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KAPINALLISEN KULUTTAJAN JÄLJILLÄ – KULUTUSKRIITTISYYS JA 
NUORISOKULTTUURI VAIKUTTAMISEN VÄLINEINÄ 
 
Kulutus näkyy mediassa usein varsin neutraalina toimintana. Kuluttajabarometri kertoo, 
kuinka paljon luotamme talouden ja erityisesti oman kotitalouden kehitykseen. Pankkitilastot 
kertovat, kuinka paljon asuntolainojen otto on kasvanut viimeisellä vuosineljänneksellä. 
Makrotaloudellisten ilmiöiden ohella kulutusta tarkastellaan yhä enemmän myös poliittisena 
ja kulttuurisena ilmiönä. Kuluttaja ei ole ’vallaton’ toimija markkinoilla. Päinvastoin 
kansalaisyhteiskunnassa vannotaan aktiivisen kuluttaja-kansalaisen nimeen, joka osaa 
käyttää poliittista valtaansa arkipäivän valinnoissa. 

Nuoruuteen liitetään usein kapinallisuus. Mielenosoituksissa ympäri maailman 
polttopullot lentävät keskimääräistä useammin juuri nuorten käsistä. Kapinallinen kuluttaja 
voi manifestoida protestiaan myös kulutushyödykkeiden kautta pukeutumalla esimerkiksi 
60-vuotiaana ’ikinuorena’ edelleen farkkuihin tai vaihtoehtoisesti kuluttamalla vähemmän 
(ks. Gabriel & Lang 1995, 137-151). Artikkelissa tarkastellaan kapinallisuutta osana nuorten 
kulutuskriittistä suhtautumista materialistisia arvoja korostavaa kulutuskulttuuria kohtaan.  
 
1. Kuluttajuuden politisoituminen ja kulutuskriittisyys 
 
Talousteorian mukaan kuluttajan kokema hyöty on sitä suurempi, mitä enemmän 
hyödykkeitä kulutetaan. Kulutus on kasvanut länsimaissa viimeisen sadan vuoden aikana 
moninkertaiseksi. Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan onnellisten ihmisten määrä ei ole 
lisääntynyt, vaan laskenut elintason noustessa. Teorian mukaista hyötyä on varmaankin 
koettu Atlantin molemmin puolin, kun mm. auto, televisio, jääkaappi, mikroaaltouuni, 
videokamera, kotitietokone ja kännykkä ovat löytäneet tiensä kotitalouksiin. Yllättävintä 
usealle kuluttajalle lienee se, että jokainen uusi keksintö arkipäiväistyy varsin nopeasti ja 
kuluttaminen muuttuu rutiiniksi. 

Kuluttajan edulla viitataan talousteoriassa usein juuri kuluttajan saamaan taloudelliseen 
hyötyyn, vaikka intressit liittyvät myös juridisiin sekä terveyttä ja turvallisuutta koskeviin 
näkökohtiin (Autio 1996, 29). Kuluttamiseen on aina liittynyt ongelmia. Kuluttajien 
politisoituminen käynnistyikin massamarkkinoiden syntymisen myötä jo 1800-luvulla. 
Toiminta alkoi osuustoimintaliikkeen myötä Euroopassa 1840-luvulla, kun kuluttaja-aktivistit 
reagoivat teollistuvan yhteiskunnan epäkohtiin. Kritiikki kohdistui ruuan ja tavaroiden 
korkeisiin hintoihin ja huonoon laatuun sekä epäinhimillisiin työoloihin. Kuluttajaliikehdinnän 
toinen vaihe ajoittuu vuosisadan vaihteen tienoille, kun kuluttaja-aktivismi nousi 
Yhdysvalloissa vastavoimaksi suurten yritysten monopolipyrkimyksille. Kuluttajaliike pyrki 
kuluttajaosuustoiminnan sekä tuotannon ja kulutuksen yhdistämisen avulla eliminoimaan 
välikäsiä. (Pantzar ja Heinonen 1998, 2-3). 

Kuluttajaliikkeen kolmas vaihe osuu yksiin 1960-luvun nuorisoliikehdinnän kanssa. 
Kuluttajan perusoikeudet määriteltiin ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa presidentti J. F. 
Kennedyn kongressille pitämässä puheessa ”The consumer’s bill of rights” vuonna 1962. 
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Ihanteena oli kriittinen, aktiivinen ja kompetentti kuluttaja, samalla elävä homo economicus. 
Tämän rinnalla syntyi poliittisesti aktiivinen nuoriso, jolla oli paljon kritisoitavaa niin 
kuluttamisen, sovinnaisen elämäntavan kuin yleisten yhteiskunnallisten epäkohtien (esim. 
ihmisoikeudet, sodanvastaisuus) suhteen. 

Materialistisen kulutuskulttuurin hyväksyminen tai omaksuminen ei ole tapahtunut 
kritiikittömästi, vaikka kulutuksen iloista on länsimaissa nautittu kaikissa kansankerroksissa. 
Viimeistään ympäristöongelmat ovat pakottaneet kansalaiset pohtimaan omaa kulutusta ja 
siitä aiheutuvia haittoja. Myös kulutustarpeiden ja työmäärän tasainen kasvu ovat 
asettamassa vallitsevan elämäntavan kyseenalaiseksi. Työn ja kulutuksen oravanpyörästä 
halutaan irrottautua. Kuluttajaliikkeen neljättä aaltoa voidaan kutsua vaihtoehtoisen ja 
vastuullisen kulutuksen vaiheeksi, jossa korostetaan mm. eettisyyttä ja maailmankaupan 
solidaarisuutta (Pantzar ja Heinonen 1998, 4). 

Kulutuskriittisyydellä – määrittelytavasta riippuen – on pitkät perinteet. Aristoteleen 
kiteytys ”ihmiskunnan ahneus on pohjaton” (Durning 1991, 179) kertonee, mihin jatkuva 
uudenhaluamisen tarve tai himo perustuu. Taloustieteen saralla on harjoitettu kulutuskritiik-
kiä jo varhain. Thorsten Veblen (1899) arvosteli teoksessaan The Theory on Leisure Class 
kerskakulutukseen orientoitunutta taloustiedettä. Veblenin näkemyksen mukaan ihminen ei 
ole hedonistinen, nautintojaan rationaalisesti laskelmoiva kuluttaja, vaan tottumuksen ja 
ympäristön muovaama kekseliäs tuottaja (Kangas 1994, 127). Kuinka moni meistä otaksui 
tarvitsevansa pastakonetta tai kännykkää 1980-luvun alussa? 
 
2. Nuorisokulttuuri kritiikin airuena 
 
Yksi kiinnostavimmista kulutuskriittisistä kansalaisryhmistä – filosofien, tiedemiesten ja 
uskonnollisten liikkeiden ohella – onkin nuoriso. Voidaan jopa väittää, että kapinallinen 
kuluttajuus on pääosin nuorisokulttuurin tuote. Esimerkiksi 1960-luvun hippiliike on useissa 
yhteyksissä ristitty modernin yhteiskunnan ensimmäiseksi kulutuskriittiseksi liikkeeksi. 
Hippien tavoitteena oli vapautua työ, perhe, ura –oravanpyörästä. Samalla tehtiin pesäeroa 
materialistiseen elämäntapaan. Nuoret varsinkin Yhdysvalloissa muuttivat maalle ja 
perustivat yhteisöjä. Näkyvin eurooppalainen merkki 1960- ja 70-lukujen taitteen 
liikehdinnästä on Christiania, joka korostaa edelleen yhteisöllisyyttä ja omavaraisuutta. 
Tanskalaisessa kaupunginosassa myydään itse tuotettuja hyödykkeitä turisteille ja vaalitaan 
vaihtoehtoista elämäntapaa (ks. http://www.christiania.org/info2/). 

Mannermaan (1993, 201) mukaan nuorisokulttuuri, kuten rock-musiikki, on paljon 
enemmän kuin välivaihe nuoren elämässä ja pääasiassa jotain muuta kuin oire yhteiskun-
nallisesta pahoinvoinnista. Rock-muusikot ovat levittäneet nuorten keskuudessa tietoisuutta 
maailman ongelmista huomattavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi Rooman klubi, Kasvun 
rajojen (1972) vaikutus aikansa nuoriin mahdollisesti pois lukien (mt., 202). Kaikki muistavat 
Etiopian nälänhädän lievittämiseksi järjestetyn Band Aid -konsertin vuonna 1984. Tällä 
hetkellä U2 yhtyeen solisti Bono toimii aktiivisesti, jotta köyhät maat saisivat velkansa 
anteeksi rikkailta teollisuusmailta. Sting onkin lausunut musiikin vaikutuksesta: ”Se juontaa 
juurensa trubaduureihin, silloin ihmisille annettiin informaatiota siitä mitä tapahtui. Musta 
laulut voi edelleen, parhaimmillaan, toimia niin. Ne voi levittää tietoa viihdyttävällä ja 
opettavaisella tavalla” (Flanagan 1988). 

Nuorisokulttuurin ja –musiikin seuraava kulutuskriittinen aalto – hippiliikkeen jälkeen – 
ajoittuu 1970-luvun lopulle, kun punk asetti kapitalistisen massamusiikin kyseenalaiseksi. 
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Punkissa korostettiin itse tekemistä (do-it-yourself), mikä haastoi kaupallista musiikki-
tuotantoa kahdella tavalla. Se uhkasi – tai tarkemmin sanottuna uhmasi – ylikansallisia 
ääniteyhtiöitä pieni on kaunista –ajattelullaan. Punk myös demystifioi itse tuotantoprosessin: 
jokainen voi tehdä musiikkia itse (Frith 1988, 167). Kuten Vance Packard (1957) on 
osuvasti todennut: kuluttajakapitalismilla on ilmiömäinen kyky kaupallistaa kaikki siihen 
kohdistuva kritiikki (Gabriel & Lang 1995, 145). Näin kävi myös punkille. 

Punkin jälkeen kapina jatkui toisella foorumilla. Nuorison kulutuskritiikki ilmeni 1980- ja 
1990-luvulla ehkäpä näkyvimmin vihreiden aatteiden nousussa. Vihreä liike organisoitui 
myös poliittiseksi liikkeeksi. Vaikka Rooman klubin raporttia Kasvun rajat (1972) voidaan 
pitää ensimmäisenä laajaa julkisuutta saaneena avauksena kohti ekologisesti kestävämpää 
yhteiskuntaa, on kansalaisaktivismilla nuorisomusiikin ja -kulttuurin rinnalla ollut tärkeä 
merkitys ihmisten herättämisessä pohtimaan maapallon kestokykyä ja tulevaisuutta. 
Esimerkiksi Greenpeace-järjestön näkyvällä ja osin myös aggressiivisella toiminnalla on 
saatu media kiinnostumaan ympäristöasioista. Greenpeace on myös osannut tuotteistaa 
radikalisminsa (vrt. Vance Packard) vetoamalla nuorisoon. Järjestö myy aatteen lisäksi mm. 
T-paitoja, julisteita ja kirjoja rahoittaakseen toimintaansa. 

Nuorisomusiikissa ympäristötietoisuus on jäänyt pitkälti rakkaus-teeman varjoon. 
Esimerkkejä kuitenkin löytyy, jopa mainstream-musiikista. Michael Jacksonin Earth Song 
(1995) on tunnetuimpia kappaleita, jossa otetaan kantaa ihmisen maapallolla aiheuttamaan 
tuhoon. Myös rap-musiikin yhteiskuntakriittinen lyriikka voidaan tulkita – ei niinkään 
ympäristökeskustelun – vaan kuluttajakasvatuksen näkökulmasta: laulujen sanoissa 
varoitetaan esim. huumediilereistä (vrt. Sting, Herd 1997, 139). Esimerkkinä Herd (1997) 
käyttää KRS One –yhtyettä, joka ottaa samalla kantaa myös poliisin toimintaan. 
 

A gay name Jack is selling crack 
The community doesn’t want him back 
He sells at work 
He sells in schools 
He’s not stupid, the cops are fools. 

 
Nuorisoaktivismi ja osin myös musiikki on elänyt uutta tulemista vuosituhannen vaihtuessa. 
Kansalaisliikkeet ovat aktivoituneet globaaleilla markkinoilla tapahtuvien muutosten edessä 
ja yhteiskuntakritiikkiä harjoittavat yhtyeet ovat nousseet osaksi valtavirtamusiikkia (esim. 
The New Radicals, Rage Against the Machine) – vai uudeksi valtavirraksi? Kun Maailman 
kauppajärjestö WTO neuvotteli tai yritti neuvotella kaupan vapauttamisesta Yhdysvaltain 
Seattlessa syksyllä 1999, keskeytyivät neuvottelut kansalaisaktivistien toimesta. Asetelma 
toistui Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin neuvotteluissa 
Washingtonissa keväällä 2000, kun mielenosoittajat pyrkivät estämään kokousväen pääsyn 
paikalle. 25-vuotias aktivisti Thomas McCarthy totesi Helsingin Sanomille: ”Ehkä olemme 
vähitellen tajunneet, että vanhempiemme rakentamassa kulutusyhteiskunnassa kaikki ei ole 
kohdallaan” (Pekonen 2000, HS 9.4.). 

WTO, IMF ja Maailmanpankki eivät ole ainoita kritiikin kohteita. Esimerkiksi amerikkalai-
nen The New Radicals –yhtye julkaisi vuonna 1998 albumin Maybe You’ve Been 
Brainwashed Too. Siinä osansa saa koko amerikkalainen elämäntyyli. Parhaillaan MTV:llä 
pyörii yhtyeen video You Get What You Give, jossa teini-ikäiset valtaavat ostoskeskuksen 
ja pistävät hulinaksi. Yhtyeen keulahahmo Gregg Alexander on todennut: “Americans need 
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to be aware of the state of the world. Some Americans have no problem going on vocation 
and eating at McDonald’s every day in a foreign city”. Laulaja pitääkin 1990-lukua kyynisenä 
ja poliittisesti korrektina vuosikymmenenä. (http://www.launch.com/). 
 
3. Suomalainen kulutusyhteiskunta kritiikin kohteena 
 
Suomalainen nuoriso ei juurikaan ehtinyt mukaan hippiliikkeeseen. Liikehdintä jäi 
poliittiseksi nuorisokapinan kanavoituessa vasemmistolaisuuteen. Suomen osalta on 
muistettava, että kulutusyhteiskunta muodostui meillä varsin myöhään verrattuna 
esimerkiksi Keski-Eurooppaan tai muihin Pohjoismaihin. Kulutusyhteiskunnan läpimurto 
tapahtui Heinosen (2000) mukaan meillä sodan jälkeisenä parina vuosikymmenenä ja vasta 
1980-luvulla Suomesta voitiin puhua ns. runsauden yhteiskuntana (ks. Galbraith 1969). 
Kritiikittömyys kuluttamista kohtaan oli ymmärrettävää, sillä jälleenrakennuksen 
yhteiskunnassa, jossa oli koettu pulaa ja säännöstelyä, ei yksinkertaisesti ollut varaa 
arvostella ”korkeaa” kulutustasoa. Hippiliikkeen vaihtoehtoinen elämäntapa ei löytänyt 
maaperää pohjolan perukoilta. Kasvavat kulutusmahdollisuudet pikemminkin yhdistivät ja 
tasapäistivät yhteiskuntaa kuin synnyttivät kulutuskriittisiä nuoria. 

Edellä esitetyn perustella ei ole sattumaa, että suomalaisen nuorison kulutuskriittisyys 
nousi laajemmin pintaan vasta punkin myötä 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. Olihan 
Suomi vasta kulkemassa kohti vaurauden yhteiskuntaa. Kun vielä vuonna 1964 
suomalaiset omistivat alle 580 000 jääkaappia, niin 11 vuotta myöhemmin määrä oli yli 
kaksinkertaistunut (Laurila 1985, 263). Jääkaappi oli nyt jo 90 prosentilla kotitalouksista 
(Heinonen 2000). 1970-luvulla yleistyivät myös pakastin, kahvinkeitin, taskulaskin ja 1980-
luvulla stereolaite, mikroaaltouuni, videonauhuri ja vesisänky. Kulutustavarat nousivat 
suomalaisen rocklyriikan kohteeksi 1980-luvun alussa. Ismo Alangon vuonna 1980 
sanoittamassa kappaleessa Hassisen Kone ajanhenki tiivistyy kulutus- ja yhteiskuntakritiikin 
lisäksi myös porvaristolle pyllistelyyn: 
 

Painukaa vittuun pakastearkut,  
autot hautaan astukaa, 
väri-TV:t on muodista poissa, 
stereot uitettuina joissa. 

 
Myy talosi, myy korostetun porvarillinen hapatus.  
Ei kulta enää ole nykyisin minkäänlainen status. 
Ei Aavikon Armikaan vaatteita oo ostanut vuoteen moneen. 
Hän säästää, sillä hänkin tahtoo Hassisen Koneen. 

  
Ahosen (1998, 56) mukaan etenkin 1970-luvun rocklyriikka antoi jopa inhorealistisen kuvan 
kansankodin keski-ikäisistä rakentajista. Tänä päivänä kulutus- ja yhteiskuntakritiikkiä on 
vaikea erotella toisistaan, sillä ihmisten elämä rakentuu niin vahvasti kulutuksen varaan. 
Yksi mahdollinen tapa jäsentää kritiikin lajeja on tarkastella, mistä näkökulmasta lyriikkaa on 
kirjoitettu. Esimerkiksi Ismo Alangon sanoituksessa yhdistyy kulutus-, elämäntapa- ja 
kansankotikritiikki (pikkuporvarillisuus), kun esimerkiksi Gösta Sundqvistin Leevi and the 
Leavings -yhtyeen Onnelliset-kappaleessa vuodelta 1981 irvaillaan reilusti omille 
henkilökohtaisille valinnoille. Tarinassa mies kehottaa vaimoaan olemaan huoleti, sillä 
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elektroniikkaa on hankittu tuvan täydeltä. Nainen yrittää kertoa miehelle, että onni ei löydy 
tavarapaljoudesta, vaan romanttisista hetkistä yhdessä. Mies kuitenkin kehottaa vaimoa 
keräämään kynttilät pois, sillä romanttisille hetkille ei ole aikaa – uudet hankinnat odottavat. 
Kertosäe tiivistää kaiken:  
 

On meillä stereot, televisio,  
mikroaaltouuni ja videonauhuri, 
on pakastin, kahvinkeitin,  
mikroprosessori ja pölynimuri. 

 
Pikkuporvaristolle pyllistelyn ohessa alkoi Suomessa tapahtua myös toisella rintamalla: 
vihreä liikkeen historiankirjoitus alkoi Koijärveltä. Suomi seurasi kansainvälistä liikehdintää 
aikaisempaa nopeammin myös talouden osalta. 1980-luvun lopulla tavalliset kuluttajatkin 
innostuivat sijoittamaan pörssiosakkeisiin. 1990-luvun alun syvä lama vieroitti kansalaisia 
sijoitustoiminnasta, mutta väliaikaisesti. Viime vuosina meno on ollut lähes yhtä hurjaa kuin 
vuosikymmen sitten. Kuvaavaa 1990-luvulle onkin, että vuosikymmen aikana ilmestyivät 
markkinoille sekä leipäkone että leipäjonot. Harva kulutushyödyke on ilmentänyt 
kansakunnan tuloeroja niin dramaattisella tavalla.  
 
4. Kuluttajaboikotit, kettutytöt ja musiikin uudet tuulet 
 
Vihreä ajatusmalli yhdessä kulutuksen eettisyyttä korostavien arvojen kanssa toi 
Suomeenkin monikansallisia yrityksiä vastustavan boikottiliikkeen. Se ei kuitenkaan 
saavuttanut joukkovoimaa, vaan on jäänyt lähinnä pienen nuorisoaktivistijoukon 
’harrasteluksi’. Tietoisuus boikotin kohteena olevista yrityksistä on varmaankin laajempaa ja 
lisääntymään päin, mutta niin McDonald’sin hampurilaiset kuin Shell-huoltamoiden bensiini 
löytävät yhä tiensä suomalaisnuorten ja heidän autojensa sisuksiin. Myös musiikin saralla 
on herätelty nuoria. Ultra Bran Ken Saro-Wiwa on kuollut –biisi (1996) toi lehtikirjoittelun 
kautta nykynuorison tietoisuuteen nigerialaisen oikeustaistelijan, joka kävi oman kansansa 
ympäristöolojen vuoksi sotaa monikansallista öljy-yhtiötä vastaan. Vaikka tuhannet nuoret 
toistivat laulun sanoja Herra tuomari, olen rauhan ja aatteen mies¼, ei aatteen palo liene 
tavoittanut laajempaa laulukuoroa. 

Uusliberalismin ja talouden hallitessa yhä enemmän mediaa ja ihmisten mieltä, on 
pikkuporvarillisuuden piikittely jäänyt vähemmälle nuorisomusiikissa. Esimerkkejä kuitenkin 
löytyy. Ilkka Alanko Neljä Ruusua yhtyeineen julkaisi vuonna 1992 kappaleen 
Juppihippipunkkari, jossa todettiin selkeäsanaisesti: ”Porvareille persettä näytin ja notkuin 
kaupungilla yöt.” Laulua voisi käyttää myös metaforana nykynuorten pirstoutuville 
elämäntyyleille: roolia voi vaihtaa, kun siltä tuntuu. 

Suomessa ei perinteisesti ole ylletty kovin anarkistiseen kansalaistoimintaan, jos 
luontoaktivistien itsensä sitomista puihin, traktoreihin ja metsäkoneisiin ei lasketa. 
Polttopullojen heittely ja väkivaltaiset yhteenotot poliisin kanssa ovat jääneet vähiin. 
Kuvaavaa onkin se, että kettutyttöjen suora toiminta 1990-luvun puolivälissä sai aikaan 
mediajulkisuuden lisäksi paljon paheksuntaa. Ensinkään ei oltu totuttu suoraan toimintaan 
ja toiseksi asialla olivat nuoret tytöt. Kuten Peter Ekholm (2000, 19) toteaa EVAn tuoreessa 
raportissa, ympäristösympatiastaan huolimatta keski-ikäiset toimistotyötä tekevät naiset 
eivät lähde metsään hakkuita estämään; eläinaktivistit ovat kettutyttöjä, eivät kettutätejä.  
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Negatiivisen julkisuuden ohella kettutytöt kuitenkin voimistivat kulutukseen liittyvien 
eettisten kysymysten pohdiskelua ja käsittelyä julkisuudessa. Myös Ultra Bra yhtye otti 
kantaa kappaleessaan Suosi ulkomaista (1997) kettujen vapauttamista ja kulutusta 
kohtaan, vaikka olikin ensilevynsä kannessa ilmoittanut, ettei se esitä poliittisia lauluja 
(1996). Asenne musiikin poliittisuuteen on yhtyeen parissa varmasti muuttunut sanoittaja 
Anni Sinnemäen päästyä vihreiden edustajaksi parlamenttiin. Suosi ulkomaista –kappale on 
sikäli kiinnostava, että sanoma on kaksitulkintainen. Kuulijalle jää epäselväksi suositaanko 
todellakin ulkomaista vai irvaillaanko puhtaasti meidän eurokuntoisuudelle. 
 

Suomalainen ruoka on pahaa   
Älä tuhlaa siihen rahaa    
Me ollaan niin fiinejä 
Ettei maistella maaseudun tilaviinejä. 
 
Espanjassa aurinko jo lämmittää 
Kun Suomessa on kehno sää 
Aurinko kypsyttää tomaatit 
Jokos sinäkin niitä ostit. 
 
Vaikka Suomessa on tilaa   
Eikös pohjalainen senkin pilaa   
Ketut pidetään teljittyinä 
Aivan liian pienissä häkeissä. 

 
Yksi tämän hetken kulutuskriittisistä yhtyeistä on YUP, joka ”ilkkuu surrealistisissa 
sanoituksissaan diktatuuria, kuolemaa ja kulutushysteriaa” (Knuuti 2000, 60). Porvaristolle 
pyllistely ei myöskään ole unohtunut. YUP on tehnyt musiikkia koko 1990-luvun 
taustakriitikkona. Vasta Normaalien maihinnousu –LP (1999) nousi albumilistan ykköseksi ja 
samalla eturiviin. Kappaleessa Kaikki on hyvin yhtyeen sanoittaja Jarkko Martikainen 
yhdistää tämän päivän ajankohtaiset kysymykset: kulutushysterian, työnarkomanian ja 
alituisen kiireen. Myös ympäristöteema on voimakkaasti läsnä sanoituksessa (ks. Kaikki on 
hyvin –kappaleen lyriikka kokonaisuudessaan). 
 

Oli päivä maailman parhain, 
oli vaatimuksia jo varhain, 
joita toimitettiin ties mistä, 
- oli hirveetä säätämistä -  
 
Kello kaulassa aika juoksi, 
käsittämättä, minkä vuoksi, 
tiesi vain: tuloksia täytyi nostaa 
piiskata kuolluttakin hevosta. 
 
Niin me ravattiin kehdosta hautaan, 
hakattiin aivan kylmääkin rautaa - 
kaikki tiesivät jo tullessaan sisään: 
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nyt vain kiireesti kaikkea lisää! 
 
Tilaus kantaaottaville yhtyeille on tosiasia. Esimerkiksi kevään City-lehdessä (2000/7) 
Jarmo Juhala otsikoi juttunsa Palvelukseen halutaan: Suomi-rapin sankari. Artikkelissa 
haastateltu Sony Music Finlandin tuotepäällikkö Marko Alanko toteaa uuden Suomi-rapin 
kynnyksellä: ”Uskallan sanoa, että mitä rankemmat ja kantaaottavammat sanat – sen 
parempi”. Kansainvälisestä esimerkistä käy yhdysvaltalainen Rage Against The Machine, 
joka julkaisi ensilevynsä 1992. Yhtye ei osannut uneksia pääsevänsä mainstream-yhtyeeksi 
vuosikymmenen lopulla. Do-it-yourself –periaatteella käynnistynyt ura on vaihtunut ison 
levy-yhtiön kärkituotteiden joukkoon. Yhtye on avoimen poliittinen ja osallistuu monen 
vapaaehtoista vaikuttamista harjoittavan liikkeen toimintaan, mm. Anti-Nazi League, AIDS-
työ ja Meksikon demokratialiike. 

Pieni on kaunista –ajattelu näkyy myös Suomi-punkin uudessa aallossa: Apulanta, 
Tehosekoitin ja Lehtivihreät myyvät musiikkiaan kuluttajaystävälliseen hintaan. Singlen hinta 
on 10 mk ja albumit myydään suurempia levy-yhtiöitä edullisemmin. Yhtyeiden taustalla 
oleva lahtelainen Levy-yhtiö toteuttaa tätä pienuuden ja vaihtoehtoisuuden ihannetta. 
 
5. Lopuksi 
 
Suomessa kuluttaja-asioita, kuluttamista ja kuluttajuutta käsitellään niin mediassa kuin 
perinteisen taloustieteenkin saralla varsin yksipuolisesti. Kuluttajaliikehdintä nähdään 
perinteisestä value for money –ajattelutavasta käsin: kuluttajat ovat kiinnostuneita vain 
hintakysymyksistä. Tai vaihtoehtoisesti geeniruuan, IMF:n tai Maailmanpankin 
vastustaminen on kansalaisaktivismia ja yhteiskuntakriittisyyttä, ei kulutuskriittisyyttä. Myös 
kuluttajapoliittisessa keskustelussa rajaudutaan turhan usein puoluepolitiikkaan ja 
etujärjestöajatteluun, vaikka kuluttajilla on mahdollisuus tehdä arkipäivän politiikkaa 
kulutusvalintojensa kautta.  

Epävirallisen kuluttajapolitiikan merkitys, johon myös nuorison kapinallinen kuluttajuus 
nivoutuu, on voimistunut koko 1990-luvun. Uuden vuosituhannen alku näyttää vain 
vahvistavan suuntausta. Tulevaisuus näyttää, onko nuorisomme arvomaailma ja 
kulutuskulttuuri murroksessa. Merkkejä on näkyvissä. Materialistinen kulutustapa, joka sitoo 
ihmiset työn ja kulutuksen oravanpyörään, ei viehätä kaikkia kansalaispiirejä – eikä 
myöskään nuorisoa. Esimerkiksi ajokortin hankkiminen suurkaupungissa ei ole enää 
itsestäänselvyys. Sen vaikutukset alkavat näkyä kohtapuolin autokaupassa. Nuoret ovat 
myös järjestäneet viime vuosina ns. street party –tapahtumia, jossa kaupungin katuja 
vallataan modernin yhteiskunnan ikonin – auton – nenän edestä. 

Myös Suomessa virtaavat uudet kulutuskulttuurin tuulet street party -ilmiöineen. 
Vuodesta 1990 vuoteen 1998 tavarakulutuksen osuus kotitalouksien kulutusmenosta putosi 
60 prosentista 52 prosenttiin. Pudotus markoissa mitattuna on 27 miljardia markkaa. (Nurmi 
2000, HS 30.4.). Erityisesti nuoret ovat kunnostautuneet kännykänkäyttäjinä ja sitä kautta 
suunnanneet kulutusmenojaan uusille urille. Tuomas Santasalo Ky:n selvityksen mukaan 15 
- 34 –vuotiaat käyttävät arviolta 5203 markkaa matkapuhelimiin ja teleliikenteeseen tänä 
vuonna (City-lehti 2000/7). Kustannukset vievät lähes 15 prosenttia ikäryhmän kulutusbud-
jetista. Kaikki raha on siis puhuttu ”taivaan tuuliin”. 

Lopuksi on syytä pohtia, mikä merkitys kulutuskritiikkiä harjoittavalla nuorisokulttuurilla 
voi olla – vai onko mitään? Harva kulutuskriittisiä lauluja kuunteleva nuori tai nuori aikuinen 
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muuttaa kulutuskäyttäytymistään, mutta toiminnalla lienee välillisiä vaikutuksia. 
Kapinallisuus saattaa koskettaa pientä joukkoa, mutta se voi osaltaan luoda maaperää 
uudenlaisille kuluttajaintresseille. Ekologinen ja eettinen kuluttajuus on tämän vuosikym-
menen alun trendi. Vaihtoehtokulutus, kuten kirpputorit, vaihtopiirit (raha ei liiku) tai 
kulutuksen vähentäminen, saavat todennäköisesti rinnalleen mitä moninaisempia kestävän 
kulutuksen muotoja.  

On syytä myös muistaa, että samanaikaisesti uusliberalismi rummuttaa kasvavan 
kulutuksen ja talouskasvun ajatusmaailmaa. Nuorisomusiikin irvailu pikkuporvarillisuudelle 
käy vuosi vuodelta entistä hankalammaksi, sillä nykyisin – jos nyt ei pikkuporvarillisuus – 
niin ainakin porvarillisuus on hyve. Nettimiljonääriys, kuten Rytsölän veljekset ovat 
osoittaneet, on vuosituhannen alun nuorisoihanne. Tänä päivänä on yhä kovempaa olla ns. 
syrjäytynyt tai syrjäytetty nuori, joka ei pääse osalliseksi koulutus-, työ- ja kulutusputkesta. 
Ehkäpä kulutuskriittinen elämäntapa ja –asenne antaa yhden vaihtoehtoisen tavan kiinnittyä 
yhteiskuntaan. 
 



 9

Lähteet: 
 
Ahonen, S. 1998. Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin 

rakentuminen 1990-luvun nuorison keskuudessa. Historiallisia tutkimuksia 202. Suomen 
historiallinen seura. Helsinki. 

Autio, M. 1996. Miten kuluttajan etua tulisi määritellä? Tiedepolitiikka 1996:4, s. 29-35. Edistyksellinen 
tiedeliitto ry:n julkaisu. Helsinki. 

City-lehti 2000/7. Palvelukseen halutaan: Suomi-rapin sankari. s. 10. Kirj. Jarmo Juhala. Helsinki. 
City-lehti 2000/7. Hot Fakta. Nuoret aikuiset puhelimien suurkuluttajaryhmä. s. 32. Ostovoima 

2000/Tuomas Santasalo Ky. Helsinki. 
Durning, A. 1991. Kuinka paljon on tarpeeksi? Julkaisussa: Maailman tila 1991. Gaudeamus. 

Helsinki. 
EVA. 2000. Tärkeintä on liike? Kirj. Peter Ekholm. Taloustieto Oy. Helsinki. 
Flanagan, B. 1988. Rockia sydämestä. Englanninkielinen alkuteos Written in My Soul. Suom. Jussi 

Niemi. Otava. Helsinki.  
Frith, S. 1988. Rockin potku. Nuorisokulttuuri ja musiikkiteollisuus. Englanninkielinen alkuteos Sound 

effects – youth, leisure, and politics of rock. Suom. Hannu Tolvanen. Osuuskunta Vastapaino. 
Suomen etnomusikologisen seura ry:n julkaisuja 1. Gummerus Oy. Jyväskylä.  

Gabriel, Y & Lang, T. 1995. The Unmanageable Consumer. Contemporary Consumption and its 
Fragmentation. Sage Publications.  

Galbraith, J. 1969. Runsauden yhteiskunta. Kirjayhtymä. Helsinki. 
Heinonen, V. 2000. Näin alkoi "kulutusjuhla". Suomalaisen kulutusyhteiskunnan rakenteistuminen. 

Teoksessa Hyvönen, K., Juntto, A., Laaksonen, P. ja Timonen, P., (toim.). Hyvää elämää - 90 
vuotta suomalaista kuluttajatutkimusta. Kuluttajatutkimuskeskus ja Tilastokeskus, ilmestyy vuonna 
2000. 

Herd, D. 1997. The Politics of Representation: Marketing Alcohol through Rap Music. s. 134-151. 
Julkaisussa: Constructing the New Consumer Society. Sulkunen, P. ym. (toim.). MacMillan Press 
Ltd. 

Kangas, O. 1994. Rationaalisen valinnan teoriat. s. 358-405. Julkaisussa Sosiologisen teorian 
nykysuuntauksia. Heiskala, R. (toim.). Gaudeamus. Helsinki. 

Knuuti, S. 2000. Syrjäkylien äänet. Image 3/2000. Helsinki. 
Laurila, E. 1985. Kulutus Suomen kansantaloudessa vuosina 1900-1975. Elinkeinoelämän 

tutkimuslaitos B 42. Helsinki. 
Mannermaa, M. 1993. Tulevaisuus – murroksesta mosaiikkiin. Otava. Helsinki.  
Nurmi, E. 2000. Kuluttaja ei talleta tavaraan. Helsingin Sanomat 30.4.2000. Helsinki. 
Packard, V. 1957. The Hidden Persuaders. New York, D. McKay. 
Pantzar, M. & Heinonen, V. 1998. Kuluttajapolitiikan uudet haasteet. Keskustelualoitteita 26. 

Kuluttajatutkimuskeskus. Helsinki. 
Pekonen, L. 2000. Vallankumous. Nyt! Helsingin Sanomat 9.4.2000. Helsinki. 
Veblen, T. 1925. The Theory on Leisure Class. An Economic Study of Institutions. George Allen & 

Unwin Ltd. London.  
 
Levyt: 
 
Hassisen kone. 1980. Täältä tullaan Venäjä. 
Leevi and the Leavings. 1981. Mies joka toi rock’n’rollin Suomeen. 
Neljä Ruusua. 1992. Haloo. 
Ultra Bra. 1996. Vapaaherran elämää. 
Ultra Bra. 1997. Kroketti. 
 


