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Lapset luetaan erilaisissa byrok
raattisissa selonteoissa tavallises
ti passiiviväestöksi, jotka lähinnä
kuluttavat muiden tuottamia ta
varoita ja palveluja. Julkisessa kes
kustelussa lapsista puhutaan mo
nesti kaksijakoisesti ja moralisoi
vaan sävyyn. Lapsia pitää suojella
ympäröivän yhteiskunnan ja ta
louden uhkilta. Länsimaissa lap
sia ympäröi kaupallinen kulutus
kulttuuri, kun taas monissa kehit
tyvissä maissa lapset osallistu
vat työläisinä tuotantoprosessiin.
Niin ”kuluttaja”- kuin ”tuottaja
lapsenkin” asemaan liittyy hyväksi
käytön uhka. Toisaalta nämä ase
mat tarjoavat myös mahdollisuuk
sia. Minna Ruckensteinin mukaan
lapsilla on taloudellista osaamis
ta ja kykyjä, mikä on yksi teoksen
keskeisistä viesteistä.
Kuluttajatutkimuskeskuksessa
erikoistutkijana työskentelevä kult
tuuriantropologi Ruckenstein on
tarttunut rohkeasti Suomessa suh
teellisen vähän tutkittuun teemaan.
Maailmalla on tehty kasvavassa
määrin tutkimusta esimerkiksi lap
sista ja kulutuksesta muutaman vii
me vuosikymmenen aikana mark
kinoinnissa, kuluttajatutkimukses
sa ja taloussosiologiassa. Mainitsen
tässä muutamia Ruckensteininkin
esittelemiä keskeisiä eri alojen tut
kijoita. Klassikkotutkimuksessaan
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lapsuuden historiasta Philippe Ariès
(1962) tarkasteli lapsuuskäsityksen
muuttumista vuosisatojen kulues
sa. Hän nosti lapsuuden kiinnos
tuksen kohteeksi historiantutki
muksessa. Taloussosiologi Viviana
Zelizer (1985) kirjoitti jo 1980-lu
vulla teoksen lasten sosiaalisen ar
von muutoksista. Sosiologit, antro
pologit ja kulutustutkijat ovat tar
kastelleet lasten roolia kulutuksen
arkisissa käytännöissä. Esimerkiksi
Daniel Thomas Cook (2004), David
Buckingham (2000) ja Juliet Schor
(2004) ovat tarkastelleet lasta ny
kyisessä kulutuskulttuurissa. Myös
lapsia, heidän lelujaan, lasta popu
laarikulttuurissa ja lapsiin kohdis
tettua mainontaa on tutkittu (esim.
Cross 1997; 2004; Kline 1993). Yh
tä kaikki, lasten tutkiminen nyky
ajan kulutuskulttuurissa on melko
uusi tutkimusteema. Ruckenstein
avaa teoksellaan uusia näkökulmia
suomalaiseen keskusteluun aihe
piiristä. Häntä ennen vain muuta
mat suomalaiset tutkijat, kuten so
siologi Terhi-Anna Wilska, kulutus
tutkijat Minna Autio ja Anu Raijas
sekä taidehistorioitsija Annama
ri Vänskä, ovat paneutuneet talou
den näkökulmasta lasten tutkimi
seen lähinnä perheenjäseninä tai
kulutuskulttuuriin sosiaalistettavi
na tulevina kuluttajina. Erillisiin tie
tolaatikoihin on teoksessa tiivistet
ty onnistuneesti lukujen varsinaisia
aiheita sivuavia syventäviä teemoja.
Ruckenstein käsittelee teoksen
ensimmäisissä luvuissa lasten suh
detta tuotantoon ja työhön, mikä on
nykyaikana usein ollut arka aihe län
simaissa ja nähty sosiaalisena ja po
liittisena ongelmana. Lasten työnte

ko on tuomittu lasten ja lapsuuden
alistamisena taloudellisille intres
seille. Kehittyvissä maissa taas lasten
työpanosta on tarvittu perheen toi
meentulon turvaajina. Lasten teh
täviin on kuulunut esimerkiksi pie
nempien lasten hoito, auttaminen
perheyrityksen hoitamisessa, eläin
ten paimentaminen tai muut ke
vyehköt tehtävät. Osa lapsista jou
tuu hyväksikäytetyksi työvoimaksi
epäinhimillisissä olosuhteissa, esi
merkiksi kaatopaikoilla, alkeellisis
sa tehtaissa tai bordelleissa. On väi
tetty, ettei lasten kodin ulkopuolel
la tekemää palkkatyötä hyväksytä
vaikka lapset itse tekisivät sitä mie
lellään. Myös lapset voivat aikuisten
tapaan toivoa oppivansa erilaisia tai
toja, ansaita rahaa ja ottaa vastuuta.
Empiirissä tutkimuksissa on pyritty
ymmärtämään lasten maailmojen
sekä talouden kytkentöjä. Työhön
osallistumisen on nähty edistävän
lasten yritteliäisyyttä varsinkin, kun
tuotannollinen työ määritellään ta
vanomaista palkkatyötä laajemmin
palveluiden tuottamiseksi tai inhi
millisen pääoman kartuttamiseksi.
Ruckenstein nostaa tutkimuskirjal
lisuudesta ansiokkaasti esiin uusia
ja virkistäviä näkökulmia ja eritte
lee niitä oivallisesti.
Lapset saattavat osallistua pe
rinteisen palkkatyön lisäksi esi
merkiksi perheyritysten tehtäviin.
Kotitöiden lisäksi lapset itse il
moittavat koulun käymisen omak
si työkseen, minkä päämääränä on
inhimillisen pääoman kartuttami
nen. Myös iltapäivä- ja harrastus
kerhotoiminta voidaan mieltää las
ten työksi. Antropologisissa tutki
muksissa on havaittu esimerkiksi

työn ja leikin vastakkain asettami
sen ongelmallisuus. Lasten maail
massa leikit voivat olla olennaisel
ta osin työhön ja muuhun elämään
valmentautumista.
Esimerkiksi
kauppaleikeissä lapset voivat ope
tella niin kuluttajan kuin palvelun
tuottajankin rooleja vanhempien
sa kanssa tekemiensä kauppakoke
musten perusteella. Majojen, lumi
linnojen tai muiden rakennelmien
rakentelu edistää avaruudellista
hahmottamista, kun taas kotilei
keissä jäljitellään sosiaalisten lähi
yhteisöjen elämää.
Ruckenstein käsittelee lapsia
kulutuskulttuurissa sekä eriarvoi
suuden ja köyhyyden kokemuksia
lasten näkökulmasta (luvut 4–6).
Länsimaiden vakiintuneissa kulu
tusyhteiskunnissa elävät lapset ovat
olleet jo vuosikymmeniä markki
noinnin kohderyhmä. Yhdysval
loissa kehitys vahvistui maailman
sotien välisenä aikana. Länsi-Eu
roopan maissa on seurattu vähi
tellen Yhdysvalloissa toteutunutta
kehitystä, ja myös lapsista on tullut
valintoja tekeviä yksilöitä.
Nykypäivän lapset viettävät
paljon aikaa internetin yhteisö
palveluissa ja videopelien paris
sa. Lapsista on tullut ”diginatii
veja”, ja monelta osin internet ja
tietokoneet tarjoa
vat merkittä
viä mahdollisuuksia itsensä ke
hittämiselle. Virtuaalimaailmois
sa, internetissä ja kulutuskulttuu
rissa piilee toki lasten kannalta
myös monenlaisia uhkia. Ymmär
rettävistä syistä siis lapsia pide
tään hauraina ja suojelua kaipaa
vina. Lasten seksuaalisuuteen liit
tyvät asiat ovat herättäneet erityi
sen suurta huolta. Länsimaisen
lapsuuskäsityksen monet piirteet
vastaavat markkinataloutta ohjaa
via arvostuksia ja uskomuksia.

Lapset eivät tietenkään ole keske
nään samanlaisia, ja erottautumi
nen liittyy olennaisena osana ku
lutuskulttuuriin. Lapset saattavat
suhtautua kulutuskulttuurin risti
riitaisiin piirteisiin huumorilla ja
hyödyntää ristiriitoja esimerkiksi
leikeissään.
Etnografisissa tutkimuksissa
lapsista kulutuskulttuurissa on tar
kasteltu usein eriarvoisuutta. Niis
sä on korostettu kulutuksen käy
täntöjen ylläpitämiä historiallisia
jatkuvuuksia, esimerkiksi rotuun,
sukupuoleen ja luokka-asemiin
liittyviä jakoja. Esimerkiksi afro
amerikkalaisten lasten elämää Yh
dysvalloissa luonnehtivat pitkälti
historialliset eriarvoisuuden jatku
mot. Köyhien perheiden lapset ei
vät ole kyenneet kuluttamaan kes
kiluokalle itsestään selvällä tavalla
vaan joutuvat pidättäytymään mo
nista houkutuksista. Esimerkik
si köyhissä perheissä lasten syn
tymäpäiviä vietetään harvoin ja
muistetaan päivänsankaria vain
muutamalla lahjalla. Lasten toivei
den täyttäminen edellyttää köyhien
keskuudessa myös pitkäjännitteis
tä säästämistä. Kuluttaminen saat
taa mahdollistaa lapsille pääsyn ke
räilijöiden ja harrastajien joukkoon
sekä saada sosiaalista hyväksyntää
muilta lapsilta, kun taas vähäinen
kulutus saattaa syrjäyttää yhteisöis
tä. Juuri tällaisten kulutuskulttuu
rin moninaisuuteen liittyvien asi
oiden nostaminen esiin on teoksen
yksi erityinen ansio. Ruckenstein
kytkee kansainvälistä tutkimus
keskustelua suomalaiseen todelli
suuteen esimerkkien avulla. Yh
dysvalloissa myös lelukaupat ovat
profiloituneet köyhien ja rikkaiden
kaupoiksi. Imagollinen laadukkuus
ja korkeammat hinnat houkuttele
vat enemmän runsaasti ostavia rik

kaita kuin köyhiä. Laadukkuus ja
tyylikkyys tukevat lelukaupassakin
bourdieuläistä hyvän maun tavoit
telua ja symbolisia erotteluja. Suo
messa pikkulasten leluihin ja hen
kilökohtaisiin tavaroihin käytetään
vaatimattomia rahasummia. Tutki
musten mukaan yksinhuoltajaäidit
tinkivät kuitenkin mieluummin
omista menoistaan kuin lasten ku
lutuksesta.
Kulutuskulttuurissa lapset op
pivat vähitellen vaatimaan halua
miaan tavaroita, kuten leluja tai
makeisia. Tähän liittyen vanhem
mat joutuvat kasvattajina totutta
maan lapset siihen tosiasiaan, että
kaikkea ei voi saada. Länsimaisten
kasvatusperiaatteiden mukaisesti
lasta on hyvä totuttaa tuntemaan
mielihyvää halujensa hallinnasta.
Suomessa tämä ei ole välttämättä
edes hankalaa, sillä pidättyväinen
suhtautuminen kulutukseen on
ollut suomalaisille ominaista pit
kään. Vakiintuihan moderni kulu
tusyhteiskunta maassamme vasta
1960-luvun myötä. Maltillinen
suh
tautuminen kulutukseen on
siirrettävissä Suomessa ehkä
helpom
min sukupolvelta toiselle
kuin vanhemmissa kulutusyhteis
kunnissa, joissa näyttävä kulutus
on ollut pitkään hyväksyttyä tai it
sestäänselvyys.
Seitsemännessä luvussa Rucken
stein esittelee tutkimustaan lapsuu
den ja talouden kytkennöistä las
ten näkökulmaa hyväksi käyttä
en. Silloin vaihdanta saa keskeisen
aseman tarkastelussa. Lasten keski
näinen vaihdanta voi olla kaupan
käyntiä, mutta se voi olla myös so
siaalisten suhteiden ylläpitämistä.
Juuri vaihdantaan ja jakeluun kes
kittyminen avaa uusia näkökulmia.
Ruckenstein käyttää hyväkseen ant
ropologian klassikon Marcel Maus
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sin tutkimuksia vaihdon muodoista.
Maussin tarkastelemaan lahjainsti
tuutioon liittyy sekä velvollisuuksia
että vapaaehtoisuutta, ja lahjoilla ra
kennetaan sosiaalisia suhteita sekä
myös vahvistetaan hierarkioita. Las
ten syntymäpäiväjuhlissa, päiväko
deissa, kouluissa ja leikkipuistoissa
tapahtuvan lasten välisen vaihdan
nan, lasten tavarasuhteiden ja keräi
lyn tarkastelu on hyvin mielenkiin
toista luettavaa. Kirjoittaja käyttää
jälleen ansiokkaasti kansainvälisiä
etnografisia tutkimuksia.
Nykypäivän lapset ja varhais
nuoret ovat tottuneita pitämään yl
lä sosiaalisia suhteita verkkoyhtei
söissä. Suomalaisen Sulake Oy:n
vuonna 2000 lanseeraaman Habbo
Hotel verkkopelimaailman menes
tys kertoo verkkoyhteisöjen suuris
ta mahdollisuuksista, joita yrityk
set hyödyntävät kaupallisiin tarkoi
tuksiin enenevässä määrin. Lapset
saavat verkkoyhteisöissä jo varhain
tuntuman verkkotalouden maail
moihin mahdollisuuksineen ja uh
kineen. Verkkomaailmoja on help
po moralisoida, mutta niitä on vai
keaa välttää yhä useampien palve
luiden siirtyessä verkkoon. Verkko
on jo laajentunut vaihdannan ja ja
kelun merkittäväksi foorumiksi.
Tärkeitä ja mielenkiintoisia nä
kökulmia tarjotaan myös lapsia,
rahaa ja säästämistä käsittelevissä
teoksen kahdeksannessa ja yhdek
sännessä luvussa. Kotitalousmeno
jen budjetointi ja rahan korvamer
kitseminen erilaisiin tarpeisiin,
kuten urheiluvälineisiin tai soit
totunteihin, ovat vanhempien teh
täviä. Viikkorahojen maksaminen
on yleinen käytäntö siirtää vastuu
ta hankintojen suunnittelusta lap
sille. Viikkorahojen käytöstä lapset
saavat päättää itse ja toteuttaa niillä
omia toiveitaan. Raha siis tavallaan
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tekee lapsista itsenäisiä kuluttajia,
ja tarjoaa heille siten aavistuksen
aikuisten maailmasta houkutuksi
neen ja ansoineen.
Ruckensteinin tutkimien hel
sinkiläisten päiväkoti-ikäisten las
ten ja heidän vanhempiensa pu
heessa harkitseva kulutus näyttäy
tyy tavoiteltavana kulutuksen mal
lina. Ruckensteinin tutkimukset
vahvistavat osaltaan käsitystä suo
malaisten kulutuseetosten maltilli
suudesta. Lasten rahankäyttöä kos
kevien tutkimusten mukaan lap
set näyttävät olevan säästäväisiä,
vaikka he puhuvatkin kaihoisasti
mainoksissa, televisiossa ja muilla
lapsilla näkemistään uutuuksista.
Sosiologi Terhi-Anna Wilska on
havainnut tyttöjen korostavan
säästäväisyyttä poikia enemmän.
Nykyajan lapset ilmoittavat pitä
vänsä shoppailusta, heillä on lem
pikauppoja ja he tunnistavat monia
brändejä. Lapset pitävät rikkaana
esimerkiksi miljonääriä ja kunin
kaallisia tai ”merirosvopäällikön,
Roope Ankan ja joulupukin” kal
taisia kuvitteellisia hahmoja.
Teoksen viimeisissä luvuissa
tarkastellaan arvonluomista. Ta
lous rakentuu arvonluonnin näkö
kulmasta luottamuksen, vallan ja
vuorovaikutuksen varaan. Rucken
stein korostaa sitä, että tarkastelta
essa lapsia talouden näkökulmas
ta talous näyttäytyy kulttuurisesti
tuotettuina valintoina, arjen käy
täntöinä ja ideologisena toimin
tana pikemmin kuin omalakise
na luonnon voimien kaltaisena il
miönä. Lapsuuden tutkiminen ta
louden näkökulmasta tarjoaa myös
mahdollisuuden kulttuurikritiik
kiin ja uusiin näkökulmiin sekä ta
louden että lasten tutkimuksessa.
Teos on tervetullut kirja niin
lapsista kuin taloudestakin kiin

nostuneille. Ruckenstein tarkas
telee aiheita monipuolisista näkö
kulmista, valaisee aiheitaan mie
lenkiintoisin esimerkein ja erittelee
kansainvälisen tutkimuskirjalli
suuden avulla ansiokkaasti lapsuu
den ja talouden kytkentöjä.
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