 

Traditio ja tottumus ovat tehneet ruoan kuluttajakulttuurista suhteellisen pysyvään ja hitaasti 

muuttuvaa.  

Toisin kun traditiolla ja tottumuksella, muodilla on taas suhteellisen pieni vaikutus ruokakult-

tuuriin. Muodin peruskenttä on enemmän vaatetusala ja ihmisen vartalon muokkaus. ”Traditi-

oilla ja tottumuksilla on ruoan alueella aika suuri vaikutus, mikä rajaa aika paljon muodin 

toimintamahdollisuuksia” (em. 229–240, 275). 

Ruoan valinnassa muodin vaikutus on pientä ja sen aiheuttama muutos ei ole pysyvää. Toisin 

sanoen ”Muoti on käyttöarvosta riippumatonta” (em. 265–274). Muoti luo nykyhetken tunnet-

ta ja näin se houkuttelee ja ohjaa ihmisiä tekemään muodikkaita ostoksia. Jos sinä seuraat 
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muotia ja olet muodikas, tarkoittaa se sitten että olet nykyaikainen. Nykyään muoti on vahvis-

tanut omaa asemaansa vaikuttaa ihmisiin ja heidän ostopäätöksiinsä. Tähän vaikuttaa tänä 

päivänä huomattavasti media. Esimerkiksi nykytrendinä Suomessa on syödä terveellisemmin. 

”Muodissa” ovat vähärasvaiset tuotteet, kokojyvätuotteet. ”Muoti on asettanut perinteisen 

ruoan valinnan vakavasti kyseenalaiseksi ja pannut sen liikkeeseen. Se tähdentää vaihtelua 

ruokailutottumusten kustannuksella”. (em. 276.) 

Kulutus- ja ruokatyylit eivät todellisuudessa ole tiukasti sidoksissa luokka-asemaan vaikka 

niin on arveltu olevan. Tätä tukee se, ettei samoihin luokka asemiin reagoida yhtenäisellä ta-

valla, vaan vaihtelua tuottavat varsinkin kulttuurista peräisin olevat tekijät. Näitä tekijöitä ovat 

esimerkiksi etnisyys, uskonto ja sukupuoli. Edellä mainitusta seuraa se että vain harvoin löy-

detään yhtenäiset ajatukset, kuten työväenkulttuureissa edellytetään. 

Yhteiskunnan eri asemissa olevat ihmiset määräävät merkitykset, eli ovatko tyylit hyväksytty-

jä vai eivät.  

Tämä selittää ”trickle down”1 teoriaa, jonka mukaan alemmat sosiaaliryhmät matkivat ylem-

pien sosiaaliryhmien elämäntyyliä. Mutta tämä teoria pätee enemmän statushyödykkeisiin, 

kuten autoihin, luksustaloihin, purjeveneisiin, prestiisiruokaan jne. 

Yhteenvetona voimme todeta, että traditio ja tottumus ovat aika vahvoja käyttäytymiskoodeja. 

Niitä on aika vaikea muuttaa ja ne määrittävät suurimmalta osin ihmisen kulutuskäyttäytymi-

sen. Muoti ja tyyli ovat taas heikkoja käyttäytymiskoodeja. Kapitalististen markkinoiden laa-

jentuminen ja tuotannon jatkuvuus edellyttävät markkinoiden avoimuutta ja satunnaisuutta. 

(em. 255–279.) 

  

                                                 
1 Trickle Down tarkoitta sitä, että alemmat luokat matkivat yläluokkien elämäntapoja. Silloin kun tavara on 
mahdollisuus saada kaikille ihmisille, sen tavaran ”Prestiisitavaran hohto” menehtyy. Tämä teoria selittää arvok-
kaan ja halvan sisällön jatkuvaa muuttoa.  
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3.6. ENGELIN LAKI 

Ruoan kuluttajatutkimuksessa usein käytetään nk. Engelin lakia.  

Engelin laki tarkoittaa sitä, että ravintomenojen osuus kokonaiskulutuksessa 

laskee tulotason kohotessa.  

Eli periaatteessa se tarkoitta sitä, että mitä kehittyneempi maa ja mitä korkeampi elintaso ih-

misillä on, sitä pienempi osa kokonaistuloista menee ruokaostoksiin.  

1800-luvulla tehtyjen perheenbudjettianalyysien polttopisteessä 

oli tulojen ja ravintomenojen suhde. Olettamuksena oli, että 

perheet joustavat muussa kulutuksessaan, mutta eivät ravinto-

menoisaan. Niiden arveltiin sen vuoksi pysyvän osapuilleen sa-

moina, vaikka perheen tulotaso nousisikin. Engelin tekemät poi-

kittaisanalyysit vahvistivat oletuksen todeksi. Niinpä hän muo-

toili havaitsemansa tilastollisen säännönmukaisuuden niin sano-

tuksi Engelin laiksi. Engelin tutkimuksen aikana tuo osuus oli 

hänen köyhiksi luokittelemissaan perheissä 60 % ja keskituloi-

sissa perheissäkin vielä peräti puolet. (em. 155.) 

Myöskään Suomi ei luo poikkeusta Engelin laista (em. 156). Ilmosen & Pantzarin (1985, 4) 

mukaan, kun tulotaso Suomessa koheni, Engelin havaitsema säännönmukaisuus alkoi täällä-

kin piirtyä esiin.   

Engelin laki sopii hyvin tutkimuksiin, jos halutaan arvioida eri maiden aineellista vaurautta ja 

mitata kansallisen distributiivisen ryhmän hyvinvointia. Engelin lain perusideana on se, että 

mitä suuremman osuuden jokin yhteiskunnallinen ryhmä kykenee ulosmittamaan kansallisesta 

kokonaistuloista, sitä vähemmän se käyttää rahaa ravintoon, vaikka ravinnon kulutuksen vo-

lyymi kasvaisi ja sen laatu muuttuisikin (Ilmonen, 1993, 158). 

Samalla pitää ottaa huomioon, että Engelin laki kuvaa ainoastaan ravintomenojen osuutta suh-

teessa muuhun kulutukseen tulotason noustessa tai laskiessa (em. 165). Toiseksi pitää ottaa 

huomioon myös se, että Engelin laki viittaa käytettävään rahamäärään eikä kulutuksen mää-

rään (Ilmonen & Pantzar, 1985, 6). 
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TAN JA UKRAINA 

Seuraavassa käydään lyhyesti läpi kahden tutkimuksen kohteena olevan maan

tieteellistä sekä taloudellista asemaa. Kazakhstanin ja Ukrainan keskiluokkaa 

viä tutkimuksia tai aineistoa on hyvin niukalti. Kazakhstanin keskiluokkaa käsittelevä tutk

vain J. Daly ”Kazakhstan’s Emerging Middle Class

Kiev Gorshenin Institute of Management Issues tekemä ”

tutkimus. 

TAUSTAA ENTISEN NEUVOSTOLIITON MAISTA 

. Numero 2 Ukraina ja numero 5 Kazakhstan 

 
 

kahden tutkimuksen kohteena olevan maan historiaa, 

keskiluokkaa käsittele-

keskiluokkaa käsittelevä tutki-

tan’s Emerging Middle Class” teoksena. Ukrainan 

Issues tekemä ”Is there a middle 

 

 (www.wikipedia.org) 
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Kazakhstan ja Ukraina ovat entisiä Neuvostoliiton maita. Neuvostoliitto perustettiin vuonna 

1922 ja se hajosi vuonna 1991.  

Neuvostotasavallan synonyymejä ovat: sosialistinen neuvostotasavalta ja Neuvostoliitto. Eng-

lannin kielellä sitä kutsuttiin Soviet socialist republic (SSR) ja venäjän kielellä советская 

социалистическая республика (ССР)( sovetskaja sotsialistitšeskaja respublika (SSR)). 

Neuvostoliittoon kuuluivat seuraavat maat: Venäjä, Ukraina (liitettiin NL:oon 1922), Uzbe-

kistan, Kazakhstan (liitettiin NL:oon 1936), Valko-Venäjä, Azerbaidzhan, Georgia, Tadzhi-

kistan, Moldova, Kirgistan, Liettua, Turkmenistan, Armenia, Latvia, Viro.  

Neuvostoliiton hajoamiseen jälkeen, maiden maantieteellisessä luokittelussa käytetään nyky-

ään seuraavaa luokittelua: 

- Baltian maat: Liettua, Latvia, Viro 

- Itä-Eurooppa maat: Baltian maat, Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina, Moldo-

va 

- Keski-Aasia maat: Kazakhstan, Kirgistan, Tadzhikistan, Uzbekistan, Turk-

menistan 

- Etelä-Kaukasian maat: Armenia, Georgia, Azerbaidzhan (Kaukasia on alue 

Aasian ja Euroopan rajalla) 

- Ivy-maat: Venäjä, Valko-Venäjä, Moldova, Keski-Aasian maat sekä Etelä-

Kaukasian maat (Georgia erosi yhteisöstä 2008 ja Ukraina usein luokitellaan 

Ivy-maihin, mutta se ei ole virallisesti ratifioinut Ivy-liittymistään) 

Vaikka näiden maiden talouksilla on historiallisista syistä johtuvia yhtäläisyyksiä, ne poik-

keavat kuitenkin selkeästi toisistaan mm maantieteellisen asemansa ja luonnonvarojensa puo-

lesta (www.kauppapolitiikka.fi). 

Kazakhstania ja Ukrainaa ei voi luokitella mihinkään samaan edellä mainituista ryhmistä ts. 

emme voi luokitella niitä Itä-Euroopan, Keski-Aasian emmekä Ivy-maiden ryhmään (Ukraina 

ei ole virallinen Ivy-maiden jäsen). Tästä syystä tässä tutkimuksessa käytän jatkossa Kazakhs-

tanista ja Ukrainasta yhteistä nimitystä entisen Neuvostoliiton maat. 
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4.2. MAIDEN KILPAILUKYKY 

World Economic Forumin 2009 kilpailuvertailun mukaan, maiden kilpailukyky oli vuosina 

2009–2010 seuraava: (ks. kuviot Liite 3) 

- Kazakhstan oli sijalla 67 

- Ukraina sijalla 82 

- Venäjä sijalla 63 

- Suomi sijalla 6 

Kuten raportin tuloksista voidaan todeta, korruptio on edelleen suurin kilpailukyvyn ongelma-

tekijä entisen Neuvostoliiton maissa (Venäjällä 19 %, Ukrainassa 10,3 %, Kazakhstanissa 

19,2 %). Suomessa korruptiota ei juuri esiintynyt. Poliittinen epävakaus Ukrainassa oli aika 

korkealla (16,5 %), kun taas Kazakhstanissa (1,7 %), Suomessa (1,5 %) ja Venäjällä (1,7 %) 

poliittinen epävakaus oli matalalla.  

Kyseiseen tutkimukseen osallistui 133 maata (ks. Liite 2). Maiden talouden kilpailukyvyn 

mittaamisen päätekijät olivat: perusvaatimukset, tehokkuuden lisääjät sekä innovaation ja 

kehittyneisyyden faktorit (ks. Liite 1). (www.weforum.org.) 

4.3. KAZAKHSTAN 

4.3.1. Kazakhstanin historiaa 

Kazakhstanin kehityksen taustalla on ollut sen maantieteellinen ja geopoliittinen asema. Se 

sijaitsee Euraasian keskustassa, eli toisin sanoen keskeisenä tienristeyksenä maailman van-

himpien sivilisaatioiden ja kauppareittien keskellä, eli Kazakhstan toimi silkkitien risteyskoh-

tana.  

Tuhat vuotta ennen ajanlaskumme alkua Skythian-Saka sivilisaatio kukoisti Keski-Aasian 

aroilla. Monet heidän kulttuurimuistomerkeistään ovat säilyneet tähän päivään asti. Näitä ovat 

esimerkiksi jokapäiväisessä käytössä olleet kullasta ja pronssista valmistetut työkalut. Toinen 

arvokas kulttuurimuistomerkki on muinaisesta Issyk kaupungista löytynyt Kultaisen soturi-
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prinssi Sakan hauta. Se on tunnettu eheydestään, kauneudestaan, tyylikkyydestään ja ammatti-

taitoisesta valmistuksesta.  

Yksi osa kulttuurillista perintöä on myös tyylikäs kaupunkiarkkitehtuuri. Parhaiten säilyneitä 

esimerkkejä näistä ovat Arystan Baba, Sufi Hodja ja Aisha Bibi. 

Kazakhstan on ollut myös Tšingis-kaani heimon alaisuudessa 1200 – luvulla. Se on jättänyt 

myös jälkensä maan kulttuuriperintöön. Myös oman kulttuuriperintönsä on jättänyt kiinan 

keisarikunta. 

Kazakhstan ei ole koskaan täysin kyennyt toipumaan sodistaan, joten se haki suojaa Venäjän 

keisarikunnasta ja menetti itsehallintaoikeutensa vuonna 1871. Kazakhstanin kohtalo oli si-

dottu Venäjän valtioon. Kazakhstan julistautui itsenäiseksi 16. joulukuuta 1991, jolloin maan 

ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Nursultan Nazarbajev. (www.kazakhembus.com) 

Nykypäivänä Kazakhstan on Keski-Aasian alueen vaurain ja kehittynein valtio. 

(www.formin.fi) 

  



 

4.3.2. Kazakhstan tänään

 

Kuvio 3. Kazakhstanin kartta

34 

tan tänään 
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(www.wikitravel.org) 
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Taulukko 3. Kazakhstan lukuina 

Pinta-ala: 2 717 300 km2 

Naapurimaat: Venäjä, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, 

Kiina 

Suurimmat kaupungit: Astana (pääkaupunki, 660 876 as.), Almaty 

(1,38 milj. as.), Karaganda (1,1 milj. as.), Shym-

kent (339 800 as.), Semipalatinsk (339 000 as.) 

Pääkaupunki: Astana 

Asukasluku: 15,6 miljoonaa 

Etniset ryhmät: kazakit (59,2 %), venäläiset (25,6 %), uk-

rainalaiset (2,9 %), uzbekit (2,9 %) ja muut arvi-

olta 100 eri kansalaisuutta 

Valtion päämies: presidentti Nursultan Nazarbajev, v. 1991 alkaen 

Rahayksikkö: 1 tenge (KZT) = 100 tyin 

Keskipalkka kuukaudessa: 72 897 tengeä = 490 dollaria (vuonna 2008) 

Tärkeimmät vientimaat: Italia, Sveitsi, Kiina ja Venäjä 

Tärkeimmät tuontimaat: Venäjä, Saksa, Kiina ja Yhdysvallat 

Kilpailukyky: sijalla 67 

(www.finpro.fi) 

4.3.3. Kasvava keskiluokka Kazakhstanissa 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1991 Kazakhstanista on tullut Keski-Aasian johta-

va öljyvaltio. Kazakhstanin menestystä on vauhdittanut ensinnäkin sen suuret öljy- ja kaasu-

varat ja niiden oikeanlainen hyödyntäminen. Toiseksi valtion menestystä ovat edesauttaneet 

Kazakhstanin presidentin Nursultan Nazarbayevin ajalla tehdyt taloudelliset uudistukset sekä 

tehokas sosiaalipolitiikka, joka on antanut suotuisat olot keskiluokan kasvulle. Presidentti 

Nursultan Nazarbayevin mielestä keskiluokka on yhteiskunnan ja politiikan vakauden takaaja 

(Daly, 2008, 5). Omassa puheessaan vuonna 1998 hän on sanonut, että: ”Ensisijaisesti valtion 

pitää edustaa keskiluokan etuja”  
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Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Kazakhstanissa on tehty paljon tehokkaita reformeja. Näitä 

ovat esimerkiksi valtion koulutusreformi, asuntoreformi ja eläkereformit. Yksi tärkeimmistä 

tekijöistä keskiluokan kasvulle on ollut asuntojen yksityistäminen ja yksityisten asuntomark-

kinoiden muodostuminen.  

Kasvava keskiluokka on alkanut ilmaisemaan itseään monilla tavoin, samaan aikaan kun val-

tion taloutta on pyritty stabilisoimaan ja tehdyt uudistukset ovat edesauttaneet elintason nou-

sua ja asumisen, kuljetuksen ja koulutuksen tarpeet sekä ihmisten eläkepäivät oli turvattu. 

Kazakhstanin ihmiset alkoivat kuluttaa, koska heidän ei tarvinnut enää säästää rahaa pahan 

päivän varalle. Neuvostoliiton ajan jälkeen Kazakhstanin ihmiset ovat alkaneet kuluttaa rahaa 

tavaroiden ja hyvän palvelun ostamiseen. Yhä enemmän ja enemmän Kazakhstanin ihmiset 

alkoivat matkia jossain määrin länsimaiden keskiluokan elämäntyyliä.  

Monet keskiluokan ihmisistä alkoivat käyttää osaa tuloistaan matkustamiseen ulkomailla. 

Kasvavat palkat ovat mahdollistaneet länsimaiden elämäntavan mukaisten hyödykkeiden 

hankkimisessa, kuten esimerkiksi tietokoneiden ja kännyköiden. Kazakhstanin tilastokeskuk-

sen mukaan (Taulukko 3) vuoden 2006 keskivaiheessa Kazakhstanissa oli 6,103,000 känny-

kän omistajaa, jotka edustavat 39,9 % väestöstä. Tämän kulutuksen kehittymisen nousun ta-

kaamiseksi Kazakhstanin pankit ovat alkaneet antaa matalakorkoista lainaa ja käyttöluottoja.  

Kasvavalla varallisuudella on ollut suuri vaikutus myös kansan ruokatottumuksille. Kazakhs-

tanin kasvava keskiluokka kuluttaa enemmän ja enemmän rahaa helppokäyttöiseen ruokaan ja 

palveluun. Yksi yleistyneistä tavoista on syödä ulkona. Sitä esiintyy keskiluokassa ja ylem-

mässä luokassa. Näissä luokissa ihmiset kuluttavat noin 30 % varoistaan ravintolapalveluihin. 

Korkean tulon omaavat ihmiset myös tuntevat mielenkiintoa muiden maiden ruokiin ja mui-

hin hyödykkeisiin.  

Kaikki edellä mainitut osoittaa, että Kazakhstanissa on kasvava keskiluokka. Kuitenkin Ka-

zakhstanin keskiluokka on vielä kehitysvaiheessa. Vaikka keskiluokan määrittävä tekijä onkin 

vakiintunut tulo, Kazakhstanin keskiluokan kehittäminen on kuitenkin vielä sidoksissa niin 

elämisen tason ja laadun paranemisessa, kuin myös tietyn ajattelutavan kehittämisen kanssa. 

Ihmisillä pitäisi olla vastuu omasta elämästä, individualismin tunteesta, koulutuksen ja am-

mattien kuin tulevaisuuden vaurauden takuun tärkeyden ymmärtämisestä, sekä kova halu jät-

tää omat näkemykset lapsille.  
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Kazakhstanin keskiluokka ei ole homogeenista, vaan se sisältää virkamiehiä, hyvin koulutet-

tuja ammattilaisia tai työmiehiä länsimaiden öljybisneksessä tai pankissa, pk-sektorin yrittä-

jiä, intellektuaaleja.  

Arvioidaan, että tulevaisuudessa Kazakhstanin keskiluokka tulee muistuttamaan yhä enem-

män länsimaista keskiluokkaa (em. 98). Länsimaiden ehdottomat edellytykset keskiluokan 

olemassaoloon ovat työllisyys, asuminen, kuljetus, koulutus, pankki ja luotto laitokset, tie-

donvälitys (Internet, kännykät). Kaikki nämä asiat ovat jo kehitysvaiheessa Kazakhstanissa. 

Vaikka Kazakhstanin valtio on kehittynyt paljon Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, on siellä 

vielä kuitenkin paljon kehittävää. Esimerkiksi keskiluokan kasvua hidastaa maan valtava kor-

ruptio. Toinen huomattava haaste on se, että Kazakhstanin väestöstä 25 % elää köyhyydessä 

ja että kaupunkien, maaseutujen ja eri alueiden välillä on suuria eroja.  

Tulot jakautuvat Kazakhstanissa hyvin epätasaisesti, rikkaat asuvat pääkaupunki Astanassa ja 

”etelän pääkaupungissa” Almatyssa, sekä maan pää öljykaupungeissa Atyraussa ja Mangis-

taussa.  

Eniten eroavaisuutta on Almatyn ja köyhän maaseudun välillä (ks. Liite 4). Esimerkiksi pää-

kaupungin ihmisten keskipalkka on noin 33 % enemmän kuin maaseudun ihmisillä. Luvut 

eivät kuitenkaan kerro koko tarinaa, esimerkiksi öljy-rikkauksien provinsseissa (Atyrau ja 

Mangistau) öljy yritysten työntekijät tienaavat kuukaudessa noin $500 - $1.000 enemmän, 

kuin lääkärit, opettajat tai muiden ammattien ihmiset samassa provinssissa ($47–67).  

Näiden erojen pienentämiseksi Kazakhstanissa on tulevaisuudessa pyrittävä kehittämään pie-

niä ja keskisuuria yrityksiä, edistää lainsäädäntöä, kitkeä harmaata taloutta, parantaa yhteis-

kunnan vastuullisuutta, edistää paikallisten ja ulkomaisten investointien kohdentamista pai-

kalliseen teollisuuteen, taistella korruptiota vastaan, suojata kansantaloutta globaalilta se-

kasorrolta samalla kun integroidutaan maailman talouteen, pyrkiä saavuttamaan korkean aka-

teemisen tason, sekä valvoa inflaatiota. Kaikki nämä edellä mainitut asiat edesauttavat keski-

luokan kasvua.  

Talouden kasvun elpyminen IVY-maiden keskuudessa, on edesauttanut ihmisen poistumista 

köyhyysloukusta. Erittäin paljon köyhyys on vähentynyt Venäjällä, Kazakhstanissa ja Ukrai-

nassa. Näissä maissa kotitalouksien kulutustottumukset ovat kehittyneet. Nämä maat jatkavat 

edelleen talouskasvuaan.  
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Vaikka, köyhyyden indeksi on erilainen kaupungeissa ja maaseudulla sekä eri provinssien 

välillä, voimme todeta, että koko Kazakhstanissa köyhyyden taso on laskenut.  

Kazakhstanin talous on nyt kehittyneenpää, kuin muiden Keski-Aasian valtioiden (Turk-

menistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadzhikistan ja Afganistan), enimmäkseen valtion valtavien 

luonnonvarojen ja poliittisen vakauden vuoksi. Kazakhstanin hallituksen mukaan talous tulee 

kasvamaan noin 9,5 % vuodesta 2007 vuoteen 2011. Syynä siihen on ulkomaan investointien 

ja viennin kasvu. Öljyn viennin uskotaan nostavan henkilökohtaista kulutusta ja rakentamista. 

Kazakhstanin asukkaiden viralliset tulot ovat nousseet noin 26 % vuonna 2007.  

On ennustettu, että vuonna 2008 Kazakhstanin talous kasvaa noin 8-9 % ja vuosina 2009–

2011 jopa 10 %. 

Öljyn tuotto on antanut mahdollisuuden keskiluokan nopealle kasvulle. Öljyn tuoton lisäksi 

Kazakhstan on pystynyt olemaan taloudellisesti menestyvä, joka taas on houkutellut ulkomai-

sia investointeja, jotka olivat vuosina 2001–2003 13 % BKT ja se oli 10 kertaa enemmän kuin 

naapurimaissa.  

Tehokkaiden reformien jatkuessa, Kazakhstanin keskiluokka jatkaa omaa kasvuaan. Pääkri-

teeri, jonka mukaan analyytikot määrittävät Kazakhstanin keskiluokan ei ole aseman, amma-

tin eikä varallisuuden vaan on palkan taso.  

Jotkut analyytikot sanoivat, että Kazakhstanissa väestöstä 25 % kuuluu keskiluokkaan. He 

kuluttavat 50–80 % kaikista hyödykkeistä, jotka myydään Kazakhstanissa. Myöhemmin ana-

lyytikot ovat jakaneet keskiluokan kahtia, eli alempaan ja ylempään keskiluokkaan. Alempaan 

keskiluokkaan luokitellaan henkilöt, joiden tulot vuodessa ovat $6.000–9.000 (heitä on 70 % 

keskiluokasta) ja ylempään keskiluokkaan ne henkilöt joiden tulot vuodessa ovat $9.000–

15.000 (heitä on noin 30 % keskiluokasta). Kazakhstanin tilastojen mukaan palkat ovat nous-

seet 21 % vuonna 2001, 12 % vuonna 2002 ja ovat jatkuvassa kasvussa joka vuosi. 

Toiset analyytikot arvioivat keskiluokan suuruuden olevan noin 18 % ja 60 % välissä koko 

väestöstä. Kazakhstanissa noin 50 % ihmisistä asuu kaupungeissa. Kaupungeissa on yleisesti 

suotuisammat keskiluokan kehitys- ja kasvumahdollisuudet.  

Vuonna 2006 Kazakhstanin tilastokeskus on arvioinut alemman keskiluokan kuukausipalkan 

olevan 35.000 tenge ($290) mikä vastaa vuositasolla $3.480 palkkaa (em. 7-8). Kazakhstanin 
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tilastokeskus on arvioinut alemman keskiluokan kuukausiansioksi $290. Vuonna 2006 siihen 

ryhmään kuului noin 6,3 % väestöstä.  

Huolimatta palkkojen erilaisuudesta, on kiistamaton fakta, että itsenäisyyden jälkeen, palkat 

Kazakhstanissa ovat vakiintuneet ja kasvaneet. (em. 8-93.) 

4.4. UKRAINA 

4.4.1. Ukrainan historiaa 

Ukrainan valtion historia alkaa Kiova Rusin perustamisesta 900 – luvulla. Vanhin slaavivaltio 

Kiova Rus sijaitsi nykyisen Ukrainan alueella ja siitä muodostui slaavilaisen kulttuurin kes-

kus. Ortodoksiuskonto vakiintui Volodymys Suuren aikana ja hän rakennutti ensimmäisen 

ortodoksikirkon. Itse kirkkoa ei enää ole mutta sen perustukset kuuluvat kaupungin historialli-

siin nähtävyyksiin. 

1000 – luvulla Kiova oli yksi suurimmista ja merkittävimmistä kaupungeista Euroopassa, 

jolloin kaupungissa oli yli 400 kirkkoa ja yli 50 000 asukasta. Esimerkiksi Lontoossa oli tuol-

loin vain noin 20 000 asukasta. Tämän huomasivat myös mongolit ja tataarit jotka valloittivat 

lähes koko silloisen Ukrainan vuosisadaksi. Mongolien jälkeen 1400 – luvulla Ukraina päätyi 

Puola-Liettuan hallintopiiriin. 

Ukraina saavutti ensimmäisen itsenäisyytensä vuonna 1711, mutta itsenäisyys loppui kuiten-

kin lyhyeen kun Ukrainasta tuli osa Venäjän keisarikuntaa. (www.rusin.fi)  

  



 

4.4.2. Ukraina tänään

 

Kuvio 4. Ukrainan kartta 

40 

Ukraina tänään 

 
 

 (www.wikitravel.org)  
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Taulukko 4. Ukraina lukuina 

Pinta-ala: 603 700 km2 

Naapurimaat: Venäjä, Valko-Venäjä, Unkari, Moldova, Puola, 

Romania, Slovakia 

 

Suurimmat kaupungit: Kiova (2,77 milj. as.), Harkiv (1,46 milj. as.), 

Dnipropetrovsk (1,05 milj. as.), Odessa (1,0 

milj. as.), Donetsk (0,99 milj. as.), Zaporizhia 

(795 000 as.), Lviv (735 000 as.) 

Pääkaupunki: Kiova 

Asukasluku: 45,4 miljoonaa (2010 arvio) 

Etniset ryhmät: ukrainalaiset (77,8 %), venäläiset (17,3 %), puo-

lalaiset ja muut (4,9 %) 

Valtion päämies: presidentti Viktor Janukovitsh 

Rahayksikkö: 1 grivna (hryvnia) = 100 kopeekkaa 

Keskipalkka kuukaudessa: 1 780 grivnaa (234 USD) (tammi-toukokuu 

2009)  

Tärkeimmät kauppa-

kumppanit: 

Ivy-maat, joista tärkein Venäjä sekä EU-maat 

 

Kilpailukyky: sijalla 82 

(www.finpro.fi) 

4.4.3. Kasvava keskiluokka Ukrainassa 

Ukrainassa keskiluokka on kasvava sosiaalinen ryhmä. Gorshenin Instituutin vuonna 2007 

tekemän tutkimukseen mukaan Ukrainassa keskiluokkaan kuului noin 8,9 % väestöstä. Kui-

tenkin noin 1/3 väestöstä luulee kuuluvansa keskiluokkaan. Ukrainan keskiluokan voimme 

jakaa kahteen luokkaan eli vanhaan ja uuteen keskiluokkaan. Tyypillinen keskiluokan edusta-

ja on alle 49 vuotias (80,2 %) mies (59,9 %). Yleensä hän on kaupan ja palvelun (42, 3 %) tai 

rakentamisen (10,9 %) sektorin työntekijä. Ammatiltaan hän on yrittäjä (32,6 %), korkeakou-

lutettu asiantuntija (20,8 %), ylempi toimihenkilö (11,8 %) tai alempi toimihenkilö (10,1 %). 
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Suurin osa keskiluokan edustajista asuu kaakkois- Ukrainassa (14,2 %), Crimeassa (17,8 %), 

Kiovassa (11,8 %) ja Itä- Ukrainassa (10,2 %). Keskiluokan edustajista 46,9 % omistaa oman 

yrityksen ja 26,0 % suunnittelee sen perustamista tulevaisuudessa.  

Nykyään melkein puolet keskiluokan edustajista kuuluu ”vanhaan keskiluokkaan” (48,3 %) ja 

toimivat pk-yrittäjinä. Loput kuuluvat ”uuteen keskiluokkaan” (51,7 %), jotka omaavat hyvän 

koulutuksen ja ammattitaidon. 

Noin puolet keskiluokan edustajista omistaa oman auton (48,9 %) ja noin 11,9 % omistaa 

joko kaksi tai useamman auton. Keskiluokan edustajista enemmistö kuluttaa alle puolet per-

hebudjetistaan ruokaan. 

Ukrainan keskiluokka arvostaa seuraavia asioita:  

- taloudellista vakautta (66,9 %) 

- terveyttä (65,2 %) 

- onnellista perhe-elämää (50,6 %) 

- mielenkiintoista työtä (39,3 %) 

- hyvää ilmapiiriä maassa (36,5 %) 

- yhteiskunnan kunnioitusta (36 %) 

- henkistä ja älyllistä kehitystä (28,7 %) 

- riippumattomuutta käyttäytymisessä (28,7 %) 

- laadukasta vapaa-aikaa (19,1 %) 

 (www.kipu.com.ua)  
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Seuraavassa on vertailu ”vanhan” ja ”uuden” keskiluokan välisiä eroja taulukkomuodossa:  

Taulukko 5. Vanhan ja uuden keskiluokan vertailu Ukrainassa 

”Vanha” keskiluokka ”Uusi” keskiluokka 

Iältään 25–49 (81,2 %) vuotias mies 

(62,4 %) 

Iältään alle 49 vuotta (72,9 %), mies 

(57,6 %) 

Korkeakoulutus (34 %), ammattikor-

keakoulutus (36,0 %) 

Korkeakoulutus (75,0 %), valmistunut 

yliopistosta (25,0 %) 

Kaupan ja palvelu alalla (54,7 %) tai 

rakentamisen alalla (19,8 %) 

Kaupan ja palvelun alalla (30,3 %), kau-

pungin palveluksessa (12,4 %), teollisuu-

den alalla (9,0 %) 

Ammatiltaan yrittäjä (67,4 %) tai toi-

mii perheyrityksen palveluksessa 

(32,6 %) 

Ammatiltaan korkeakoulutettu ammatti-

lainen (40, 2 %), korkeakoulutettu johta-

jat (22, 8 %), keskitason johtajat (19, 6 

%) 

Asuvat isoissa kaupungeissa (24,7 %), 

maaseudulla (17,6 %). Alueet: Podo-

lye (7,8 %), Kaakkois-Ukraina 

(7,1 %), Kiova (5,5 %), Itä-Ukraina 

(5,3 %) 

Asuvat isoissa kaupungeissa (33,0 %). 

Alueet: Crimea (11, 9 %), Kaakkois-

Ukraina (7,1 %), Kiova (6,4 %), Etelä-

Ukraina (5, 0 %) 

Omistavat asuntoa (46, 5 %), asuvat 

vuokralla (3, 5 %). 

Omistavat asuntoa (51, 1 %), asuvat 

vuokralla (4, 3 %) 

Omistavat yksi auto (70,9 %), kaksi ja 

enemmän (16,3 %). 

Omistavat yksi autoa (59, 3 %), kaksi ja 

enemmän (7, 7 %). 

Ruoka kulutus alle 50 % perhebudje-

tista 

 

Ruoka kulutus on alle 50 % perhebudje-

tista.   

    (www.kipu.com.ua) 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1. TUTKIMUSSTRATEGIA 

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan kuvaileva. Tutkimuksen päämäärä on vertailla elintarvikkei-

den kulutusta Suomessa, Venäjällä, Kazakhstanissa ja Ukrainassa. Lisäksi selvitän elintarvik-

keiden kulutusta ja kulutusmuutosta kasvavan keskiluokan osalta. Tutkimuksessa pyritään 

selvittämään taustoja ja kulutusmuutoksia sekä mahdollisia kulutustrendejä. 

Tästä syystä tutkimusstrategiaksi sopii parhaiten valmiita tilastollisia aineistoja hyödyntävä 

tilastotutkimus. Tilastot perustuvat nykyisin pääosin survey-tutkimuksiin. 

Survey on tutkimusstrategia, jonka tavoitteena on saada tarvittava tietoa suurehkosta määrästä 

edustavalla satunaisotannalla valituista tutkimuskohteista. Tiedon saamiseksi survey-

tutkimuksessa käytetään yleensä kysely- tai haastattelumenetelmiä. 

Survey-tutkimuksen päämääränä on tiettyjen ilmiöiden, tapahtumien tai ominaisuuksien ylei-

syyden, esiintymisen, vuorovaikutuksen tai jakautumisen selvittäminen. Survey-tutkimuksen 

tulokset pyritään yleistämään otoksesta koko perusjoukkoon. Tutkimusstrategiana survey-

tutkimus sisältää paljon erilaisia ongelmanasettelun mahdollisuuksia ja tutkimusta on mahdol-

listaa toteuttaa erilaisten analyysimenetelmien avulla. Kuitenkin survey-tutkimuksen lähtö-

kohdat ovat kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Riippuen käytetyistä kysely- ja haastattelumene-

telmistä kyselyaineistoa voidaan analysoida joko laadullisesti tai määrällisesti (www.jyu.fi.) 

5.2. VERTAILEVA TUTKIMUS 

Tämä tutkimus on vertaileva. Vertailen Kazakhstanin ja Ukrainan kulutukset ja kuluttajakult-

tuureja Suomen ja Venäjän kulutuksiin ja kuluttajakulttuureihin. 

Vertaileva tutkimuksen päämääränä on hahmottaa valittujen sosiaalisten yksiköiden ja tapa-

uksien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Vertailukohteeksi voi olla esimerkiksi erilaiset maantie-
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teellisesti rajautuneet yksiköt, prosessit tai tapaukset, jotka ovat yhteismitalliset ja sen vuoksi 

vertailukelpoiset. Vertailevassa tutkimuksessa voi käyttää niin määrällistä kuin laadullistakin 

aineistoa. Vertaileva tutkimus voi perustua sekä tilastollisiin analyysimenetelmiin että laadul-

lisiin analyysimenetelmiin. (www.jyu.fi.) 

Vertailevassa tutkimuksessa voi käyttää samoja menetelmiä kuin muunlaisessa 

tutkimuksessakin. Tavalla tai toisella sosiaalitiettellinen tutkimus on aina vertailevaa. 

Vertailevassa tutkimuksessa voi käyttää, niin kvantitatiivisia aineistoja (esim. tilastoja) ja 

tilastollisia menetelmiä, kuin myös laadullisia aineistoja ja menetelmiä. Luoman (2006) 

mukaan suurin vertailevan ja muun sosiaalitieteellisen tutkimuksen menetelmäoppien ero on 

siinä, tutkimuksen tutkimusryhmänä käytetään esimerkiksi sosiaalisia yksiköitä. Tällöin 

tapaukset tullaan näkemään pelkästään havaintoyksikköinä. Vertailevassa tutkimuksessa 

tarkastelu kohdistuu kokonaisvaltaiseen näkökulmaan. 

Vertailututkimusta tehtäessä on erityisesti syytä miettiä seuraavia asioita: 

- Miksi vertaillaan eli mitä vertailulla halutaan saada esille? 

- Mitkä tapaukset kannattaa ottaa mukaan vertailuun tutkimuksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi? 

Tutkimustavoitteiden suhteen vertailututkimukset voidaan jakaa: teoriaa testaaviin, teoriaa 

kehittäviin sekä kuvaileviin tutkimuksiin. Tämä tutkimus kuuluu kolmanteen vaihtoehtoon eli 

tämä on kuvaileva tutkimus. 

Vertailevassa tutkimuksissa etsitään havaintotapausten tai tutkimuskohteiden välillä niin eroja 

kuin myös yhtäläisyyksiä. 
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Taulukko 6. Vertailevan tutkimuksen valintatilanteet 

Tutkimuskysymys Tutkimusasetelma Ongelma tai varoitus 

Yleinen vai erityinen Mahdollisimman sa-

manlaiset  

vai mahdollisimman 

erilaiset 

Sisäinen validiteetti  

ja Ulkoinen validiteetti 

Kuvaileva 

Kartoittava 

Testaava 

Aidosti vertaileva 

Valikoidut tapaukset 

Kausaalisuus 

Monta muuttujaa 

Vertailtavuus 

Galtonin ongelma 

Muuttujat 

Havaintoarvot 

Havaintoyksiköt 

Muuttujat 

Indikaattorit 

Tapaukset 

Ulkoinen validiteetti 

Sisäinen validiteetti 

Selektiivisyys 

Kvalitatiivinen  

Kvantitatiivinen 

Yhdenmukainen infor-

maatio 

Luotettava aineisto 

Vertailun systemaattisuus 

Ekologinen virhepäätel-

mä 

Evaluaatio 

Ongelmanratkaisu  

Teoria 

Benchmarking 

Manipulaatio 

Kattava 

Diskurssiavaruus 

Muuttujien valinta 

Prudentiaalisuus 

(Saukkonen sit. Keman, 1999, 13) 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7) Saukkonen on siteerannut Kemania (1999, 28) seuraa-

vasti. Heidän mukaan tutkimuksen erilaisia muotoja voidaan hahmottaa sen mukaan, mikä on 

tapauksien vertailujoukko (määrä), mikä on niiden suhde perusjoukkoon sekä millaiseen ajan-

kohtaan tutkimuskohde ajoittuu. Edellä mainitun perusteella voidaan laatia alla oleva tauluk-

ko, jossa on tuotu esiin erilaiset vaihtoehdot. 
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Taulukko 7. Vertailevan tutkimuksen erilaisia muotoja  

  Vertailtavien tapausten määrä ja 

suhde perusjoukkoon 

  
Yksi tapa-

us 

Muuta-

ma  

tapaus 

Kaikki re-

levantit 

tapaukset 

 Yksi ajan-

kohta 

Tapaustut-

kimus 
 

"Cross-

section" 

Tarkas-

telu- 

ajankoh-

dat 

Muutama 

ajankohta 
 

"Closed 

universe" 
 

 Kaikki rele-

vantit ai-

kayksiköt 

Aikasarja- 

analyysi 
 

"Pooled 

analysis" 

(Saukkonen sit. Keman, 1999, 22)  

Yleisesti vertailtavien tapausten valinnan perussääntönä on tutkimusongelman ja teoreettisen 

viitekehyksen ratkaisemat kysymykset. Ratkaisut pitää perustua tapausten lukumäärään että 

itse tapauksiin. Vertailevan tutkimuksen asetelmat pitää kyetä perustelemaan myös menetel-

mäopillisesti pätevällä tavalla. Näitä vaihtoehtoja on pohtinut myös Saukkonen siteeratessaan 

Petersiä (1998) seuraavasti:  

Yhden tapauksen tutkimus, jossa esimerkiksi jotain maata ver-

rataan "oman maan" olosuhteisiin tai johonkin teoriaan. Tässä 

on vielä olemassa edelleen  

- "ilmeisen tapauksen" vaihtoehto, jolloin yhdellä esimerkillä pyri-

tään kuvaamaan laajempaa ilmiötä pyrkien esimerkiksi jonkin-

laiseen esiteoreettiseen kuvaukseen. 

- "vaikean tapauksen" vaihtoehto, jolloin koetaan testata jotain 

teoriaa soveltamalla sitä mahdollisimman hankaliin olosuhtei-

siin. Jos teoria osoittautuu päteväksi täällä, niin se on saanut 

merkittävän vahvistuksen. 
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- "hyvän tapauksen" vaihtoehto, jokin asia tai kohde yksinkertai-

sesti tuntuu tutkimisen arvoiselta, vaikka ennalta ei sen yleistä 

merkitystä osaisikaan arvioida. Tässäkin tapauksessa tapauksen 

valinta tutkimuskohteeksi täytyy luonnollisesti perustella.  

Kahden tai kolmen (tai ylipäätään "pienen N:n) tapauksen 

tutkimus kelpaa pääsääntöisesti ennemmin hypoteesien kehit-

tämiseen kuin niiden testaamiseen. Siinä voidaan kuitenkin teh-

dä perusvalinta kahden eri päästrategian välillä:  

- mahdollisimman samanlaiset tapaukset, jolloin pyritään esimer-

kiksi saamaan selville jonkin riippumattoman muuttujan vaikutus 

riippuvaan muuttujaan vakioimalla mahdollisimman monta vä-

liin tulevaa tai yhteismuuttujaa.  

- mahdollisimman erilaiset tapaukset, jolloin jonkin ilmiön tai vai-

kutussuhteen ilmenemistä voidaan testata vertaamalla keskenään 

hyvin erilaisia järjestelmiä, mikä mahdollistaa esimerkiksi jonkin 

teorian osoittamisen vääräksi (falsifiointi). 

Vertailevassa tutkimuksessa ongelmia tuottaa myös itse tapausten määrä (N). Määrän ollessa 

pieni, muuttujia on usein enemmän kuin itse tutkittavia tapauksia. Toisaalta myös muuttujien 

käsittely on hankalaa. Näihin ongelmiin voidaan löytää ratkaisuja myös seuraavan luettelon 

avulla: 

- laajennetaan otantaa, eli lisätään tapausten määrää 

- tarkastelualueen pienentäminen yhdistelemällä muuttujia, kun tapausten 

määrä on pieni 

- vertailtavien tapausten valinta, kun tapausten määrä on suuri 

Tosin on tapauksia, joissa tutkijan oma kulttuurinen näkemys vaikuttaa siihen, miten vertail-

tavaa tapausta analysoidaan, erityisesti silloin, kun "oma maa" on yksi tapauksista. Seuraavas-

sa Saukkonen tuo esiin Petersin (1998) luetteloa mittaamisen, analyysin ja tulkinnan ongel-

mista: 

- menetelmien sopivuus ja toimivuus kansallisissa ja kulttuurissa konteksteis-

sa. Tämä voidaan jakaa edelleen:  

o käsitteellisiin ongelmiin, eli onko mahdollista, että länsimaissa 

pitkälti kehittynyttä yhteiskunnan käsitettä sovelletaan menestyk-

sekkäästi niin sanotun kolmannen maailman maihin 

o empiirisiin ongelmiin 

- ongelmat, jotka liittyvät typologisointiin:  
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o luokkien määrän rajoittaminen tietynsuuruisiksi pieniksi ryhmik-

si, eli voidaanko yhteiskunnat jaotella yksinkertaisesti "maallis-

tuneisiin" tai "traditionaalisiin", "agraarisiin", teollisiin" ja "tieto-

yhteiskuntiin" 

o luokkien ja tyyppien määrän liiallinen kasvu  

- ongelmat, jotka liittyvät nominaalisiin käsitemääritelmiin  

- ongelmat, jotka liittyvät ideaalityyppeihin  

Metodologisesta perspektiivistä katsottuna vertailevassa tutkimuksessa voidaan käyttää hy-

väksi niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä. (www.mv.helsinki.fi) 

5.2.1. Laadullinen eli kvalitatiivinen analyysi vertailevan tutkimuksen näkökulmas-

ta 

Kvalitatiivisen analyysin toteuttamiseen on monia erilaisia menetelmiä. Kvalitatiivinen tutki-

mus voi siten kytkeytyä moniin eri tieteenfilosofisiin suuntauksiin. Yksi osa kvantitatiivisista 

menetelmistä ohjaa tietyntyyppisiin väljempiin aineiston käsittelytapoihin, toinen osa liittyy 

kiinteästi tietynlaiseen analyysitapaan. Kvalitatiivisissa menetelmissä yhteisenä piirteenä ko-

rostuu muun muassa kohteen esiintymisympäristöön ja taustaan, kohteen tarkoitukseen ja 

merkityksiin, ilmaisuun ja kieleen liittyvät näkökulmat. (www.jyu.fi.) 

Kvalitatiivisen analyysin vastakohtana ja/tai parina yleensä pidetään kvantitatiivista analyysia. 

Näiden kahden analyysin välisiä eroja korostetaan, vaikka molempia voidaan käyttää samassa 

tutkimuksessa ja molemmilla voidaan selittää samoja tutkimuskohteita, mutta kuitenkin eri 

tavoin. Osa analyysimenetelmistä on joko kvalitatiivista tai kvantitatiivista tutkimusta. Joskus 

menetelmät ovat lähtökohdiltaan suuntausten ääripäiden välimaastossa. (www.jyu.fi.) 

Luoma (2006) on tarkastellut Raginin (1987) vertailevan kvalitatiivisen tapaustutkimuksen 

etuja ja ongelmia. Seuraavassa on tulkintoja näistä eduista ja ongelmista: 

- se mahdollistaa invarianssien eli yhdessä esiintyvien piirteiden 

etsimisen - ei tosin tilastollisessa mielessä, mikä taas pakottaa 

tutkijan perehtymään aineistoon syvällisemmin kuin useimmiten 

tilastollisessa tutkimuksessa 

- vertaileva tapaustutkimus ei mahdollista todennäköisyystulkinto-

ja, mutta olennaisempi seikka onkin identifioida syy-

seuraussuhteiden variaatioita eri tapausten ja tilanteiden osalta 
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- se pakottaa tutkijan tarkastelemaan tapausta kokonaisuutena 

(esim. maa, alue, vallankumous ja mielenosoitus) 

- se johtaa usein hedelmälliseen dialogiin havaintojen ja teoreet-

tisten ideoiden kesken 

Vertailevan kvalitatiivisen tapaustutkimuksen ongelmia ovat: 

- siinä voidaan tarkastella yhtä aikaa vain suhteellisen vähäistä 

määrää tapauksia (esim. pareittaiset vertailut) 

-  siinä voidaan tarkastella yhtä aikaa vain suhteellisen vähän ver-

tailtavia piirteitä 

5.2.2. Määrällinen eli kvantitatiivinen analyysi vertailevan tutkimuksen näkökul-

masta  

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusaineisto analysoidaan kuvamaalla ja tulkitsemalla 

sitä numeroiden ja tilastojen avulla. Kvantitatiivisella analyysilla yleensä selvitetään erilaisten 

ilmiöiden syy-seuraussuhteita, ilmiöiden välisiä eroja tai yhteyksiä, sekä ilmiöiden yleisyyttä 

ja esiintymistä käyttäen tilastoja ja numeroita. Kvantitatiivinen analyysi sisältää yleisesti pal-

jon erilaisia tilastollisia ja laskennallisia menetelmiä. Yleensä kvantitatiivinen analyysi aloite-

taan tilastollisella kuvaavalla analyysillä, joka voi olla joskus myös tutkimuksen tavoitteena 

sinänsä. Sen jälkeen edetään tutkimuksessa riippuen esimerkiksi yleisvaihtelun, riippuvuus-

suhteiden tai aikasarjan analysointiin. Tai sitten voidaan tehdä erilaisia luokitteluita.  Käytet-

täessä kvantitatiivista analyysimenetelmää on hyvä hahmottaa jo etukäteen koko tutkimuspro-

sessi, koska ongelma-asetelma, aineiston hankinta sekä analyysimenetelmän valinta yleensä 

liittyvät toisiinsa. (www.jyu.fi.) 

Ahlqvist (2004, 6) mukaan, tilastotieto auttaa löytämään keskeisiä eroavuuksia kulutuksesta 

sekä kulutusmahdollisuuksista ja sen lisäksi se auttaa havaitsemaan ja ymmärtämään tulojen 

ohella myös muita mahdollisia syitä elämäntyylien eriytymiselle ja yksilöllistymiselle. 

Luoma (2006) on tuonut esiin Raginin (1987) vertailevan kvantitatiivisten tapaustutkimusten 

etuja ja ongelmia. Seuraavassa on tulkintoja näistä eduista ja ongelmista: 

- mahdollistaa lukuisten tapausten ja vertailtavien piirteiden tai 

tekijöiden yhtäaikaisen käsittelyn 
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- analyysissä voidaan käyttää pitkälle kehiteltyjä tilastollisia väli-

neitä 

- tulosten merkitsevyyttä voidaan arvioida tilastollisin kriteerein 

Vertailevan kvantitatiivisen tapaustutkimuksen ongelmia ovat: 

- kombinatoristen (esim. selittävän muuttujan vaikutu alkaa vasta 

sitten, kun toinen selittävä muuttuja saa tietyn arvon) ja konjunk-

tuuristen (esim. tilanteesta toiseen vaihtelevat kausaalisuhteet) 

syy-seuraussuhteiden osoittaminen on usein ongelmallista 

- käsitteiden määrittely on usein ongelmallista johtuen tilastojen 

saatavuudesta ja vertailukelpoisuuden puutteista 

- siinä ei kyetä kiinnittämään riittävää huomiota poikkeustapauk-

siin 

- empiiriset yleistykset jäävät usein luonteeltaan abstrakteiksi eli 

usein kyetään muuttujien välisten suhteiden identifiointiin 

- tilastolliset menetelmät (esim. tilastolliset testit) ovat joskus 

luonteeltaan "konservatiivisia", mikä ehkäisee innovatiivista 

ajattelua. 
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6. AINEISTON KUVAUS 

Tässä tutkimuksessa käytän olemassa olevaa aineistoa eli sekundääriaineistoa lähtötietoinani. 

Aineisto on kvantitatiivinen eli numeerisessa muodossa.  

Käytin sekundääriaineistoa, koska halusin säästää aika- ja raharesursseja. Suurena etuna tässä 

sekundäärisaineistossa on myös se, että arkistoiduissa aineistoissa eettiset kysymykset on jo 

valmiiksi käyty läpi.  

Olemassa olevien kvantitatiivisten aineistojen hyödyntäminen 

yhteiskuntatieteellisessä opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuk-

sessa on vakiintunut kansainvälinen käytäntö. Jatkokäytöllä on 

monia etuja, kuten tieteen avoimuus, tutkimustulosten kontrol-

loitavuus ja tiedon kumuloituminen. Sillä, että jokaisen tutki-

musongelman ratkaisemiseksi ei kerätä uutta aineistoa, on myös 

monia muita käytännöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä. 

Tilastollisesti edustavien aineistojen suunnittelu, kerääminen ja 

tallentaminen edellyttävät paljon resursseja. Lisäksi arkistoitu-

jen aineistojen eettiset kysymykset on jo kertaalleen ratkaistu 

ennen jatkokäyttöä. Käyttämällä arkistoitua aineistoa ei myös-

kään vaivata vastaajia toistuvasti. (www.fsd.uta.fi.) 

Maulan (1995, 4) mukaan, elintarvikkeiden kulutuksen mittaaminen on yleensä hankalaa ja 

kallista ja sen vuoksi kulutusta arvioidaan usein käyttäen hyväksi epäsuoria mittausmenetel-

miä.  

Koska minua kiinnostaa tässä tutkimuksessa kotitalouksiin hankitut ja hankittavat elintarvik-

keet, niin käytän lähtötietoinani kyseisten maiden kotitaloustiedusteluja. 
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Taulukko 8. Yleisimmät elintarvikkeiden kulutuksen tutkimismenetelmät tuotantokulutusketjun 

eri vaiheissa  

Elintarvikkeiden tuotanto-

kulutusketjun eri vaiheet 

Tutkimusmenetelmä 

tuotanto tuotantotilastot, tuonti 

tuotanto, vienti, tuonti, varastot ravintotaseet 

myynti elintarviketeollisuuden ja kaupan myyntiti-

lastot 

kotitalouksiin hankitut elintarvikkeet kotitaloustiedustelut 

todellinen kulutus ruoankäyttötutkimukset 

 (Maula, 1995, 5 sit. Callmer ym., 1987) 

Venäjän, Kazakhstanin ja Ukrainan osalta aineiston keräsin maiden tilastosivuilta. Aineistona 

työssäni on käytetty hyväksi maiden kotitaloustiedusteluita. 

Suomen osalta olen käyttänyt Johanna Maulan tutkimusta ”Elintarvikkeiden kulutus ja kulu-

tusmuutokset Suomessa 1950–1993”. Maulan (1995) mukaan, tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää elintarvikkeiden kulutusta ja kulutusmuutoksia Suomessa vuosina 1950–1993. Ky-

seisessä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään taustoja ja syitä kulutusmuutoksiin. Aineistona 

työssä on käytetty ravintotaseita ja kotitaloustiedusteluita.  

Venäjän osalta olen käyttänyt kotitaloustiedusteluja, joissa on esitetty Venäjän prosentuaaliset 

kulutusmenot vuosina 1995–2010. Taulukko oli saatavilla vain venäjäksi, joten olen kääntä-

nyt sen suomeksi sekä muokannut tarpeen mukaan.  

Venäjän osalta olen käyttänyt myös kahta juustotutkimusta. Ensimmäinen on ”Russia cheese 

market 2010”, jossa analysoitiin juustojen kulutusta Venäjällä ja sen kulutuksen trendejä. 

Toinen tutkimus on Valion OOO tilaustutkimus ”Cheese study in Russia 2005”. 

Kazakhstanin osalta olen käyttänyt Kazakhstanin tilastosivuilla (www.eng.stat.kz) vuonna 

2010 julkaistua kotitaloustietokantaa. Kazakhstanin osalta taulukot olivat myös venäjäksi, 

joten olen kääntänyt ne suomeksi ja muokannut tarpeiden mukaan. Aineistona tästä julkaisus-

ta on Kazakhstanin kotitalouksien kulutus ja sen rakenne vuosina 2005–2009.  
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Ukrainan osalta olen poiminut aineistot Ukrainan tilastokeskuksen (www.ukrstat.gov.ua) si-

vuilta. Ukrainan osalta aineisto oli taulukon muodossa aiheen mukaan ja se oli saatavilla joko 

englanniksi, venäjäksi tai ukrainaksi. Olen kääntänyt tiedot suomeksi ja muokannut tarpeiden 

mukaan. Ukrainan osalta käytän maan kotitalouksien prosentuaalisia kulutustietoja vuosilta 

1999–2009, sekä kotitalouksien elintarvikkeiden prosentuaalisia kulutustietoja vuosilta 1999–

2009. 

Aineiston keruuseen liittyi muutamia isoja haasteita. Ensiksi maiden aineistot olivat sisällöl-

tään ja muodoltaan hyvin erilaisia, joten niiden rinnakkain asettelu oli vaikeaa. Pyrin kuiten-

kin muokkaamaan aineistoja siten, että ne olisi vertailukelpoisia.  

Toinen haaste oli se, ettei juustojen kulutuksesta ollut erikseen eriteltyä aineistoa. Venäjän ja 

Ukrainan lähtötiedoissa oli vain maidon ja maitotuotteiden kulutustiedot. Kazakhstanin lähtö-

tiedoissa oli maitotuotteiden ja munien kulutustiedot. Venäjän osalta löytyi kuitenkin kattavat 

tutkimukset juustojen kulutuksista.  

Rasvojen aineiston keruun osalla oli vielä enemmän haasteita, koska Ukrainan aineistossa oli 

kasvisöljyn kulutustiedot kiloina ja Venäjän ja Kazakhstanin aineistoissa oli vain tiedot rasvo-

jen prosentuaalisista kulutuksista. Venäjän ja Kazakhstanin tiedoissa ei ollut voin ja kasvisöl-

jyn tietoja eriteltyinä..  

Edellä mainitut tilastolliset eriävyydet johtuvat mielestäni jo sinänsä maiden kulutustottumuk-

sista ja tarpeista maan sisäiseen seurantaan. Nämä lähtötiedoista johtuvat seikat ovat tehneet 

mahdottomaksi vertailla maiden rasvojen kulutuksia sekä samoin on juustojen kulutuksen 

laita Kazakhstanin ja Ukrainan osalta.  

Tässä tutkimuksessa keskityn kuitenkin laajemmin Suomen ja Venäjän juuston kulutuksiin 

sekä Suomen rasvojen kulutuksiin. Pyrin kuvailemaan yleisesti Venäjän, Kazakhstanin ja Uk-

rainan rasvojen kulutusta sekä Kazakhstanin ja Ukrainan juustojen kulutusta. 
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7. TULOKSET 

7.1. ELINTARVIKKEIDEN KULUTUSMUUTOKSIA AIKAANSAAVAT TEKI-

JÄT 

Monet tekijät vaikuttavat elintarvikkeiden kulutustottumuksiin ja -muutoksiin. Maulan (1995, 

6-11) mukaan, näitä ovat esimerkiksi hintojen muutokset, tarjonta (sen laajentuminen tai su-

pistuminen), elintaso ja ostovoima, kotikeittiöiden koneellistuminen, ateriajärjestys ja kodin 

ulkopuolella ruokailu, kaupungistuminen ja väestön määrä, naisten ansiotyö, lapsien lukumää-

rä ja kotitalouksien koko, valistus sekä väestön ikärakenne. Kuviossa (Kuvio 5) on tuotu esiin 

elintarvikkeiden kulutusmuutoksiin vaikuttavat tekijät sekä mihin elintarvikkeisiin mikäkin 

tekijä vaikuttaa.  

 

Kuvio 5. Elintarvikkeiden kulutusmuutosten tärkeimmät syyt vuosina 1950–1993 

(Maula, 1995, 49) 
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Suurin osa elintarvikkeiden kulutusmuutoksista tapahtuu silloin kun kulutusyhteiskunta alkaa 

muodostua. Yleinen elintaso ja ostovoima alkavat kasvamaan, kun yhteiskunnasta alkaa muo-

dostua kulutusyhteiskunta. Tämä aikaansaa myös omalta osaltaan merkittäviä muutoksia ku-

lutukseen.  

Suomessa kulutusyhteiskunta syntyi vuosina 1950-1975, jolloin myös suurimmat muutokset 

kulutuksessa ovat tapahtuneet ja ihmisten elintaso alkoin nousemaan.  

Vuoden 1975 jälkeen kulutuksen muutos oli tasaantunut ja elintarvikkeryhmien kulutuksissa 

ei ole tapahtunut enää suuria muutoksia. Sen sijaan elintarvikkeryhmien sisällä tapahtui 

merkittävia muutoksia.  

Seuraavassa on tuotu esiin lyhyesti elintarvikkeiden kulutusmuutoksiin vaikuttavat tekijöitä. 

Nämä tekijät ovat aiheuttaneet suuria muutoksia Suomessa, uskon kuitenkin, että ajan myötä 

ne tulevat vaikuttamaan melko samalla tavalla myös Kazakhstanissa ja Ukrainassa.  

Kotikeittiöiden koneellistuminen 

Nykyisin, ainakin Suomessa keittiön perusvarustukseen kuuluuvat liesi, jääkaappi, pakastin, 

mikroaltouuni, kahvinkeitin ja leivänpaahdin ja astianpesukone. Entisen Neuvostoliiton 

maissa ei vielä näin ole, mutta siihen suuntaan ollaan menossa.  

Kotikeittiöiden koneiden yleistyminen ja kehittyminen vaikuttavat omalta osaltaan 

elintarvikkeiden säilymiseen, valmistamiseen, lämmittämiseen ja siten myös elintarvikkeiden 

kulutukseen. Eniten keittiöiden koneellistuminen vaikuttaa valmisruoan kulutukseen ja 

käyttöön.  

Ateriajärjestys ja kodin ulkopuolella ruokailu 

Ennen vanhaan Suomessa syöttiin kolmesta neljään lämmintä ateriaa päivässä. Yksi syy tähän 

oli runsaan ruumiillisen työn määrä. Nykyisin syödään vain kaksi tai jopa yksi ateria päivässä. 

Tähän on suurelta osin vaikuttanut muutto suurkaupunkeihin ja työnkuvan muuttuminen. Tä-

mä on lisännyt välipalojen kulutusta sekä sitä, että ihmiset alkoivat yhä enemmän syödä kodin 

ulkopuolella. Suomessa työpaikkaruokailu on yleistynyt 1970 - luvulla. Runsaimmin kodin 

ulkopuolista ruokailua suosivat pääkaupunkiseudun ihmiset, opiskelijat ja toimihenkilöt sekä 

vähiten eläkeläiset ja maatalousyrittäjät. Yksi syy siihen on myös tarjonta, ajan puute.  
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Kaupungistuminen ja väestön määrä 

Elintarvikkeiden kulutukseen vaikuttaa myös suurelta osin väestön määrä sekä kaupungistu-

minen. Suomessa se on tarkoittanut suurta siirtymistä omavaraistaloudesta markkinatalouteen. 

Kaupungistuminen vaikuttaa myös siihen, että tavaroita ostetaan enemmän kaupasta, eli pal-

velut ja tuotteet on tuotu lähelle ihmistä. Eniten se vaikuttaa viljan kulutukseen. Sen merkitys 

on vähentynyt. (Maula, 1995, 10.) 

Naisten ansiotyö  

Nykyaikana naisten työssäkäynti on yleistynyt lujaa vauhtia. Se vaikuttaa omalta osaltaan 

kotitöihin ja ruoanlaittoon.  Ruokailu on jakautunut arkipäiväruokailuun ja viikonloppuruo-

kailuun. Se on tuonut myös paljon muutoksia elintarvikkeiden valintakriteereihin ja kulutus-

tottumuksiin. Arkipäivänä ihmiset ostavat helposti valmistettavaa ruokaa ja tämän vuoksi 

puolivalmisteiden ja valmisruoan kulutus on selvästi noussut.  

Väestön ikärakenne 

Nykyaikana iäkkäiden ihmisten osuus kasvaa ja syntyvyys taas pienentyy. Väestön ikäraken-

ne vaikuttaa huomattavasti kulutukseen.  

Lapsien lukumäärä ja kotitalouksien koko 

Elintarvikkeiden kulutusmuutoksia saivat aikaan myös lasten lukumäärän vähentyminen ja 

sen kautta kotitalouksien koon pienentyminen. Nykyisin ihmiset eroavat yhä enemmän ja yk-

sinelävien vanhusten ja nuorten määrä kasvaa.  

Tarjonta 

Elintarvikkeiden tarjontaan vaikuttavat tuotekehitys, tuotanto, tuonti, logistiikka, mainonta ja 

kauppa. Maitotuotteiden, lihajalosteiden, valmisruokien sekä puolivalmisteiden kulutuksiin 

kasvavasti on huomattavasti vaikuttanut omalta osaltaan myös tuotekehitys. Toisaalta herää 

kysymys kumpi ohjaa kumpaa, eli kysyntä tarjontaa vai päinvastoin. Osaltaan kulutus on 

määrännyt tuotekehityksen suunnan ja taas osaltaan tuotekehitys on antanut pohjan kulutuk-

selle. Kulutusyhteiskunnassa tarjonta ja kulutus ovat kuitenkin jatkuvassa kasvussa.  
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Valistus 

Valistus on hyvin manipuloiva tekijä ja yleensä sitä määrittävät monet tahot. Esimerkiksi 

Suomessa ruoka- ja ravitsemusvalistusta ovat tehneet neuvontajärjestöt (erityisesti Marttaliit-

to), kaupparyhmittymät, kunkin elintarvikealan omat liitot ja järjestöt, kouluhallitus kouluissa 

ja valtio. Suurelta osin valistus on perustunut valtion taholta (ravitsemustoimikunta, ravitse-

musneuvottelukunta) annettuihin ohjeisiin ja suosituksiin. Esimerkiksi suurelta osin valistus 

on vaikuttanut rasvan kulutuksen vähenemiseen. Voi ja margariini ovat toisiaan korvaavia 

elintarvikkeita, silloin kuin voin kulutus kasvaa, niin margariinin kulutus pienenee ja päinvas-

toin. Tätä kulutusta ohjaa erittäin paljon valistus (em. 7-39.) (ks. kuviot sivuilla 89-90).  

Hinnat 

Hinnat määrittävät suurelta osin kulutusta. Hinnat ovat aina olleet merkittävä tekijä elintar-

vikkeiden kulutuksen muutoksissa (Maula, 1995, 7). Hintojen nousulla tai laskulla voidaan 

säädellä kulutusta. Nykyaikana Euroopassa tapahtuva elintarvikkeiden hintojen nousu vaikut-

taa paljon kulutukseen ja kuluttajien elintasoon ja ostovoimaan. 

Yhteenveto 

Maula (1995, 10) arvioi vuonna 1995 elintarvikkeiden kulutusmuutosten suunnan olevan 

Suomessa tulevaisuudessa alla olevan taulukon mukainen (Taulukko 9). Ennuste on suurelta 

osin toteutunut nykypäivänä Suomessa. Tämä ennuste voi pitää myös paikkansa jossain mää-

rin tarkasteltaessa Kazakhstanin ja Ukrainan kulutuksia. Juustojen kulutus tulee kasvamaan, 

rasvojen kulutus tulee jossain vaiheessa tasoittumaan ja kulutus pysyy samana. Kulutus muu-

tokset tulee tapahtumaan rasvojen sisällä (voin ja margariini välissä).  
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Taulukko 9. Elintarvikkeiden kulutuksien todennäköisiä muutoksia seuraavan kymmenen vuo-

den aikana tämän tutkimuksen perusteella 

Kulutusmuutos Elintarvikeryhmä 

Kulutus tulee kasvamaan hedelmät, kala, maitotuotteet, 

vihannekset 

Kulutus tulee pysymään 

samana 

juurekset, kananmuna, marjat, 

rasvat, vilja 

Kulutus tulee laskemaan liha, maito, peruna, sokeri 

(Maula, 1995, 50) 

Tässä tutkimuksessa keskitytään maitotuotteiden (juuston) sekä rasvojen kulutuksiin. Seuraa-

vaksi keskitytään niiden elintarvikeryhmien kulutusmuutoksia aiheuttaviin tekijöihin. Maulan 

(1995, 49) mukaan, maitotuotteiden kulutuksen muutoksia aiheuttavat: hinnat, valistus, tar-

jonta, elintaso ja ostovoima. Rasvojen kulutuksen muutoksiin aiheuttavat valistus ja hinnat. 

Tässä tutkimuksessa en keskity valistuksen vaikutuksiin syvällisemmin, koska siihen tarvitaan 

ravitsemustutkimuksia. En myöskään keskity tarjontaan tai hintoihin puutteellisten lähtötieto-

jen vuoksi. Tarkastellaan tarkemmin maiden elintasoa ja ostovoimaa ja sen mukaan määritän 

maan kehitysasteen.  

7.2. ELINTASO JA OSTOVOIMA 

Keskiluokka synnyttää kulutusyhteiskuntaa, ja kulutusyhteiskunta vaikuttaa kulutuksen kas-

vuun kokonaisuudessa. Kotitalouksien kulutusmenojen rakennetta ja määrä käytetään usein 

hyvinvoinnin arvioimiseen. Yksitäiset kulutusmenot kasvavat, välttämättömyyshyödykkeiden 

osuus pienenee ja esimerkiksi vapaa-aikaan, kulttuuriin ja koulutukseen liittyvät menot voi-

makkaasti kasvavat (ks. kohta 0 Engelin laki). Silloin elintarvikkeisiin käytetty rahan osuus 

kotitalouksien kulutusmenoista laskee, mutta kuitenkin elintarvikkeisiin kokonaisuudessaan 

käytetty rahan määrä kasvaa.  
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Suomi 

Maulan (1995, 8-9) mukaan Kansantalouden tilinpito (1994) osoittaa, että Suomessa elintaso 

on tähän päivään asti ollut noususuhdanteinen. Suomessa vuosina 1950–1993 elintarvikkeisiin 

käytetyn rahan osuus kotitalouksien menoista on laskenut tasaisesti. Suomalaiset käyttivät 

38 % tuloistaan elintarvikkeisiin vuonna 1950, 26 % vuonna 1970 ja 1992 enää 16 %. Toi-

saalta kuitenkin elintarvikkeisiin kokonaisuudessaan käytetyn rahan määrä on noussut tänä 

aikana.   

Suomessa yksityiset kulutusmenot ovat kasvaneet vuodesta 1950 vuoteen 1985 lähes nelin-

kertaisiksi. Rahaa meni enemmän koulutukseen, vapaa-aikaan, kulttuuriin ja vähemmän vält-

tämättömyyshyödykkeisiin. (em. 8-9.) 

Venäjä 

Venäjällä näyttää elintaso olevan myös noususuuntainen. Taulukosta (Taulukko 10) voimme 

nähdä, että Venäjällä elintarvikkeiden kulutus suhteessa kokonaiskulutukseen koko ajan pie-

nenee. Engelin lain mukaa, se kertoo elintason noususta. Vuonna 2010 elintarvikkeiden kulut 

olivat 29,5 %. Suomessa sama taso saavutettiin vuonna 1970, jolloin suomalaiset käyttivät 

elintarvikkeisiin 26 %.  Venäjän osalta voimme todeta, että kulutusyhteiskunta on syntynyt, ja 

keskiluokka kasvaa.  
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Taulukko 10. Venäjän kulutusmenot vuosina 1995–2010 [%] 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kulutusmenot 100 100 100 100 100 100 100 100 

Elintarvikkeiden kulut 49,0 47,6 33,2 31,6 28,4 29,1 30,5 29,5 

   leipä ja viljatuotteet 8,2 8,1 5,6 5,1 4,5 4,8 4,9 4,5 

   peruna 1,0 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 

   vihannekset 2,9 2,5 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1 2,0 

   hedelmät ja marjat 2,8 2,4 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1 

   liha ja lihatuotteet 13,2 13,1 10,1 9,8 8,7 8,6 9,1 8,8 

   kala ja kalatuotteet 2,2 2,5 2,0 1,9 1,8 1,8 2,0 1,8 

   maito ja maitotuotteet 7,4 6,4 4,6 4,3 4,1 4,2 4,4 4,3 

   sokeri ja makeiset 6,0 5,9 2,3 2,2 1,8 1,8 2,0 2,1 

   munat 1,5 1,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

   rasvat 1,5 1,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 

   tee, kahvi, alkoholittomat  

   juomat ja muut elintarvikkeet 
2,3 3,1 2,8 2,6 2,2 2,3 2,4 2,5 

 Ruokailu kodin ulkopuolella 3,0 1,8 2,9 2,5 2,8 2,9 3,2 3,3 

 Alkoholi juomat 2,5 2,5 1,9 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 

 Ei elintarvikkeiden kulut 31,8 34,3 38,5 38,8 41,7 40,9 37,8 38,8 

 Palveluiden kulut 13,7 13,8 23,5 25,2 25,4 25,5 26,8 26,7 

(www.gks.ru) 
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Kazakhstan 

Taulukko 11. Kazakhstanin kulutusmenot ja -rakenne 2005–2009 [%] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Kulutusmenot 100 100 100 100 100 

Elintarvikkeet (elintar-

vikkeet, alkoholittomat 

ja alkoholijuomat tu-

pakka, ruokailu kodin 

ulkopuolella) 

45 42 42 44 45 

 elintarvikkeet, niistä 87 88 88 88 88 

    leipä ja leipätuotteet 22 21 20 22 21 

    liha, lintu ja kala 29 31 32 31 31 

    maitotuotteet ja munat 10 11 11 12 12 

    rasvat 7 6 5 7 5 

    hedelmät ja vihannekset 14 16 16 15 15 

    sokeri ja makeiset 9 9 8 7 8 

 alkoholittomat juomat 5 5 5 4 5 

 alkoholijuomat 3 3 3 3 3 

 ruokailu kodin ulkopuo-

lella 
5 6 6 6 6 

 tupakkatuotteet 4 3 3 3 3 

Ei elintarvikkeet 29 32 32 29 29 

Maksulliset palvelut 26 26 26 27 26 

(www.eng.stat.kz) 

Kazakhstanin osalta elintarvikkeiden kulutusmenot näyttävät olevan melko samalla tasolla 

vuosina 2005–2009. Kazakhstan on nyt samalla tasolla kun Venäjä oli vuosina 2000–2005. 

Eli keskiluokka ja kulutusyhteiskunta (jos ne ovat olemassa) ovat vielä sikiövaiheessa.  
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Ukraina 

Taulukko 12. Ukrainan kotitalouksien kulutukset vuosina 1999- 2009 [%] 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kotitalouksien kulu-

tus 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaikki kulut 96,6 93,3 93,7 92,8 93,3 92,6 91,1 90,5 90,0 86,2 87,8 

elintarvikkeet ja ei 

alkoholi juomat 
65,2 64,9 62,6 59,1 58,6 57,5 56,6 53,2 51,4 48,9 50,0 

alkoholi juomat ja 

tupakka 
2,9 3,0 2,8 2,6 2,8 2,8 2,9 2,6 2,6 2,2 3,2 

tavarat ja palvelut 28,5 25,4 28,3 31,1 31,9 32,3 31,6 34,7 36,0 35,1 34,6 

Ei markkinaperus-

teisen kulutuksen 

osuus 

3,4 6,7 6,3 72 6,7 7,4 8,9 9,5 10,0 13,8 12,2 

(www.ukrstat.gov.ua) 

Ukrainassa näyttää taas elintarvikkeisiin menevä osuus on jatkuvassa laskussa, mutta sen suh-

teellinen osuus on vielä hyvin suuri eli noin puolet kaikista menoista. Tämä on jopa suurempi 

kuin Kazakhstanissa. Esimerkiksi Vuonna 2009 Ukrainassa elintarvikkeisiin meni 45 %, Ka-

zakhstanissa taas 42 %. Tämän mukaan voidaan todeta, että kazakhstanilaiset ovat vauraam-

pia kuin ukrainalaiset.  

7.3. ELINTARVIKKEIDEN KULUTUS 

Seuraavassa tarkastellaan elintarvikkeiden kulutuksen muutoksia Suomessa vuosina 1950–

1975, jolloin kulutusyhteiskunnan oletetaan syntyneen. Ajanjaksolla Suomessa tapahtui suuria 

muutoksia myös eri elintarvikeryhmien kulutuksissa. Tarkasteltaessa maiden kulutuslukemia 

herää kysymys, että voidaanko olettaa, että Venäjällä on nyt tapahtumassa sama trendi kulu-

tuksessa ja että Kazakhstanissa ja Ukrainassa tulee tulevaisuudessa tapahtumaan samansuun-

tainen kehitys.  
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Suomi 

Maulan (1995, 11–12) mukaan, Suomessa vuosina 1950–1993 elintarvikkeiden kulutuksissa 

tapahtui suuria muutoksia (ks. Kuvio 6 ja Kuvio 7). Joidenkin elintarvikkeiden kulutukset 

ovat nousseet ja toiset taas laskeneet. Kuviossa (Kuvio 6), voimme todeta maidon, viljan ja 

perunan kulutuksien laskun. Toisaalta lihan, hedelmien ja vihannesten kulutukset ovat nouseet 

selvästi.  Juuresten ja marjojen kuluttaminen on pysynyt samana. Tämän jälkeen on 

tapahtunut pieniä muutoksia, mutta yleisesti 1970-luvun puolivälin jälkeen elintarvikkeiden 

kulutusmuutokset ovat tasoittuneet.  

Suomessa suurimmat muutokset elintarvikkeiden kulutuksissa kohdistuivat vuoteen 1975, 

jonka jälkeen muutoksia on tapahtunut hedelmien ja maidon kulutuksissa (ks. Kuvio 6 ja Ku-

vio 7). 

 

Kuvio 6. Elintarvikkeiden kulutus Suomessa 1950–1993 

(Maula, 1995, 12) 
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Vuosina 1950–1975 Suomessa on tapahtunut suuria muutoksia elintarvikkeiden kulutuksissa. 

Syy siihen on suomalaisen kulttuurin modernisoituminen ja kansainvälistyminen. Voimme 

sanoa, että siinä ajassa suhtautuminen ruokaan on muuttunut, eli suomalainen ruoan kulutus 

on muuttunut energian saannista mielihyvän tyydytyksen. Samalla vuosina 1950–1975 alkoi 

elintaso nousu ja suomalaisen kulutusyhteiskunnan rakentuminen. 

Maula (1995, 47) mukaan, monet Suomessa tapahtuneet elintarvikkeiden kulutusmuutokset 

näyttävät tapahtuneet myös muissa Pohjoismaissa ja monissa muissa teollisuusmaissa. 

Suurin muutos tapahtui kaikkien elintarvikkeiden kohdalla samaan aikaan. Syy siihen voi olla 

se, että elintarvikkeiden kulutukseen vaikuttaneen hyvinvoinnin lisääntyminen on tapahtunut 

kulutusyhteiskunnan synnyn alkuvuosikymmeninä ja sen jälkeen hyvinvoinnin kasvu on nä-

kynyt muussa kulutuksessa selvemmin kuin elintarvikkeissa. Toisaalta suuria muutoksia ei 

tapahdu enää kokonaiskulutuksessa, vaan muutos on siirtynyt elintarvikeryhmien sisälle. 

Esimerkiksi puolivalmisteet ja valmisruokien kulutukset ovat kasvaneet. Samalla esimerkiksi 

leipomisen vähenemisen kautta, joidenkin edullisten raaka-aineiden kulutus on pienentynyt. 

(em. 11–47.) 

 

Kuvio 7. Elintarvikkeiden kulutus Suomessa 1950–1993 

(Maula, 1995, 13) 
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Venäjä 

Russia cheese market 2010 mukaan, venäläisille kuluttajille tärkeitä asioita ovat, elintarvik-

keiden turvallisuus, ruoanlaiton helppous ja terveellisyys. 

Nykypäivän kuluttajat Venäjällä ovat enemmän ja enemmän huolissaan elintarvikkeiden tur-

vallisuudesta. Muutama vuosi vielä sitten kuluttajat uskoivat, että paras maito on heti lehmäl-

tä. Tämä olettamus muuttui pikkuhiljaa sivistyksen ja valistuksen kautta. Elintarvikkeiden 

turvallisuus tarkoittaa kuluttajan silmissä sitä miten maito on käsitelty. Pakkaamaton maito 

voi kantaa bakteereita ja sairauksia. Tähän luuloon vaikuttaa olennaisesti valistus.  

Nykypäivän ihmiset ovat yhä enemmän kiireisiä ja heillä on vähemmän aika ruoan laittami-

seen. He valitsevat helposti käytettäviä ja valmistettavia elintarvikkeita. Nopea elämänrytmi 

muuttaa siis kuluttajan tottumuksia ja kulutuskäyttäytymistä. Moni ihminen syö yhä vähem-

män kotona valmistettua ruokaa ja syövät yhä enemmän välipaloja. Nämä edellä mainitut te-

kijät vaikuttavat siihen, että valmisruokien kulutus kasvaa. Tämä osin selittää myös viljan ja 

perunan kulutuksen laskua. 

Kuluttajalle on tärkeää, että elintarvikkeet olisivat terveellisiä ja se vaikuttaa omalta osaltaan 

rasvojen kulutukseen. Rasvojen kulutus on vähentynyt, yksi syy siihen voi olla myös se, että 

pyritään pitämään huolta terveydestä (valistus ohjaa) ja toinen syy, että kotona valmistettavat 

leivonnaiset ovat vähentyneet. Rasvojen osalta Venäjällä tärkeä kulutustrendi on ollut se, että 

voita on aina pidetty terveellisempänä ja luonnollisempana elintarvikkeena kuin margariinia. 

Sanonta kuuluu ”rasva pitää olla rasvaa”.  

Venäjän aineiston osalta, voimme todeta kaikkien elintarvikkeiden osalta kulutuksen vähen-

tyneen. Kulutus on kasvanut vain ryhmissä tee, kahvi, alkoholittomat juomat ja muut elintar-

vikkeet. Maito ja maitotuotteiden osalta kulutus on kääntynyt laskuun. Mutta oletan että suu-

rin muutos on tapahtunut tämän ryhmän sisällä. Eli juustojen kulutus Venäjällä kasvoi, mutta 

muiden maitotuotteiden kulutus on puolestaan pienentynyt.  
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Kazakhstan 

Kazakhstanin aineiston (Taulukko 11) osalta voimme todeta, että liha, lintu ja kala, 

maitotuotteiden ja munien osalta kulutus on kasvanut. Muiden elintarvikkeiden osalta kulutus 

on pysynyt melkein samalla tasolla.   

Ukraina 

  

Taulukko 13. Ukrainan kotitalouksien elintarvikkeiden kulutus vuosina 1999–2009 [kg] 

Elintarvikkeet 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

liha ja lihatuotteet 3,7 3,3 2,8 3,3 3,9 4,0 4,4 4,7 5,1 5,1 4,8 

maito ja maitotuot-

teet 
18,7 17,1 17,3 18,8 19,1 20,2 21,7 22,3 22,1 22,6 19,8 

munat 19 18 16 17 17 18 21 19 20 20 20 

kala ja kalatuotteet 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9 2,1 1,8 

sokeri 2,7 3,5 3,3 3,1 3,2 3,6 3,6 3,2 3,2 3,4 3,2 

kasvisöljy 1,5 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 

peruna 10,2 10,4 11,1 10,3 9,9 10,1 9,6 8,7 8,3 8,4 8,0 

vihannekset 10,0 9,5 9,0 9,5 9,0 8,7 9,1 9,4 8,7 9,3 10,1 

hedelmät ja marjat 2,0 2,5 2,2 2,4 2,5 2,7 3,1 3,0 3,6 3,7 3,6 

leipä ja leipomo-

tuotteet 
9,1 10,7 10,7 10,7 10,3 10,4 10,3 9,8 9,6 9,6 9,3 

(www.ukrstat.gov.ua) 

Taulukossa (Taulukko 13) voimme todeta liha ja lihatuotteiden ja perunan kulutusten laskun, 

niin kuin Maula omassa tutkimuksessaan ennusti (ks. Maula, 1995, 50). Taas maito ja maito-

tuotteiden, kala ja kalatuotteiden, kasvisöljyn sekä hedelmien ja marjojen kulutus on kasva-

nut. Munien, vihannesten, leipä ja leipomotuotteiden kulutukset ovat vaihdelleet ja sokerin 

kulutus on kasvanut. (Maula omassa tutkimuksessa on ennustanut sokeri kulutuksen laske-

van). Syy sokerin kulutuksen kasvuun voi olla valistuksen puute tai maan oma kulutuskulttuu-

ri.  
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Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin juustojen ja rasvojen kulutuksien trendejä ja muutoksia. 

Sekä pyritään löytämään mahdollisia syitä tapahtuneisiin kulutusmuutoksiin ja kulutustren-

deihin.  

7.3.1. Maitotuotteet (juusto) 

Suomi 

Maulan (1995, 35) mukaan, Suomen juuston kulutus oli melko tasaista 1950-luvun alusta aina 

1960-luvun puolivälin saakka. Tänä aikana juuston kulutus oli noussut noin 1 kg/hlö. (ks. 

Kuvio 8). 1960-luvun puolivälin jälkeen juustojen kulutus kohosi huomattavasti aina vuoteen 

1975 asti jolloin se oli kaksinkertaistunut. 1990-luvun alkuun mennessä juustojen kulutus oli 

jopa nelinkertaistunut.  

Edamia kulutetaan juustoista eniten ja sen kulutus kasvoi melko 

nopeasti koko 1970- ja 1980-lukujen (ks. Kuvio 9). 1970-luvun 

puolivälistä alkaen erityisesti muiden juustojen kuin edamin ja 

emmentalin kulutukset ovat nousseet voimakkaasti. (em. 35.) 

 

Kuvio 8. Maitotuotteiden kulutus Suomessa 1950–1993 

(Maula, 1995, 35) 
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Kuvio 9. Juustojen kulutus Suomessa 1966–1990 

(Maula, 1995, 36)  

Juustojen kulutus on noussut voimakkaasti Suomessa erityisesti 

1960-luvun puolivälin jälkeen ja syitä tähän on varmasti useita. 

Ostovoiman yleinen nousu on varmasti ollut yksi syy. Juustoja 

pidettiin aikaisemmin melko kalliina elintarvikkeina ja ostovoi-

man noustua ne tulivat paremmin kaikkien ulottuville. Markki-

nointiin panostettiin Valiolla varsin voimakkaasti (Hokkanen, 

1980) ja sekä tuotekehityksen, että tuonnin ansiosta lajivalikoi-

mat ovat monipuolistuneet huomattavasti. Valikoimien monipuo-

listuminen näkyy selvästi myös juustojen kulutuksessa siten, että 

muiden juustojen kuin edamin, emmentalin ja sulatejuuston ku-

lutukset ovat kotitaloustiedustelun mukaan nousseet varsin voi-

makkaasti 1970-luvulta alkaen. Myös sen vuoksi erikoisjuusto-

jen kulutukset ovat todennäköisesti nousseet ja että niillä on ol-

lut ja on vieläkin tietty statusta nostava vaikutus. (em. 38.) 

Suomen juustojen kulutus on esitetty liitteessä Liite 5. 

Venäjä 

Venäjällä puolet kotitalouksista käyttää juustoa päivittäin. Suurimpien kaupunkien juustojen 

kulutus on keskimääräistä runsaampaa, Moskovassa 56 %, Pietarissa 54 %, Jekaterinburgissa 
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31 %. Suomessa vastaava luku on 74 %. Venäjällä nuoret (alle 25 v.) ja naiset syövät juustoa 

useammin. Suomeen verrattaessa venäläiset suosivat vahvanmakuisia juustoja. Ostaessaan 

juustoja venäläiset kiinnittävät huomiota myös tuotteiden terveellisyyteen, korkeaan laatuun, 

tunnettuuteen ja sopivuuteen koko perheelle. Moskovassa on tärkeää, että olisi tietty juuston 

valmistaja ja että se olisi monikäyttöistä, toisin sanoen sen pitäisi sopia esimerkiksi itse ruoan-

laittoon ja toisaalta leivän päälle. Pietarissa kiinnitetään huomiota, terveyteen, korkeaan laa-

tuun ja lisäaineettomuuteen. Jekaterinburgissa perheen mielenkiinnon saa valmistaja, kotimai-

suusaste sekä matala hinta. (Cheese Study in Russia, 2005.) 

Venäjällä juustojen kotimaisuusaste ei ole kovinkaan merkittävä, mutta sen sijaan niiden pitää 

olla laadukasta, terveellistä, monikäyttöistä ja vahvan makuista. Kuten aiemmin olen toden-

nut, että Venäjällä rasva halutaan rasvana ja tästä syystä juuston rasvattomuuteen ei kiinnitetä 

huomiota.  

 

Kuvio 10. Juustojen kulutus Venäjällä 2000–2015 (' 000 tonnia) 

 (Proteus Insight, 2010) 
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Vuonna 2009 juustoa oli myyty 816 505 t. (Kuvio 10) ja määrä oli noin 1,6 % pienempi kuin 

vuonna 2008. Kulutuksen notkahdus selittyy osittain vuoden 2008 maailmanlaajuisella taan-

tumalla. 

Vuonna 2009 EU maissa käytettiin juustoa 19,1 kg/hlö, USA:ssa 14,9 kg/hlö ja Venäjällä 5,8 

kg/hlö. Juuston kulutus venäjällä on nousussa vuosittain. Vuonna 2015 ennustetaan juuston 

kulutuksen olevan Venäjällä noin 990 608 t. Eli se tulisi kasvamaan noin 21 % vuoden 2009 

kulutuksesta (Kuvio 10) (Proteus Insight, 2010, 5-6.) 

7.3.2. Rasvat 

Suomi 

Suomessa rasvojen kokonaiskulutus on hieman laskenut vuodesta 1950 vuoteen 1993. (ks. 

Kuvio 11). Rasvojen vuosittainen kulutus oli noususuuntainen vielä sodan jälkeen teollistumi-

sen aikakaudella ja oli korkeimmillaan 1960-luvun alussa. Tämän jälkeen kulutus oli loivassa 

laskusuunnassa aina 1970-luvun lopulle asti. 1970-luvun lopulla rasvojen kulutuksen lasku 

kääntyi selvästi jyrkempään laskuun. 1970-luvun lopun rasvankulutuksen tottumusmuutos on 

oletettavasti peruja valistuksen lisääntymisestä. Valistuksen avulla pyrittiin alentamaan rasvan 

osuutta jokapäiväisessä ravinnossa. 

Näyttää siltä, että tänä aikana tapahtunut rasvojen kulutuksen 

lasku on johtunut nimenomaan voin kulutuksen alentumisesta. 

Muun muassa kaupungistuminen on varmasti muuttanut suhtau-

tumista voihin ja siten sen kulutus on laskenut. (Maula, 1995, 

40.) 

Voin ja margariinin kulutus toimii lähes peilikuvia toinen toiselle. Ne ovat toisiaan korvaavia 

elintarvikkeita kuten kuviosta (Kuvio 11) voimme todeta. Toisin sanoen voin kulutuksen vä-

hentyessä kulutustottumuksia siirretään margariinin kulutukseen ja taas päinvastoin. Itse ras-

van (tässä voi ja margariini) kulutus ei sinänsä ole muuttunut vaan pysynyt jokseenkin samal-

la tasolla. 1980-luvun lopulla margariinin kulutus saavutti voin kulutuksen ja oli 1990- luvun 

alussa noin 50 % kysytympää kuin voi. Markkinoille saatiin 1980-luvulla myös voi-

kasvisrasvalevitteet, jotka osaltaan söivät voin kulutuslukemia. 
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Kuvio 11. Rasvojen kulutus Suomessa 1950–1993 

(Maula, 1995, 64) 

Suomen rasvojen kulutus on esitetty liitteessä Liite 5. 

Venäjä, Kazakhstan ja Ukraina 

Venäjällä rasvojen kulutus on laskusuuntainen tähän päivään asti (ks. Taulukko 10). Vuonna 

1995 rasvaa kulutettiin 1,5 %, kun taas vuonna 2010 rasvojen kulutuksen osuus oli vain 0,5%.  

Kazakhstanissa rasvojen kulutus on vaihdellut vuositasolla (ks. Taulukko 11). Kazakhstanissa 

rasvoja kulutetaan keskimäärin 5-7 % kaikista elintarvikkeista. Määrä on Venäjään 

suhteellisesti verrattuna huomattavasti enemmän kyseisenä vertailuajanjaksona.  

Ukrainan vertailu on hieman hankalampaa, koska maan aineiston osalta oli saatavissa vain 

kasvisöljyn kulutustiedot. Taulukkoa tulkitessa voimme havaita kasvisöljyn kulutuksen 

pysyvän noin 2 % tasossa (ks. Taulukko 13). Mikäli taulukon kasvisöljyn luku on 

vertailukelpoinen Venäjän ja Kazakhstanin rasvankulutuksen tietoihin, niin silloin Ukrainan 

ravajon suhteellinen kulutus sijoittuisi lähemmäs Venäjän kulutustasoa. 
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Rasvojen kulutukseen vaikuttavat enimmäkseen valistus ja hinnat. Kuten aiemmin on todettu, 

niin valistuksen avulla voidaan helposti ohjata kuluttajakäyttäytymistä. Suomessa rasvojen 

kulutus on ollut jo pitkään laskusuunnassa ja sen taso on nykypäivänä vakiintunut. Suomessa 

rasvojen kulutuksien muutoksiin on vahvasti vaikuttanut mm. terveellisemmän elämäntavan 

ihannointi, kaupungistuminen sekä näistä johtunut valistus. Venäjällä suuntaukset ovat myös 

muuttuneet terveellisemmän elämäntavan sekä länsimaisen kulttuurin suuntaan, joskin 

kulttuuri hieman jarruttaa tätä muutosta. Suurimmat lähivuosien muutokset tulevat 

kohdistumaan itse rasvatuotteiden sisäisinä kulutusmuutoksina, eli esimerkiksi voista 

margariiniin ja päinvastoin.  

Rasvojen kulutustottumuksien määrittämiseksi on syytä kiinnittää erityistä huomiota maan 

kuluttajakulttuuriin. Nykyään entisen Neuvostoliiton maissa rasvojen osalta vallalla oleva 

kulutuskulttuuri on voi painoitteinen. Voita pidetään aitona, puhtaana ja terveellisenä 

tuotteena, toisin kuin margariinia tai rasvalevitteitä. Kuluttatottumuksien muutos vaatii aikaa, 

rahaa ja kärsivällisyyttä. Kuitenkin maailmanlaajuinen kulutussuuntaus, jota länsimaat 

ohjaavat, näyttää pohjautuvan enemmän rasvan kulutuksen vähenemiseen (ei kuitenkaan 

loppumiseen), kuten esimerkiksi Suomessa. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää elintarvikkeiden kulutusta kasvavan keskiluokan 

keskuudessa. Tutkimuksessa vertailin Suomea, Venäjää, Kazakhstania ja Ukrainaa. 

Lisäksi tarkoituksenani oli spesifioida entisen Neuvostoliiton maiden keskiluokan käsite. Tä-

hän paneuduttiin syvällisesti tutkimuksen teoriaosassa. Entisen Neuvostoliiton maissa porva-

risto, kesiluokka ja työväenluokka ovat heikkoja ja työväenluokan osuus on aika suuri. Nyky-

ään Venäjälle on muodostumassa uuden keskiluokan ydin. Uuden keskiluokan ytimeen kuu-

luvat kaikki tieteellis-teknisen, manageriaalisen, hallinnollis-byrokraattiseen sekä professio-

naalisen autonomian tyyppiin kuluvat henkilöt. Keskiluokkaistuminen tuo mukanaan kulu-

tusyhteiskunnan syntymisen. Kulutusyhteiskunnassa elintaso ja ostovoima tulevat kasvamaan.  

Länsimaissa kehitys on edennyt vaiheeseen, jossa yhteiskunta on siirtynyt jälkiteolliseen vai-

heeseen. Yhä pienempi osa väestöstä työskentelee teollisuuden parissa ja tästä syystä ihmisillä 

on enemmän vapaa-aikaa. Ihmiset kuluttavat enemmän, käyvät esimerkiksi kodin ulkopuolel-

la useammin syömässä ja tästä seuraa palvelusektorin kasvutarve.  

8.1. MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT ELINTARVIKKEIDEN KULUTUK-

SIIN KASVAVAN KESKILUOKAN KESKUUDESSA?  

Ihmisten ostopäätöksiin vaikuttavat yleisesti seuraavat tekijät:  

- hinnat 

- tarjonta 

- valistus 

- elintaso ja ostovoima 

- kaupungistuminen 

- kodin ulkopuolella ruokailu 

- lasten lukumäärä 

- kotitalouden koko 

- väestön ikärakenne 

- keittiön koneellistuminen 
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- naisten työssäkäynti 

Edellä luetellut tekijät vaikuttavat, joko suoranaisesti tai välillisesti ostopäätöksiin. Ostopää-

töksiä ohjaa yleisesti kuluttajaa kohtaa edulliset tekijät. Seuraavassa on lueteltu mihin elintar-

vikkeisiin tekijällä on vaikutus: 

- hinnat vaikuttavat hedelmien, rasvojen sekä maitotuotteiden kulutuksiin 

- kodin ulkopuolella ruokailu vaikuttaa kalan sekä kasvisten kulutuksiin 

- tarjonta vaikuttaa hedelmien, kalan, kasvisten, valmisruokien, perunan, mai-

totuotteiden sekä maidon kulutuksiin 

- valistus vaikuttaa lihan, kanamunien, maidon, sokerin, rasvojen, kasvisten, 

maitotuotteiden sekä hedelmien kulutuksiin 

- elintaso ja ostovoima vaikuttavat viljan, perunan, valmisruokien, lihan, ka-

namunien, maidon, sekä maitotuotteiden kulutuksiin 

- kaupungistuminen vaikuttaa perunan ja viljan kulutukseen 

- lasten lukumäärä, kotitalouden koko, väestön ikärakenne, keittiön koneellis-

tuminen vaikuttavat valmisruokien kulutukseen 

- naisten työssäkäynti vaikuttaa viljan kulutukseen 

Toisaalta esimerkiksi valitus ohjaa myös jossain määrin hintaa ja tarjontaa. Lisäksi valtion 

politiikalla sekä maailmanmarkkinoilla on suuri ohjaava vaikutus kuluttajan ostopäätöksiin. 

8.2. MITEN MAITOTUOTTEIDEN JA RASVOJEN KULUTUS TULEE KE-

HITTYMÄÄN? 

Tutkimuksen mukaan juustonkulutus tulee kasvamaan ja rasvojen kulutus tulee pienen nou-

susuhdanteen jälkeen tasoittumaan lähitulevaisuudessa Kazakhstanin ja Ukrainan markkinoil-

la.  

Rasvojen kulutuksen muutokset tulevat kohdistumaan rasvojen kulutuksen sisäisesti. Mutta 

muutokset eivät tule olemaan niin dramaattisia kuin esimerkiksi Suomessa, jossa kulutusmuu-

tokset johtuvat pääasiassa valistuksesta terveellisempään ja vähärasvaisempaan ruokavalioon. 

Entisen Neuvostoliiton maissa kulutetaan enemmän voita kuin margariinia. Voita pidetään 

niin sanotusti puhtaampana ja aidompana ja terveellisempänä tuotteena. Tämä on osittain seu-

rausta entisen Neuvostoliiton ihmisten kulutuskulttuurista. Tähän voidaan vaikuttaa jossain 

määrin valistuksen kautta, mutta mielestäni voin kulutusta on vaikea muuttaa, koska kyseessä 
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on traditio ja tottumus, mitkä ovat taas hitaasti muuttuvia koodeja.  Margariinin kulutus tulee 

vähentymään, koska ihmiset eivät esimerkiksi leivo enää niin paljon kuin ennen. 

Kuten jo aiemmin todettua juustojen kulutus tulee kasvamaan paljon entisen Neuvostoliiton 

maissa. Aiemmin näissä maissa juusto, oli niin sanottu statushyödyke arvokkuutensa vuoksi. 

Nykyään elintason ja ostovoiman kehittyessä ja tuotteiden tarjonnan lisääntymisen vuoksi 

juuston statushyödykkeen asema on horjunut. Juustovalikoimat ovat lisääntyneet ja tuotteiden 

hintakehitys on ollut maille suotuisaa.  

8.3. ELINTARVIKEMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Nykyihmiset ovat yhä enemmän kiireisiä johtuen elämäntyylien muutoksista. Perheessä 

kummankin puolison odotetaan tuovan tuloja kotitalouteen. Tämä on peruja yleisen hintata-

son noususta sekä tasa-arvokysymyksistä, jonka vuoksi naiset käyvät töissä yhä enemmän 

kodin ulkopuolella. Se vaikuttaa myös siihen, että viikoittaiseen ruoan valmistukseen jäävä 

aika supistuu ja tätä kautta kuluttajat esimerkiksi valitsevat helposti tai nopeasti valmistettavia 

ruokia. Puolivalmisteiden ja valmisruokien kulutus tulee kasvamaan myös tarjonnan ohjaa-

mana. Elintason nousu tekee osaltaan mahdolliseksi kodin ulkopuolella ruokailun. Huomiota 

voimme kiinnittää myös siihen, että yleisesti lisääntyvä kodin ulkopuolella tapahtuva ruokai-

lutrendi on keskiluokkaiseen elämäntyyliin kuuluva asia. Ihmiset, jotka pyrkivät kuulumaan 

keskiluokkaan ”trickle down” teorian mukaan matkivat keskiluokkaa.  

Voimme todeta, että Kazakhstan ja Ukraina ovat kasvavaa markkina aluetta. Näissä maissa on 

suuri markkinapotentiaali, mutta siihen liittyy myös monia haasteita. Näitä haasteita ovat mm 

Kazakhstanin ja Ukrainan korruptio, Ukrainan poliittinen epävakaus sekä Kazakhstanin in-

flaatio. Maiden kulutusyhteiskunta on siis vielä kehitysvaiheessa, mutta jos näiden maiden 

kehitys tulee seuraamaan vähääkään Venäjän kehitysmallia, niin voimme todeta, että keski-

luokka tulee kasvamaan ja kulutus kääntyy noususuuntaiseksi. Toisin sanoen kulutustottu-

mukset tulevat muuttumaan ja tätä kautta avautuu uusia markkinoita. Nykykehityssuunnat 

ovat jatkuvassa muutospaineessa ja tätä ohjaa maailmanmarkkinoiden nousu- ja laskusuhdan-

teet. 
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Tutkimukseni kohdentui lähinnä katsaukseen elintarvikkeiden kulutuksesta Kazakhstanissa ja 

Ukrainassa. Tutkimuksessa haasteita tuotti lähdeaineistojen vertailtavuus. Tarkempaan tutki-

musta varten olisi hyvä keskittyä enemmän yhden maan tiettyyn elintarvikkeen kulutukseen. 

Tulosten analysointia helpottaisi primääri aineisto eli aineisto tulisi kerätä kohdemaassa pai-

kan päällä. Jatkotutkimusta ajatellen toisena vaihtoehtona olisi käyttää eri tutkimusmenetel-

miä tai eri aineistoja. Tutkimuksessa voisi käyttää esimerkiksi ravintotasetietoja, elintarvike-

teollisuuden ja kaupan myyntitilastoja tai ruoankäyttötutkimuksia. Lisäksi suosittelen vastaa-

vanlaisen tutkimuksen teettämistä kohdemaissa, jossa hyödynnetään Valion mahdollisia 

myyntitilastoja, muutaman vuoden kuluttua. Tutkimuksella saadaan selvyys maiden mahdolli-

sista trendimuutoksista sekä missä määrin keskiluokkaistuminen on ohjannut kulutusta. Tut-

kimuksessa on myös kiinnitettävä huomiota missä määrin keskiluokan ostopäätöksiin vaikut-

tavat tekijät ovat vaikuttaneet elintarvikkeiden kulutuksiin. Tätä tutkimusta voidaan tämän 

jälkeen soveltavasti hyödyntää laajennuttaessa muihin entisen Neuvostoliiton maihin.  

8.4. SOSIOLOGINEN NÄKÖKULMA 

Tässä tutkimuksessa olen tutkinut itse kulutusta sosiologisesta näkökulmasta. Tutkittavat maat 

(Suomi, Venäjä, Kazakhstan ja Ukraina) ovat hyvin eri tasoilla esimerkiksi kehityksen suh-

teen. Suomi on kehittynyt teollinen valtio, jossa keskiluokka on vahva. Vastaavasti entisen 

Neuvostoliiton maissa kesiluokka on vielä niin sanotusti sikiövaiheessa. Maissa, joissa keski-

luokka on vahva, voidaan todeta myös kulutusyhteiskunnan olevan vahva. Edellä mainittujen 

maiden kehityserot selittyvät esimerkiksi historiallisella taustalla, valtioiden kansainvälisellä 

asemalla maailmantalouteen verrattuna ja maan luonnonvaroilla. Edellä mainituilla seikoilla 

on suuri merkitys maan kehityssuunnassa. Suomen yhteiskunnassa porvaristo, keskiluokka ja 

työväenluokka ovat jotakuinkin samanarvoisia (vahvat). Työväenluokalla on esimerkiksi omat 

organisaationsa ja ammattiliittonsa joidenka kautta työväenluokka pystyy vaikuttamaan keski-

tetysti yhteiskuntaan. Myös omistussuhteet ovat vakiintuneet Suomessa, kun taas entisen 

Neuvostoliiton maissa asiat ovat toisin. Näissä maissa omistussuhteen ovat hahmottumassa tai 

varhaisessa kehitysvaiheessa, mutta keskiluokan omat organisaatiot ovat hahmottumassa Ve-

näjän toimiessa esikuvana Kazakhstanille ja Ukrainalle. Toisin sanoen Venäjä on edelleen 

esikuva ja osittain ohjaava kulttuurikeskittymä Kazakhstanille ja Ukrainalle. 
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Keskiluokan tutkimus on yksi sosiologian merkityksellisemmistä päälinjauksista. Kuluttaja-

käyttäytyminen on jatkuvassa muutoksessa, jota ohjaa itse globaalinen kulutusyhteiskunta. 

Kulutus on vähän tutkittu aihepiiri sosiologisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Kulutustottu-

muksiin sekä -kulttuuriin viittaavia tutkimuksia tullaan tarvitsemaan kansainvälistyvillä 

markkinoilla lisääntyvissä määrin. Ilman näitä tutkimuksia yritysten sijoittuminen uusille vie-

raille markkina-alueille on hankalaa, joten sosiologien tarve kansainvälistyvässä maailmassa 

kasvaa.  
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Liite 5. Juuston ja rasvojen kulutus

Kuvio 16. Juuston kulutus 1960–2009 kg/hlö

Kuvio 17. Ravintorasvojen kulutus 1950
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. Juuston ja rasvojen kulutus kuviot Suomessa kg/hlö 

2009 kg/hlö 
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Kuvio 18. Voin kulutus 1950–2009 kg/hlö

Kuvio 19. Voi - voikasviöljyseokset kulutus 1980
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1950 1955 1960 1965 1970

Voi Suomi 13,5 16,2 15,3 17,7 14,2

Kg/hlö
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1980 1985

Voi-kasviöljyseos (rasvaseokset) 0,6 1,7

Kg/hlö

VOI-VOIKASVIÖLJYSEOKSET KULUTUS 1980 

89 

2009 kg/hlö 

voikasviöljyseokset kulutus 1980–2009 kg/hlö 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

13 11,3 10,7 5,3 5,2 3,7 3,5 3,1 2,9 2,8 2,6

VOIN KULUTUS 1950 - 2009
Kg/hlö 

Lähde: Elintarviketieto Oy

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,7 2,2 2,6 2,9 2,9 2,9 3 3,1 3 2,8

VOIKASVIÖLJYSEOKSET KULUTUS 1980 
Kg/hlö 

Lähde: Elintarviketieto Oy

 
 

 

 

2006 2007 2008 2009

2,6 2,8 2,7 2,9

2006 2007 2008 2009

2,8 2,8 2,9 2,8

VOIKASVIÖLJYSEOKSET KULUTUS 1980 - 2009



 

 

Kuvio 20. Margariinin kulutus 1980

 (Valio Oy, Markkinatutkimus, arkistot vuodet 1960 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1960 1965 1970 1975 1980

Margariini 6,7 4,4 7,4 8,5

Kg/hlö

MARGARIININ KULUTUS 1980 

90 

Margariinin kulutus 1980–2009 kg/hlö 

Valio Oy, Markkinatutkimus, arkistot vuodet 1960 – 1973

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

7,8 7,1 7,6 8,3 7,7 7,8 7,6 7,3 7,5 7,4

MARGARIININ KULUTUS 1980 - 2009
Kg/hlö 

Lähde: Elintarviketieto Oy

 
 

 

1973, Elintarviketieto Oy) 

2006 2007 2008 2009

7,5 7,5 7,5 7,5

2009


