
MILLAISTA ELÄMÄ ON SUOMALAISISSA KODEISSA? 
Me suomalaiset olemme kotikansaa – tyytyväisiä koteihimme ja kodeissamme.  
Kodin merkitys ja elämämme siellä ovat kuitenkin muuttuneet ympäröivän  
maailman mukana. Liikkuva elämäntapa ja etätyö, digitaalisuus,  
yhteisöllisyyden ja toisaalta myös oman tilan tarpeen korostuminen  
ovat vieneet muutosta eteenpäin. IKEA tutki, millaista elämä  

suomalaisissa kodeissa nykyään on ja millaisia jännitteitä siihen liittyy.

OLLAAN KUIN KOTONAMME

IKEA-konsernin kansainvälinen Life at Home -tutkimus 
toteutettiin vuonna 2017 yhteensä 22* maassa.  
Suomessa tutkimus toteutettiin elokuussa 2017.  
Vastaajia oli yhteensä 1019, ja he olivat 18–80 vuotiaita. 



Minimalismin myytti Miten minimalismin tavoittelu näkyy  
suomalaisissa kodeissa ja miten  
tavaramäärä vaikuttaa kodin arkeen? 

34%
27%

Olemmeko kotona ollessamme aidosti läsnä 
asuinkumppaneidemme kanssa? Mikä  
merkitys läsnäololla on hyvinvoinnille? 

FOMO (Fear of Missing Out) voi luoda haasteita läsnäololle ja hyvin-
voinnille kotona. 
Suurin osa (57 prosenttia) tanskalaisista, amerikkalaisista, saksalai-
sista, kiinalaisista, japanilaisista, intialaisista ja venäläisistä kuitenkin 
kokee aina olevansa läsnä kotona.

40 prosenttia suomalaisista kokee voivansa  
teknologian ansiosta olla paremmin yhteydessä perheenjäseniinsä.
87 prosenttia kuitenkin kokee tärkeämmäksi kutsua ystäviä ja per-
hettä kotiinsa kuin pitää heihin yhteyttä teknologisten vempainten 
välityksellä. 

Onko ketään kotona?

prosenttia suomalaiskotien riidoista liittyy epäsiisteyteen. 
Suurimmat riidat johtuvat erilaisista näkemyksistä  
siisteydestä –tämä korostuu lapsiperheissä  
(55 prosenttia). 50

34 prosenttia suomalaisista sanoo kokevansa yhteiskunnallista painetta elää mini-
malistisemmin, mutta vain 24 prosenttia meistä kuvailee kotiaan minimalistiseksi. 
Kansanvälisesti yhteiskunnallista painetta kokee 27 prosenttia vastaajista.

Suomalaisista jopa 66 prosenttia kokee oman tilan pyytämisen  
helpoksi. Oman tilan saaminen kotona edistää onnellisuutta ja  
tyytyväisyyttä kumppaniin.
Meistä 36 prosenttia kokee, että media antaa väärän kuvan  
yhdessä asumisesta.

Miten suomalaiset hakevat omaa tilaa ja  
aikaa kotonaan? Miten paljon kaipaamme 
tilaa itsellemme ja omille tavaroillemme

54%

54 prosenttia kaikista suomalaisista on tyytyväisiä 
kotiinsa ja 64 prosenttia ihmisiin, joiden kanssa 
asuvat.

Tarvitsen omaa tilaa!

62 prosentilla suomalaisista 
on kotona jotain sellaisia esineitä tai 
tavaroita, jotka he piilottavat vieraiden 
katseilta.

41 prosenttia suomalaisista on heittänyt 
salaa asuinkumppaninsa tavaroita roskiin. 
Yleisimmin romukoppaan lentävät vaatteet ja 
koriste-esineet.

Kotona ollessamme jopa 9 prosenttia meistä 
kokee, että ei ole koskaan läsnä kotonaan. 

9%

36 prosenttia suomalaisista toivoo 
voivansa viettää enemmän aikaa lastensa  
ja 27 % puolisonsa kanssa.



Suomalaiset eivät stressaa teknologian käytöstä kotona – emme  
myöskään innostu ottamaan käyttöön uusinta kodinteknologiaa.
52 prosenttia suomalaisvanhemmista sallii puhelimet illallispöydässä. 
Kansainvälisesti 47 prosenttia kieltää puhelinten käytön ruokapöydässä. 
15 prosenttia perheellisistä rajoittaa ruutuaikaa ja 12 prosenttia käyttää 
palkintona hyvästä käytöksestä. Kansainvälisesti 30 prosenttia  
vastaajista rajoittaa ruutuaikaa.  

Miten digitalisaatio ja teknologia vaikuttavat 
suomalaisten kokemukseen läsnäolon- 
tunteesta kotona? Kuinka digejä kotimme 
oikein ovat? Entä miten suomalaiskodeissa 
rajoitetaan teknologian käyttöä?

Pätkiikö yhteys?

Milloin suomalaiset päättävät uudistaa  
kotinsa ja miten muutokseen suhtaudutaan?

72 prosenttia suomalaisista kokee, että rutiinit saavat heidät  
tuntemaan olonsa turvalliseksi.

25 prosenttia suomalaisista haluaisi tehdä kaikki kodin muutokset 
kerralla, mutta energiamme ei riitä. 17 prosenttia miehistä sanoo 
suurimmaksi esteeksi sen, että omaa tilaa tai liikkumavaraa  
tavaroiden siirtämiseksi ei ole tarpeeksi.

Vain 13 prosenttia suomalaisista kokee teknologian 
käytön kanssa tasapainottelun haasteelliseksi 
kotonaan – kansainvälisesti 33 prosentille  
tasapainoilu tuntuu vaikealta.

13%

33%16 prosenttia tuntee  
syyllisyyttä someen käytetystä ajasta.  
Tässä asiassa suomalaiset eivät eroa muista 
vastaajista kansainvälisesti vertailtuna. 

Koti ei ole koskaan valmis

Elämäntilanteet muuttuvat jatkuvasti, ja koti 
niiden mukana. Ne suomalaiset, jotka eivät koe 
kotinsa uudistamista hankalaksi, ovat keskimää-
rin tyytyväisempiä koteihinsa.

15 

prosenttia suomalaisista taas 
rakastaa muutosta ja pyrkii 
tekemään asiat aina eri tavoin.

MUUTOS

Kansainvälisesti suurin osa ihmisistä kokee olonsa  
rauhaisaksi (69%), iloiseksi (66%) ja ylpeäksi (58%) omassa kodissaan 

80% 82% 78% 69%
suomalaisista  
on tyytyväisiä 
tapaansa elää

suomalaisista  
on tyytyväisiä 
koteihinsa

suomalaisista  
on tyytyväisiä 
tavaroihinsa

suomalaisista  
on tyytyväisiä 
työn ja  
vapaa-ajan  
suhteeseen



Kansainväliset tulokset: http://lifeathome.ikea.com
*Kansainvälisessä tutkimuksessa olivat Suomen lisäksi mukana Luxembourg, Belgia, Sveitsi, 
Australia, Singapore, Indonesia, Italia, Etelä-Korea, Malesia, Alankomaat, Norja, Philipiinit, 
Portugali, Thaimaa, USA, Intia, Kiina, Japani, Venäjä, Saksa ja Tanska.  
Yhteensä tutkimukseen osallistui 21419 vastaajaa. 

Lisätiedot:  
Annika Stubbe, Viestintäpäällikkö, IKEA Suomi 
+358 40 4517 856 
pr.finland@ikea.com  

MITEN YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS NÄKYY 
SUOMALAISESSA KODIN ELÄMÄSSÄ?  
Mitä mieltä sinä olet? Keskustele Twitterissä, FB:ssä ja IG:ssä:  

#ihanaaollakotona #sisustus @IKEAsuomi 
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