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ESIPUHE

Varsinkin tytöt suunnittelevat tulevaa hääpäiväänsä lapsesta saakka 
ja odottavat sitä omaa prinssiä saapuvaksi. Häät ovat koskettava 
asia myös morsiusparin sukulaisille ja ystäville. Aiheen tultua ajan-
kohtaisemmaksi, huomaa kuinka hääjuhla vaatii yksityiskohtaista 
suunnittelua ja budjetointia. Häihin liittyy paljon tunteita, perinteitä 
ja muistoja.  

Aiheen luonteen vuoksi valitsimme opinnäytetyön raportoinnin esi-
tystavaksi Adobe InDesign -ohjelmalla tehdyn raportin. Häissä visu-
aalisuus on tärkeässä osassa, eikä Savonia-ammattikorkeakoulun 
raportointipohja mielestämme antanut mahdollisuutta visuaalisesti 
kauniiseen lopputulokseen. Jos olisimme tehneet esimerkiksi mark-
kinointitutkimuksen asiakasyritykselle, tilanne olisi ollut toinen. Mie-
lestämme restonomin ammattitaitoon kuuluu myös erilaisten ohjelm-
ien käyttö sekä miellyttävän markkinointimateriaalin tuottaminen.

Opinnäytetyöprosessi oli meille antoisa kokemus paitsi messu-
jen, myös yhteistyön osalta. Suuri kiitos opinnäytetyöstä kuuluu 
yhteistyökumppanimme Häät-lehden päätoimittajalle Sari Yli-Sa-
lomäelle. Haluamme kiittää myös Savon Kauneus- ja häämessujen 
sekä Jyväskylän häämessujen järjestäjiä hyvästä yhteistyöstä ja 
mahdollisuudesta päästä tekemään kyselyä messuilla.   
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1 Johdanto

1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet

Monilla voi olla jo pienestä pitäen vahva mielikuva siitä, millaiset häät 
itselleen haluaisi. Ajatus siitä, että häät ovat elämän tärkein päivä, 
näkyy myös hääjärjestelyissä. Häät ovat iso bisnes: hyvät hääpaikat 
saatetaan varata jo vuosia etukäteen ja catering-yritykset kilpailute-
taan häätarjoilujen suhteen. Halusimme opinnäytetyöllämme tuoda 
esille asioita kuten vallalla olevia häätrendejä, joita elinkeino voisi 
hyödyntää häätuotteiden suunnittelussa. Toimeksiantajallemme ha-
lusimme saada tietoa häälehtien tunnettuudesta ja mielikuvista. 
 
Aiemmin aiheesta tehdyt opinnäytetyöt ovat koskeneet häiden konk-
reettista suunnittelua tai jotain yksittäistä häihin liittyvää osa-aluetta, 
kuten hääpaikan markkinointia. Me halusimme kerätä tietoa hääpa-
reilta laajemmin, jotta palveluntarjoajat voisivat kehittää omia pal-
veluitaan saamiemme tietojen pohjalta. Suomessa aiheesta tehtyjä 
tilastollisia tutkimuksia ei juuri löytynyt, tietojemme mukaan ainoas-
taan Tilastokeskuksen tekemät tutkimukset ovat varteenotettavia. 
Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan käsitellä esimerkiksi häiden bud-
jetointia tai häiden luonnetta. Näimme siis opinnäytetyötutkimuksen 
tarpeelliseksi. 

Tiedon vähyys oli työssämme haaste, sillä meidän tuli saada teoria-
tietoa opinnäytetyön raporttiin, sekä verrata saamiamme tutkimus-
tuloksia aiempaan tutkimustietoon. Vertailukohdaksi otimme ame-
rikkalaisia tutkimuksia aiheesta. Tavoitteenamme oli saada selville 
suomalaisten hääparien häiden rahoitus sekä heidän tiedon ja inspi-
raation lähteet häitä koskien. Tärkeä tavoitteemme oli myös hankkia 
tietoa, josta on hyötyä työn toimeksiantajalle Häät-lehdelle. 

Tiedonhankinnan kannalta järkevin vaihtoehto oli kyselylomake, sil-
lä sen avulla pystyimme saamaan runsaan vastaajajoukon. Emme 
halunneet toteuttaa ainoastaan sähköistä kyselytutkimusta, joten 
teimme kyselyn sekä messuilla paperilomakkeella että internetis-
sä Webropol-ohjelmalla. Meille oli tärkeää päästä keskustelemaan 
hääparien kanssa ja saada kommentteja heidän suunnitelmistaan ja 
tunnelmistaan häiden järjestämisestä.

1.2 Toimeksiantajan esittely

Toimeksiantajanamme opinnäytetyössä oli Häät-lehti, joka on pe-
rustettu vuonna 1993. Alun perin lehti ilmestyi nimellä Juhlaan opas, 
mutta pian häät valittiin lehden pääteemaksi, jolloin nimi muuttui 
Häät-lehdeksi. Lehden päätoimittaja ja perutaja Sari Yli-Salomäki 
perusti oman kustantamon Editus Oy:n Häät-lehden julkaisutoimin-
taa varten. Hän toimi myös yhteyshenkilönä opinnäytetyössä.  (Edi-
tus Oy 2014.) 

Häät-lehden toiminta-ajatuksena on tarjota lukijoille käytännön lä-
heisiä ideoita ja neuvoja häitä järjestäville. Lehden kotipaikkana toi-
mii Helsinki. Häät-lehden rinnalle lanseerattiin vuonna 2011 sähköi-
nen Häät.fi-palvelu, josta löytyy runsaasti tietoa häitä järjestäville. 
(Editus Oy 2014.)

KUVA 1. Häät-lehden logo (Edistus Oy 2014.)
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1.1         Historiaa
 
Muutama vuosisata sitten romanttisella rakkaudella ei ollut niin väliä, 
vaan avioliitto oli pikemminkin naimakauppaa. Omalle tyttärelle piti 
etsiä varakas puoliso, jolla oli talo ja maata, ja hän pystyi takaamaan 
vaimolleen ja lapsilleen elämän ilman nälkää. Pojalle puolestaan piti 
löytää työteliäs ja ahkera puoliso, joka pitäisi huolta talosta, talo-
udesta ja lapsista. Perinteisesti morsiamen vanhemmat järjestivät 
häät ja maksoivat niistä koituneet kulut. (Kaunisto ja Voutilainen 
2012, 17–19.)

Kihlaus oli menneinä aikoina juridisesti sitova asia, josta avioliitto 
käytännössä alkoi. Sulhanen luovutti morsiamelle kihlauslahjan, 
eräänlaisen pantin kihlauksen sitovuudesta. Jos kihlaus purkautui, 
morsian sai pitää lahjan. Tapauksessa, jossa morsian perui kihlauk-
sen, lahja tuli palauttaa sulhaselle. Jos kihlaparille syntyi lapsi ennen 
papin aamenta, jälkeläinen katsottiin siitä huolimatta avioliittolap-
seksi. Papin kihlauksen purkaminen oli aikoinaan vaikeaa, eikä sitä 
voinut tehdä ilman tuomiokapitulin tai hankalimmassa tapauksessa 
oikeustuomioistuimen suostumusta. Hyväksyttäviä syitä kihlauksen 
purkautumiselle olivat esimerkiksi erilaiset sairaudet, kuten mielisai-
raus tai sukupuolitaudit sekä uskottomuus. (Aurejärvi-Karjalainen 
1999, 41. Kaunisto ja Voutilainen 2012, 33.)

Vuonna 1734, ennen nykyistä avioliittolakia säädetty naimakaari 
määritteli, että kosijan ja kosittavan oli saatava avioliittolupa mor-
siamen naittajalta. Naittajana toimi useimmiten morsiamen isä tai 
lähisukulainen. Vuonna 1864 tämä käytäntö poistettiin, ja 21 vuotta 
täyttäneet naiset saivat itse päättää omasta avioitumisestaan.

 
Vanha käytäntö tyttären käden pyytämisestä on kuitenkin jäänyt 
elämään, ja vielä nykyisinkin sulhanen voi pyytää morsiamen isäl-
tä suostumusta kihlaukseen, vaikka nykyisin kyseinen ele tehdään 
lähinnä kohteliaisuussyistä. (Kaunisto ja Voutilainen 2012, 24–25.)
 
Perinteisissä suomalaisissa häissä vietettiin aikoinaan kaksia hää-
juhlia. Hääseurue meni vihkimisen jälkeen morsiamen kotiin, jossa 
neidolle pidettiin läksiäiset. Tämän jälkeen pari matkusti sulhasen 
kotiin, jossa puolestaan juhlittiin tuliaisia. Molemmat talot kutsui-
vat omat vieraansa juhliin. Yksijuhlisista häistä tuli sittemmin tapa 
1900-luvun puolella. (Aurejärvi-Karjalainen 1999, 37.)

1.2         Nykypäivän häätrendit
 
Entisaikoihin sulhasta edustava puhemies vastasi kosinnasta ja esitti 
hyvät perustelut morsiamen isälle, miksi tämän kannattaisi suostua 
kosintaan (Kaunisto ja Voutilainen 2012, 26–28).  2000-luvulla kosi-
misesta ja häistä on tehty spektaakkeleita, tietynlaisia näyttämisen 
paikkoja hääpareille ja heidän vanhemmilleen. Internetissä näkee 
jatkuvasti videoita, joissa sulhanen on järjestänyt jonkin yllättävän 
ja näyttävän kosinnan. Tämä luo paineita paitsi sulhaselle, myös 
morsiamelle, joka odottaa erikoista ja omaperäistä kosintaa.  Toi-
saalta monet parit vain sopivat kihlauksesta ilman sen kummempaa 
kosintaa.

2 Häät



8

 
Toisille pareille häiden järjestämisessä on puolestaan tärkeää näyttää, 
kuinka paljon perheellä on varaa panostaa juhlaan, ja suurista häistä 
on tullut tavallisia. Aiemmin vallalla ollut perinne siitä, että morsiamen 
vanhemmat maksavat häät, on nykyisin jo unohdettu ja hääparin odo-
tetaan maksavan häät itse. Tämä luo paineita joillekin nuorille pareille, 
joilla voi olla tietty käsitys siitä, millaiset häät he haluavat vaikka niihin 
ei välttämättä olisi varaa. Parit saattavat ottaa pankista lainaa häiden 
järjestämiseen, kun kulut kasvavat yli oman budjetin.

Suuret prinsessahäät yleistyivät prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan 
mentyä naimisiin näyttävästi 1980-luvun alussa. Noin vuosikymmen 
myöhemmin myös Suomeen rantautui trendi, johon kuului hääpaikan 
ylenpalttinen koristeleminen ja romantiikka. Viime aikoina tähän ame-
rikkalaistyyliseen häätrendiin on kuitenkin tullut selviä muutoksia. Pröys-
täilyn sijaan hääparit suosivat itse tehtyjä asioita, kuten kukkakimppuja 
ja koristeita. Häiden ruoat saatetaan tehdä yhdessä kavereiden kanssa, 
ja tärkeintä juhlassa on perheen ja ystävien kanssa yhdessä oleminen.  
Persoonalliset ja rennot häät ovat tämän päivän suuntaus. (Kaunisto ja 
Voutilainen 2012, 181–182.)
 
Muotisuunnittelija Teri Niitti kertoo Hanna Reinikaisen (2014) blogin 
Myötä- ja vastoinkäymisissä haastattelussa, että nykypäivän häätrendi-
nä on nimenomaan rentous. Älypuhelimet jätetään narikkaan ja juhlissa 
keskitytään yhdessäoloon. Myös populaarikulttuuri vaikuttaa häätrendei-
hin. Niitti mainitsee haastattelussa esimerkiksi vuonna 2013 ensi-iltansa 
saaneen The Great Gatsby–elokuvan, joka kertoo elämästä 1920-luvulla. 
20-luku mainitaankin yhdeksi vuoden 2014 häiden megatrendeistä. (Rei-
nikainen 2014.)
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3 Kyselytutkimus

3.1         Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma
 
Opinnäytetyömme aihe lähti omasta kiinnostuksesta hääkulttuu-
riin. Tänä päivänä televisiossa esitetään monenlaisia hääohjelmia, 
joiden vaikutusta suomalaisiin hääpareihin halusimme selvittää. 
Tutkimme sitä kuinka amerikkalaiset häätredit ovat vaikuttaneet 
suomalaisiin hääperinteisiin. Meitä kiinnosti myös, kuinka hääparit 
käyttävät rahaa hääjuhlaan ja minkä tyyppisiä häitä nykyisin järjes-
tetään. Halusimme päästä keskustelemaan hääparien kanssa heidän 
mielipiteistään, mikä onnistui häämessuilla Kuopiossa ja Jyväskyläs-
sä vuonna 2014.
 
Opinnäytetyön aiheen varmistuttua lähdimme selvittämään työl-
lemme sopivaa toimeksiantajaa. Tutkimuksen näkökulma määrittyi 
tarkemmin toimeksiantajan varmistuttua. Tutkimusongelmaksi muo-
dostui selvittää nykypäivän häätrendit, häiden rahoitus ja hääparien 
tiedonhankinta. Kun olimme keskustelleet toimeksiantajan ja opin-
näytetyömme ohjaajan kanssa, aloimme laatia kyselylomaketta. Ky-
selylomakkeen näkökulmana oli kuinka hääbudjetti jakautuu sekä 
mistä suomalaiset hääparit etsivät tietoa ja inspiraatiota hääjuhlaan. 
Toimeksiantajaamme kiinnosti erityisesti hääparien arvostelut suo-
malaisista häälehdistä ja hääaiheisista internet-sivuista.

3.2          Tutkimusmenetelmä

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta voidaan kutsua myös ni-
mellä tilastollinen tutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään prosent-
tiosuuksiin ja lukumääriin liittyviä kysymyksiä, asioiden välisiä riip-

puvuuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia. Kvantitatiivisen tutkimuk-
sen tutkimusaineisto voidaan hankkia joko keräämällä tiedot itse 
tai käyttämällä aiempaa tutkimustietoa tilastoista ja rekistereistä. 
Kvantitatiiviseen tutkimukseen tarvitaan suuri ja edustava otosjouk-
ko. Tutkimuksesta saadut tulokset kuvataan numeerisesti ja havain-
nollistamisen apuna voidaan käyttää erilaisia taulukoita ja kuvioita. 
(Heikkilä 2004, 16, 18–19. Vilkka 2005, 73–74.)
 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineistot kerätään tyypillisesti itse 
posti-, puhelin-, käynti- tai www-kyselynä. Kyselytutkimusta voidaan 
täydentää havainnointitutkimuksen avulla ja joissakin tapauksissa 
jopa korvata se. Tiedonkeruumenetelmän valintaan vaikuttaa tutki-
muksen aikataulu, budjetti, tavoite ja tutkimuksen luonne. Kysely-
lomakkeiden avulla hankittu tutkimustiedon analysointi on helpom-
min luokiteltavissa kuin havainnointitutkimusessa saadut tulokset. 
Havainnointitutkimuksessa haasteena ovat myös tutkijan tekemät 
havainnot ja hänen läsnäolon vaikutus havaintoihin.  (Heikkilä 2004, 
18–19.)

Kvantitatiivinen tutkimus sopi opinnäytetyöhömme hyvin, sillä ai-
heesta ei ollut aiempaa tilastollista tutkimustietoa. Opinnäytetyöm-
me tarkoituksena oli tehdä alustavaa kartoitusta aiheesta, jota voi 
syventää ja tarkentaa myöhemmin määrällisellä ja laadullisella tut-
kimuksella. Kvantitatiivisen tutkimuslomakkeen avulla pystyimme 
saavuttamaan suuremman vastaajajoukon, jolloin tutkimustulokset 
olivat luotettavampia. Tutkimuslomakkeen laadinnassa hyödynsim-
me Webropol-ohjelmaa, jolla saimme kyselylomakkeen internettiin. 
Webropol-ohjelmalla kyselylomakkeen laadinta ja tutkimustulosten 
analysointi oli kätevää. Webrobolista siirsimme tutkimustulokset 
Excel-taulukkopohjaan, jolla teimme kuviot ja taulukot opinnäyte-
työhön.
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3.3 Tutkimusprosessi
 
Ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista tulee tehdä aiheesta 
esitutkimusta. Esitutkimuksessa perehdytään aiheeseen liittyvään 
teoriatietoon sekä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja niistä saatui-
hin tuloksiin. Varsinainen tutkimusprosessi alkaa tutkimusongelman 
asettamisella ja tavoitteiden määrittämisellä. Tutkimusongelman ja 
tavoitteiden selkeä ja täsmällinen hahmottaminen auttaa onnistu-
maan tutkimuksessa paremmin. Tutkimusongelman ja tavoitteiden 
asettamisen jälkeen laaditaan yksityiskohtainen tutkimussuunnitel-
ma, josta selviää millainen tutkimus tehdään. Tutkimussuunnitelmas-
sa käsitellään tutkimuksen aihe, käytettävä aineisto, tiedonhankinta, 
tietojen käsittely sekä tutkimustulosten raportointi. Suunnitelmasta 
käy ilmi myös mahdollinen budjetti ja aikataulu. (Heikkilä 2004, 22. 
Holopainen ja Pulkkinen 2008, 18–19.)

Kun saimme idean opinnäytetyön aiheesta, aloitimme esitutkimuk-
sen. Kartoitimme aiemmin samasta aiheesta tehtyjä opinnäytetöitä 
ja muita tutkimuksia. Samasta aiheesta tehtyjä opinnäytetöitä löytyi 
jonkin verran, mutta ne käsittelivät asiaa eri näkökulmasta, mitä itse 
olimme ajatelleet. Sen sijaan tutkimustietoa aiheesta ei kovin paljon 
löytynyt. Näin ollen päätimme ottaa häät opinnäytetyömme aiheek-
si. Päätöksen jälkeen aloimme miettiä mahdollisia toimeksiantajia, 
sillä vasta saatuamme toimeksiantajan työlle voisimme määritellä 
tarkemmin opinnäytetyömme sisällön. Häät-lehden ryhdyttyä toi-
meksiantajaksi, tutkimusongelmaksi muodostui selvittää nykypäivän 
häätrendit, häiden rahoitus ja hääparien tiedonhankinta.

Tutkimussuunnitelman laadinnan jälkeen tutkimus etenee tiedunke-
ruuvälineen rakentamiseen, joka useimmiten tarkoittaa lomakkeen 
laatimista. Tutkimusprosessi jatkuu tietojen keräämisellä, jonka jäl-
keen ne käsitellään ja analysoidaan. Viimeinen tutkimusprosessin 
vaihe on tulosten raportointi ja niiden hyödyntäminen käytännössä. 
Tutkimusprosessimme jatkui kyselylomakkeen laadinnalla. Tiedonke-
ruun toteutimme tammi- ja helmikuun 2014 aikana Savon kauneus- 
ja häämessuilla, Jyväskylän häämessuilla ja internetissä. Aineiston 
keruun jälkeen analysoimme tutkimuksen tulokset Webropol-oh-
jelmalla ja teimme johtopäätökset, jotka toimme esille lopullisessa 
opinnäytetyöraportissa. (Heikkilä 2004, 24–25.)
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          KUVIO 1. Tutkimusprosessin kulku (Heikkilä 2014, 25.)
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3.4 Kyselylomake

Kyselylomaketta voidaan käyttää sekä laadullisessa että määrällises-
sä tutkimuksessa. Kysely voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, kuten 
internetissä, postikyselynä tai haastetteluna. Kyselyllä voidaan ottaa 
selvää esimerkiksi vastaajien mielipiteistä tai asenteista. Kyselyloma-
ke on standardoitu, eli se on samanlainen kaikille vastaajille. (Vilkka 
2007, 28.)

3.4.1 Lähtökohta

Kyselylomakkeen laadinnassa tulee kiinnittää ensisijaisesti huomi-
ota lomakkeen ulkonäköön ja pituuteen, sillä vastaamispäätökset 
perustuvat lomakkeesta saatuun ensivaikutelmaa. Lomakkeen on 
oltava huolitellun ja houkuttelevan näköinen. Kysymysten erottelu 
toisistaan, esimerkiksi viivojen tai laatikoiden avulla, selkeyttää ky-
selylomaketta. Myös oikean fontin ja kirjaisinkoon valinta vaikuttaa 
lomakkeen selkeyteen. (Heikkilä 2004, 48–49. KvantiMOTV – Mene-
telmäopetuksen tietovaranto 2010.)
 
Kyselytutkimusta toteuttaessa tärkeää on se, että kyselylomakkeen 
avulla saadaan ratkaisu tutkimusongelmaan. Hyvässä kyselylomak-
keessa kysymysten asettelun on yksinkertainen, täsmällinen ja hel-
posti ymmärrettävä. Vastaajan tulee ymmärtää kysymykset samoin 
kuin kysymysten laatija on ne tarkoittanut. (Heikkilä 2004, 48. Kvan-
tiMOTV- Menetelmäopetuksen tietovaranto 2010.)

 

Hyvän kyselylomakkeen tunnusmerkkejä ovat kysymysten loogi-
nen eteneminen ja vastaajan ananonyymiteetti. Lomake koostuu 
sisällöllisesti hyvinkin erilaisista kysymyksistä, jolloin samaan aihe-
alueeseen liittyvät kysymykset tulee ryhmitellä kokonaisuuksiksi. 

Kysymyslomake tulisi toteuttaa niin, että vastaajat pysyvät ano-
nyymeina. Yleensä henkilötietoja pyydetään lomakkeeseen vain, jos 
vastanneiden kesken arvotaan palkinto. Tällöin henkilötiedot tulisi 
sijoittaa kyselylomakkeen loppuun. (Heikkilä 2004, 48. KvantiMOTV- 
Menetelmäopetuksen tietovaranto 2010.)

Kun kyselylomake on saatu hiottua valmiiksi, niin se kannattaa esi-
testata ennen julkaisua. Esitestauksen tarkoituksena on selvittää 
kyselylomakkeen toimivuus ja ymmärrettävyys. Esitestaajat voivat 
huomata, jos kyselylomakkeessa on jokin kysymys liikaa tai sitten 
jotakin olennaista on jäänyt kysymättä. Esitestauksen jälkeen loma-
ketta on mahdollista muokata paremmaksi ja julkaista sen jälkeen. 
(Heikkilä 2004, 61.)
 
Ennen kyselylomakkeen lähettämistä tulee laatia saatekirje, joka lä-
hetetään vastaanottajalle kyselylomakkeen kanssa. Saatekirjeen tar-
koituksena on selvittää vastaanottajalle tutkimuksen tarkoitusta ja 
motivoida häntä täyttämään lomake. Saatekirje saa olla korkeintaan 
yhden sivun mittainen, mutta se voidaan korvata myös saatesanoilla 
ennen kysymyksiä. Saatekirjeen kielen tulee olla kohteliasta, kuten 
myös itse kyselylomakkeen. (Heikkilä 2004, 61–62.)
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3.4.2   Kyselylomakkeen laatiminen ja rakenne
 
Aloitimme kyselylomakkeen laatimisen pohtimalla, mitä asioita ha-
luaisimme ottaa selville tutkimuksessa. Meitä kiinnosti erityisesti 
se, mihin hääparit käyttävät eniten rahaa. Toimeksiantajalta saim-
me kolme kysymystä liittyen suomalaisiin häälehtiin, häihin liittyviin 
internet-sivuihin sekä häämessuihin, joilla vierailimme.
 
Halusimme tehdä kyselystä helposti ja nopeasti vastattavan, sillä ko-
kosimme suurimman osan vastauksista vierailemalla häämessuilla 
Kuopiossa ja Jyväskylässä. Kyselyn aloitimme helpoilla kysymyksillä, 
jotka liittyivät vastaajan demografisiin tekijöihin eli ikään ja suku-
puoleen sekä häiden suunnitteluun käytettyyn aikaan. Laadimme 
kysymykset niin, että vastaaja pystyi valitsemaan vastauksensa val-
miista vaihtoehdoista eli kysymykset olivat strukturoituja. 

Heikkilän (2004, 50–51) mukaan strukturoitujen kysymysten etuna 
on nopea vastaaminen ja vastausten helppo käsittely. Haasteena ky-
symyksissä on se, että vastausvaihtoehdot täytyy olla selvillä etukä-
teen ja niistä tulee löytyä kaikille sopiva vastausvaihtoehto. Nopean 
vastaamisen lisäksi kysymysten laadinnassa tuli kiinnittää huomiota 
myös siihen, että samaa sukupuolta olevat hääparit voivat vastata 
kyselyyn.

Seuraavaksi kysyimme, kuinka vastaaja kuvailisi häiden luonnetta. 
Tarkoituksena oli saada selville, ovatko perinteiset suomalaiset häät 
jääneet vielä muodissa. Mielestämme häiden luonteen selvittämi-
seen sopi parhaiten avoin kysymys, jotta saisimme aitoja ja moni-
puolisia vastauksia hääpareilta. Avoin kysymys on tarkoitettu juuri 
sellaisiin tilanteisiin, joissa kaikki vastausvaihtoehdot eivät ole selvil-
lä (Heikkilä 2004, 49). 

Jos olisimme laittaneet valmiit vastausvaihtoehdot, kysymyksestä 
olisi voinut tulla liian johdatteleva, rajoittava ja karrikoitu. Heikkilä 
(2004, 49) toteaa, että haasteena avoimissa kysymyksissä on hou-
kutella ihmiset vastaamaan niihin. Myös vastausten työläs käsittely 
ja vastausjoukkojen luokittelu vie aikaa.

Seuraavat kysymykset käsittelivät kutsuvieraiden määrää ja häiden 
budjettia. Kutsuvieraisiin liittyvän kysymyksen avulla pystyimme luo-
kittelemaan häät pieniin, keskisuuriin ja suuriin häihin. Pyysimme 
pareja arvioimaan häiden kokonaisbudjetin, sekä sen jakautumisen 
juhlien eri osa-alueisiin, kuten ruokailuun ja hääpukuihin. Myös ra-
hoituksen lähde pyydettiin kertomaan.  
 
Ennen toimeksiantajan kysymyksiä tiedustelimme sekamuotoisella 
kysymyksellä vastaajilta kolmea käytetyintä inspiraation lähdettä 
häihin. Sekamuotoisen kysymyksen avulla saadaan selville kaikki 
mahdolliset vastaukset, sillä kysymyksessä on valmiita vaihtoehtoa 
sekä avoimia kysymyksiä, joilla voidaan tarvittaessa täydentää vas-
tausvaihtoehtoja (Heikkilä 2004, 52).

Toimeksiantajalta tulleissa kysymyksissä pyydettiin vastaajan mie-
lipidettä suomalaisista häälehdistä sekä häihin liittyvistä internet-
sivuista. Vastaajalta kysyttiin mielipidetta myös häämessuista. Vas-
taajat arvioivat edellä mainittuja asioita Osgoodin asteikolla 1-5, 
joissa 1 on huonoin ja 5 paras. Viimeisessä kysymyksessä vastaajia 
pyydettiin antamaan vapaamuotoista palautetta kyselylomakkeesta.
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4 Tutkimuksen tulokset

4.1 Aineiston keruu

Toteutimme opinnäytetyön kyselyn ensimmäistä kertaa Savon Kau-
neus- ja Häämessuilla Kuopiossa 11. - 12.1.2014. Saimme messuilta 
51 vastausta. Messuvieraat ja näytteilleasettajat osoittivat kiinnos-
tusta opinnäytetyötämme kohtaan, jonka ansioista vastausmäärä oli 
melko suuri suhteessa messujen kävijämäärään.
 
Seuraavana viikonloppuna 18.1. suuntasimme Jyväskylän häämes-
suille. Odotimme messuilta suurempaa vastausmäärää, vaikka vie-
timme kaksipäiväisillä messuilla ainoastaan lauantaipäivän. Vasta-
uksia kertyi 64 lomaketta. Jyväskylän messuilla kiinnostus kyselyä 
kohtaan oli selkeästi vähäisempää johtuen suuresta tilasta ja näyt-
teilleasettajien runsaudesta.
 
Jyväskylän messujen jälkeen avasimme kyselyn internetissä Webro-
pol -sivustolla 22.1.2014. Toimeksiantajamme laittoi kyselyn linkin 
Häät-lehden Facebook-sivuille, sekä jaoimme linkkiä myös omille 
tutuillemme. Laitoimme linkin myös useille hääaiheisille keskuste-
lupalstoille, kuten Naimisiin.info-sivustolle sekä Suomi24-sivustol-
le. Saimme internetkyselyn kautta 81 vastausta. Linkki suljettiin 
28.2.2014 ja aloitimme tietojen kokoamisen seuraavalla viikolla. Kai-
ken kaikkiaan vastaajia oli 196 henkilöä.

4.2 Käytetyt analysointimenetelmät

Kvantitatiivisen tutkimuksen analysointiin voi käyttää useita eri me-
netelmiä riippuen siitä, onko muuttujia yksi vai useampi. Analysoin-
nissa voidaan käyttää muun muassa keskilukua, Log-lineaarisia mal-
leja, graafista tarkastelua tai ristiintaulukointia. Tutkimuksessamme 
käytimme enimmäkseen graafista tarkastelua, joka ilmenee erilaisi-
na kuvioina. Niiden avulla lukijan on helppo nähdä yhteenvedot tut-
kimustuloksista. Lisäksi käytimme keskilukuja ja ristiintaulukointia. 
(KvantiMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto 2003.)
 
Graafinen tarkastelu on visuaalinen tapa havainnollistaa jotakin il-
miötä. Graafiset kuviot tuovat esille olennaiset tiedot, ja lukijan on 
helppo hahmottaa ne kuviosta. Erilaisia graafisia esitystapoja ovat 
esimerkiksi viiva-, sektori- ja pylväsdiagrammit, joista hyödynsimme 
jälkimmäistä. Keskiluvun avulla voidaan tarkastella, miten ja mille 
vaihteluvälille eri arvot ovat jakautuneet. Nämä voidaan esittää tau-
lukossa tai erilaisilla graafisilla kuvioilla. Ristiintaulukoinnin avulla sel-
vitetään eri muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. 
Tämän avulla voidaan analysoida esimerkiksi eri-ikäisten tai miesten 
ja naisten välisiä eroja. (KvantiMOTV – Menetelmäopetuksen tieto-
varanto 2003.)
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4.3 Tutkimustulokset

Opinnäytetyökyselyyn vastanneista selkeä enemmistö oli naisia, 153 
vastaajaa 196:sta, mikä on loogista kun aiheena ovat häät. Pitsinie-
kan hääblogissa (2014) kerrotaan miehen näkökulma häiden jär-
jestämiseen. Kirjoittajan mukaan tytöt suunnittelevat häitä pienes-
tä pitäen, joten he kiinnittävät enemmän huomiota yksityiskohtiin. 
Miehet huolehtivat enemmän kokonaisuudesta ja suurista linjoista. 
Kirjoittaja nostaa esille näkökulman, että hääpäivä on myös miehille 
tärkeä. Suurin osa messuille osallistuneista oli havaintojemme mu-
kaan naisia. Tämän perusteella voimme myös olettaa, että naiset 
ovat kiiinnostuneempia häiden järjestelyistä. Morsiamille voi olla hel-
pompaa lähteä viettämään aikaa häämessuille naisten kesken kuin 
miesten kanssa.

KUVIO 2. Vastausten määrä ja sukupuolijakauma.

Vastaajien ikäjakauma oli 19–49 vuotta. Keskiarvo, 28 vuotta, ku-
vaa hyvin häiden järjestäjien ikäluokkaa. Tässä iässä vastaajat ovat 
usein elämäntilanteessa, jossa häät ovat ajankohtainen asia. Opis-
kelut ovat jo takana, työpaikka hankittu ja parisuhde vakiintunut. 
25–35 ikävuoden tienoilla monille on tuttua, että hääkutsuja kolah-
taa postilaatikossa useammin kuin kerran vuodessa. 

TAULUKKO 1. Vastaajien ikäjakauma

Yli puolet kyselyyn vastanneista hääpareista oli alle 30-vuotiaita ja 
todennäköisesti ensimmäistä kertaa naimisiin meneviä. Tähän voi 
vaikuttaa myös se, että häämessujen kohderyhmänä ovat usein 
nuoret, ensimmäistä kertaa häitään viettävät parit. Tilastokeskuksen 
(2013, 2.) tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2012 ensimmäi-
sen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 30,8 vuotta ja 
miesten 33,1 vuotta.

Mielenkiintoista ikäjakaumassa on se, että Tilastokeskuksen (2014, 
2.) tutkimuksen mukaan vuonna 2012 ensimmäistä kertaa synnyttä-
neiden naisten ikä oli kerkimäärin 28,5 vuotta, mikä tarkoittaa, että 
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suomalaiset synnyttävät keskimäärin nuorempana kuin menevät 
naimisiin. Entisaikoina lapsia syntyi harvoin avioliiton ulkopuolella ja 
jos nainen tuli raskaaksi aviottomana, hänet usein naitettiin lapsen 
isälle ennen lapsen syntymää. (Kaunisto & Voutilainen 2012, 18-19.)

KUVIO 3. Hääparien ikäjakauma (n=196)

Nykyisin häiden suunnitteluun käytetään yhä enemmän aikaa. Har-
vinaista on, että häät järjestetään alle puolen vuoden suunnittelun 
jälkeen. Tähän vaikuttavat myös muut naimisiin menevät parit, ja 
siksipä parhaat hääpaikat sekä suosituimmat kesän viikonloput vara-
taan hyvissä ajoin, jopa vuosia etukäteen. Suunnitteluaikaa pidentää 
myös se, että hääparit suunnittelevat ja kustantavat yleensä häät 
itse. Aikaisemmin tapana on ollut, että morsiamen vanhemmat jär-
jestävät häät ja maksajina päättävät järjestelyistä. 

Hääparit myös maksavat häiden kustannukset yhä useammin itse, 
joten rahan säästämiseen täytyy varata aikaa.  Kauniston ja Vuotilai-
sen (2012) kirjoittamat Häiden järjestäjän muistilistojen pitkä versio 
kehottaa hääparia aloittamaan suunnittelun vuotta ennen hääpäi-
vää. 

KUVIO 4. Häiden suunnitteluun käytetty aika (n=194)

Yhä rennot ja perinteiset häät ovat suosituimpia kyselyyn vastan-
neiden keskuudessa. Täydelliset, virallisen kaavan häät ovat poissa 
muodista, tärkeämpää on sukulaisten ja ystävien läsnäolo. Monella 
myös hauskanpito on tärkeä osa hääjuhlaa. Rentojen ja perinteisten 
häiden jälkeen mukaan tulevat intiimit, tyylikkäät ja maalaishenkiset 
häät. Intiimiys selittyy myös sillä, että hääpari päättää vieraista ja 
budjetista itse. ”Koko kylän bileitä” pidetään enää harvoin. Hääpa-
reille on myös tärkeää, että juhla on heidän itsensä näköinen. 



17

Kirkottomat ja kansainväliset häät olivat vastaajien keskuudessa 
melko harvinaisia. Toisaalta monet parit, jotka eivät mene kirkossa 
naimisiin, eivät välttämättä mainitse sitä vastatessaan kysymykseen 
”Kuinka kuvailisitte häidenne luonnetta?” 

Nuorille pareille häät voivat olla tärkeä siirtyminen entisestä seurus-
teluvaiheesta vakavampaan aikuiselämään ja omaan perheeseen. 
Suomalaiset parit ovat usein jo seurustelleen pidempään, ja harva 
pari muuttaa vanhempiensa luota suoraan avioliittoon. Häiden myö-
tä parille tulee myös velvollisuus elättää puolisonsa, jos tilanne vaa-
tii. Avioliitto vaikuttaa myös sosiaalietuuksiin, jos toinen puolisoista 
on töissä ja toinen nostaa toimeentulotukea.

          

                                               KUVIO 5. Häiden luonne (n=191)

Ennen avioliittoa puolisoiden hankkima omaisuus pysyy omistajal-
laan, mutta avioliitossa omaisuus on yhteistä, jollei sitä erikseen ole 
merkitty jomman kumman puolison nimiin. (Kaunisto & Voutilainen 
2012, 133-135.)

Kysyimme hääpareilta myös, kuinka paljon vieraita morsiuspari aikoo 
kutsua hääjuhlaan. Mielenkiintoista oli, että suuret 101-150 henki-
lön häät olivat vastaajien keskuudessa yleisempiä kuin pienet, alle 
50  vieraan häät. Tässä voi näkyä amerikkalaisten reality-tv-sarjojen 
vaikutus, myös maantieteelliset erot vaikuttavat henkilömääriin, esi-
merkiksi Pohjalaiset häät ovat perinteisesti suuria. 
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Vieraslistan laatiminen on hääpareille usein päätä vaivaava askare. 
Yleensä hääpari aloittaa rajoittamalla vieraiden kokonaismäärän jo-
honkin tiettyyn henkilömäärään, kuten 100 henkilöön. Sukulaiset 
voivat luoda hääpareille paineita kutsua häihin myös vieraita, joita 
hääpari ei välttämättä itse haluaisi kutsua. Nykyisin monet kuitenkin 
ymmärtävät, että häät ovat hääparin oma tilaisuus ja heillä on oi-
keus kutsua juhliin keitä haluavat, sillä hääjärjestelyjen hinta nousee 
sitä mukaan, mitä enemmän häävieraita on. Kuokkavieraita häissä 
ei juuri nykypäivänä näy. 1900-luvun alkuun saakka kutsumattomat 
vieraat olivat vielä yleinen ilmiö, sillä vihkiminen oli aikaisemmin 
julkinen tapahtuma, jota jokainen kyläläinen sai tulla todistamaan 
(Kaunisto & Voutilainen 2012, 59-61).

KUVIO 6. Häiden vierasmäärä (n=195)

Selvästi enemmistö hääpareista kustantaa häät itse. Osalla vanhem-
mat auttavat häiden kustannuksissa, osalla sukulaiset maksavat häät 
kokonaan. Huomattavaa oli, että jopa 6 prosenttia 196 vastaajasta 
kertoi ottavansa pankkilainan häitä varten. Tästä huomaa, kuinka 
paljon rahaa ollaan valmiita panostamaan hääjuhlaan. Erityises-
ti monilla morsiamilla saattaa olla jokin tietty kuva siitä, millaisten 
omien häiden tulisi olla. Osalle todellisuus voi iskeä vasten kasvoja 
ja pettymys olla suuri, kun hääpuku maksaakin 800 euroa ja unel-
masormuksesta pitää maksaa pari tuhatta euroa. Edullisempia häitä 
haaveilevan onneksi nuorten keskuudessa vallitsee kulttuuri, jossa 
kaverit auttavat hääjärjestelyissä, kuten kutsukorttien tekemisessä.

KUVIO 7. Häiden pääasiallinen rahoittaja (n=195)
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Selkeä enemmistö kyselyyn vastanneista käyttää rahaa häihinsä alle 
10 000 euroa. Budjetti vaihtelee hyvin paljon riippuen siitä, kuinka 
paljon hääpari tekee itse. Mukaan mahtui myös suuremman budjetin 
häitä, sillä korkein vastaus oli 100 000 euroa. Suuret erot hääbudje-
tissa johtuivat siitä, että osalla suunnittelu oli vasta aluillaan. Kaikki 
hääparit eivät myöskään laskeneet häämatkaa mukaan budjettiin, 
joten häiden kustannusten sisältö vaihteli vastauksien välillä. Halvat 
häät eivät kuitenkaan ole mahdottomat, jos hääpari tekee paljon 
itse. Tee-se-itse -häät on Amerikasta Suomeen muutama vuosi sit-
ten rantautunut ilmiö, jossa pääpaino on nimenomaan omin käsin 
tehdyissä asioissa. Esimerkiksi sukulaiset voivat kokata tarjoilut häi-
hin tai perheen tuttu ompelija tehdä hääpuvun morsiamelle.  (Heino 
2013.)

                        KUVIO 8. Häihin käytetty budjetti (n=185)

Isoimmat osat budjetista menevät ruokatarjoiluihin, hääpukui-
hin , sormuksiin ja häämatkaan. Ravintolan tai catering- yrityksen 
järjestämät tarjoilut maksavat helposti 30–40 euroa henkilöltä, joten 
iso vierasmäärä kasvattaa myös hääbudjettia. Muut kustannukset 
ovat myös iso osa hääbudjettia, mutta ne vaihtelevat pareittain. Mui-
hin kustannuksiin lasketaan määrittelemiemme osa-alueiden ulkopu-
oliset menot, kuten hääauton vuokra.
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TAULUKKO 2. Budjetin jakautuminen osa-alueittain. 

Omiin häihin haetaan usein esikuvaa muualta. Tuttujen häistä saa 
monesti ideoita, kuinka jotkin asiat on hyvä järjestää häissä, mutta 
myös internetistä löytyy nykypäivänä useita häiden suunnitteluun 
tarkoitettuja sivustoja. Moni pari voi tehdä ilmaisen ideagallerian esi-
merkiksi Pinterest-palveluun (www.pinterest.com), ja kerätä sinne 
vinkkejä häätarjoiluista, sisustuksesta ja puvuista. Markkinoilla on 
myös useita ulkomaisia ja kotimaisia häälehtiä, jotka pitävät parit 
ajan tasalla häätrendeistä ja palveluista. Inspiraatio on helposti ja 
nopeasti saatavilla, joten omien häiden suunnittelu onnistuu vaikka 
linja-auton penkiltä omalla älypuhelimella.

Kyselyyn vastanneista iso osa käytti inspiraation lähteenä internet-
tiä, kotimaisia häälehtiä sekä häämessuja. Kotimaisia häälehtiä lu-
ettiin selvästi enemmän kuin ulkomaisia, jopa 12 prosenttiyksikköä 
enemmän. Hääparit hakevat jonkin verran ideoita myös hääaiheisis-
ta reality-ohjelmista, joita on televisio pullollaan. 

Hääparit saivat kyselylomakkeeseen vastatessaan valita ”jostain 
muusta, mistä?” vaihtoehdon, joihin saimme vastauksia ”kavereilta”, 
”vaimokkeelta” ym. 

Kirjat olivat vähiten käytetty tiedonlähde, sillä ne eivät sisällä kovin 
ajankohtaista tietoa. Häihin liittyvää ajankohtaista suomalaista kir-
jallisuutta ei myöskään ole paljoa saatavilla. Selkeästi iso inspiraa-
tion lähde hääparien keskuudessa ovat erilaiset hääaiheiset blogit. 
Blogeihin on helppo lisätä kuvia ja tunnelmia häiden suunnittelusta, 
ja asioista voi keskustella muiden häitä suunnittelevien kanssa. 

KUVIO 9. Hääparin tiedon ja inspiraation lähteet (n=195)
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Kyselylomakkeessa pyysimme arvioimaan suomalaisten häälehtien 
viimeisintä numeroa. Suurin osa kyselyyn vastanneista ei ollut tutus-
tunut lainkaan kyseisiin numeroihin. Vastaajat, jotka olivat lukeneet 
häälehtiä, arvioivat lehdet pääasiassa asteikolla 3-5, mistä voimme 
päätellä, että suomalaisten häälehtien taso on hyvä. Erilainen kysy-
myksen asettelu olisi voinut antaa todenmukaisemman kuvan leh-
den lukijoiden määrästä. Vastaajien arvioiden mukaan Häät-lehden 
keskiarvo 3,72 oli paras ja heikoimman keskiarvon 3,42 sai Mennään 
naimisiin–lehti. Huomattavaa oli kuitenkin se, että keskiarvot ovat 
hyvin lähekkäin toisiaan. 

KUVIO 10. Häälehtien arvio asteikolla 1-5. 

Nettipalveluiden arvioinnissa oli havaittavissa sama ilmiö kuin lehtien 
kanssa. Suurin osa vastaajista ei ollut tutustunut sivustoihin lain-
kaan. Vastaajat arvioivat internet-sivuja hieman laajemmin, pääasi-
assa asteikolla 2-5. Parhaimman keskiarvon 3,73 internet-sivuista 
sai Besdayever.fi. Häät.fi – sivustoon tutustuneita oli eniten, ja se sai 
arvioissa keskiarvoksi 3,68. Tutkimustulosten mukaan hääparit etsi-
vät eniten tietoa internet-sivuilta, mutta tässä nähdään että sivut, 
joista tietoa etsitään, ovat ulkomaisia. Yllättävää on, että kotimaiset 
hääaiheiset internet-sivut ovat huonosti tunnettuja.

KUVIO 11. Internet-palveluiden arvio asteikolla 1-5. 
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4.4 Tulosten vertailu

The Knotin tekemään, vuonna 2011 julkaistuun tutkimukseen vas-
tasi noin amerikkalaista 19 000 hääparia, jotka olivat menneet nai-
misiin vuonna 2010. Tutkimuksesta selviää, että Yhdysvalloissa vie-
tetyt häät poikkeavat osin suomalaisista häistä. Naimisiin mennessä 
naiset ovat keskimäärin 29-vuotiaita ja miehet 31-vuotiaita, mikä 
on melko lähellä tutkimuksessamme saamaa keskiarvoa. Vieraita 
amerikkalaisilla hääpareilla on keskimäärin 141, mikä on selkeästi 
enemmän kuin Suomessa. Myös tarjoilujen hinta vierasta kohden 
poikkeaa suomalaisesta tyylistä, sillä Amerikassa vierasta kohden 
hääpari kuluttaa noin 140 euroa, mikä on kotimaiseen verrattuna to-
della paljon. Kokonaisuudessaan amerikkalaisilla hääpareilla menee 
rahaa häihin noin 19 500 euroa, mikä on selkeästi enemmän kuin 
Suomessa. Kokonaissumma ei sisällä häämatkaa. (XO group, 2011)

Erot suomalaisessa ja amerikkalaisessa hääkulttuurissa ovat mer-
kittäviä. Amerikassa häitä voidaan viettää useana päivänä, kun taas 
Suomessa kesälauantait ovat suosituimpia.  Amerikassa häävieraita 
kutsutaan keskimäärin enemmän kuin Suomessa, ja toisilleen tunte-
mattomat tutustuvat tätä tarkoitusta varten järjestettävillä  rehear-
sal-illallisilla. 

4.5 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan kolmella käsitteellä: riippu-
mattomuus (validiteetti), luotettavuus (reliabiliteetti) ja mittauksen 
tarkkuus. Validiteettia eli riippumattomuutta tarkastellaan kolmella 
aspektilla: aineiston, prosessin ja tuloksen validiteetilla.

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan kolmella käsitteellä: riippu-
mattomuus (validiteetti), luotettavuus (reliabiliteetti) ja mittauksen 
tarkkuus. Validiteettia eli riippumattomuutta tarkastellaan kolmella 
aspektilla: aineiston, prosessin ja tuloksen validiteetilla. Hyvä tutki-
mus mittaa juuri sitä, mitä täytyy mitata, tutkii nimenomaan tutkit-
tavaa asiaa, mittaa otoksia oikeanlaisilla mittareilla ja tarkastelee tu-
loksia oikealla tavalla. Looginen validiteetti tarkoittaa, että tutkija on 
kriittinen tutkimusta kohtaan, luottaa tuloksiin, eikä vääristele niitä. 

Sisäinen validiteetti sisältää niitä asioita, joihin on kiinnitettävä huo-
miota tutkimusta tehdessä; aikaan, mittaustapahtumaan, itse mitta-
riin, valintakriteereiden vinoutumiin ja koehenkilöiden tai kohteiden 
mahdolliseen häviämiseen. Ulkoinen validiteetti arvostelee tutkitta-
van kohteen luotettavuutta ja toistettavuutta. (Anttila 2000, 402–
407.)

Tutkimuksemme tarkoituksena oli kartoittaa nykytilannetta häiden 
suunnitteluun liittyvistä asioista, kuten budjetista ja tiedonlähteistä. 
Kyselylomakkeen laatimisessa otimme huomioon tutkimuksen koh-
teen ja laadimme kysymykset helposti ymmärrettäviksi ja johdonmu-
kaisiksi. Meidän olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota kysymys-
lomaketta laatiessa vastausten analysointimenetelmiin.  Vastauksien 
käsittely olisi ollut helpompaa, jos olisimme valinneet oikeanlaiset 
vastaustyypit Webropol-ohjelmassa. Olisimme voineet tehdä esites-
tauksen, jolloin mahdolliset virheet olisivat tulleet esille ennen var-
sinaisen kyselyn toteuttamista. Olisimme voineet lisätä kysymyksen, 
jossa olisimme tiedustelleet vastaajan kotimaakuntaa. Tämän avulla 
olisimme voineet verrata eri alueita keskenään.   
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Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmien ja käytettyjen mit-
tarien kykyä saavuttaa tuloksia. Jos reliabiliteetti on kunnossa, se 
tarkoittaa että tutkimus on toistettavissa ja siten luotettava. Huono 
reliabiliteetti voi johtua esimerkiksi virheellisestä mittausvälinees-
tä tai siitä, että mittarin tuloksia on tulkittu väärin. (Anttila 2000, 
405–407.) Tutkimuksen reliabiliteetti toteutui melko hyvin. Olisimme 
kaivanneet suurempaa vastaajajoukkoa, jolloin tulokset olisivat ol-
leet luotettavampia. Vastaajajoukko oli tutkimuksessamme oikean-
lainen, sillä keräsimme vastaukset häämessuilla sekä hääaiheisilla 
internet-sivuilla. Tutkimus on toistettavissa samoilla kysymyksillä, 
mutta oikeanlaisen vastaustyypin löytäminen Webropolissa helpot-
taisi analysointia. Koimme Webropol-ohjelman hyväksi ohjelmaksi 
laatia kyselylomake ja analysoida tuloksia.
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Jaottelimme vastaajat iän perusteella viiteen eri kategoriaan, joita 
vertasimme vastaajien käyttämien tietojen ja inspiraation lähteisiin 
sekä  häiden rahoittajiin. Budjettia vertasimme kutsuvieraiden mää-
rään ja suunnitteluun käytettyyn aikaan.

Kaikissa ikäkategorioissa internetiä käytettiin eniten tiedonlähteenä. 
Internetistä löytyy runsaasti ideoita ja vinkkejä häitä järjestäville, 
sekä muiden kokemuksia häistä. Internet on helppo, nopea ja ilmai-
nen tapa hankkia tietoa ja inspiraatiota omiin häihinsä. Vastaaja-
joukko on internetsukupolvea, joten sähköisten tietolähteiden käyttö 
on heille hyvin luontevaa ja arkipäiväistä.

 KUVIO 12. Tietolähteiden käyttö ikäkategorioittain. 

Kotimaiset häälehdet olivat toiseksi käytetyin tiedon ja inspiraation 
lähde. Nuoremmat ikäpolvet käyttävät kotimaisia häälehtiä enem-
män verrattuna yli 33 vuotiaisiin. Tämä tulos on kuitenkin yllättävä, 
sillä kotimaiset häälehdet eivät olleet kyselyn mukaan kovin tunnet-
tuja. Tässä virheellisyyden voi selittää se, että pyysimme vastaajilta 
arviota tietyistä suomalaisten häälehtien numeroista.

Häämessut ovat selkeästi alle 27-vuotiailla suosituimpia tietolähteitä 
häihin liittyen. Nuorille on helpompaa lähteä viettämään päivää ka-
veriporukalla häämessuille kuin vanhempien. Häämessut ovat usein 
myös suunnattu nuorille pareille. 

5 Tulosten analysointi
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Tulokset tukevat myös omia havaintojamme häämessujen kävijöis-
tä ja kohdeyleisöstä. Keskustelupalstat ja sosiaalinen media olivat 
suosittuja inspiraation lähteitä alle 30-vuotiaille häitä järjestävil-
le vastaajille. Näiden avulla hääparit saavat käytännön vinkkejä ja 
kokemuksia häihin liittyen. Sosiaalisessa mediassa voi jakaa kuvia 
ja tunnelmia muille. Niiden tarkoitus ei ole kaupallinen, vaan tuoda 
esille aitoa tunnelmaa ystäville ja tuttaville nähtäväksi. Sosiaalisen 
median kautta on myös mahdollista luoda omia sähköisiä leikekirjo-
ja, joihin voi kerätä ideoita häihin liittyen.

Reality-ohjelmat olivat suositumpi tietolähde nuorten keskuudessa. 
Amerikkalaisista hääohjelmista tulee hyvin esille tämän hetken suun-
taus pröystäileviin häihin. Tämä trendi ei kuitenkaan näy suomalai-
sissa häissä, joten reality-ohjelmia katsotaan enemmän viihdykkeek-
si kuin tiedonlähteeksi. Ulkomaalaiset häälehtiä käytettiin vain vähän 
tiedonlähteinä häihin liittyen. Ulkomaalaisten häälehtien saatavuus 
voi olla heikkoa, joten ne eivät ole kovin suosittuja tiedonlähteitä. 
Häälehtien vähäinen käyttö voi selittyä myös niiden maksullisuudella 
ja huonolla taloustilanteella, sillä samat tiedot löytyvät usein myös 
internetistä.

Kirjat ovat kaikissa kategoriossa vähiten käytetty tiedonlähde, sil-
lä niistä ei löydy ajankohtaista tietoa häätrendeistä. Häihin liittyvää 
ajankohtaista kotimaista kirjallisuutta on vähän, mikä vaikuttaa sen 
vähäiseen käyttöön tiedonlähteenä. Kirjoja käytetään enemmän häi-
den historian ja perinteiden selvittämiseen. 

Kaiken kaikkiaan hääparit käyttävät pääsääntöisinä tiedonlähteinä 
sähköisiä medioita. Nuoret ovat tottuneet saamaan tietoa nopeas-
ti, jonka vuoksi painetut mediat ovat jääneet kehityksen jalkoihin.  

Niinpä myös perinteisten häälehtien on uudistuttava ja tuotettava 
sähköistä materiaalia paperilehden lisäksi. Myös perinteiset, lehdistä 
kasatut leikekirjat ovat väistyneet internet-ajan tieltä, ja nykyisin in-
ternetissä on helppo koota omia ideoita ja inspiraation lähteitä kan-
sioihin.  

Pääasiallisesti hääparit rahoittivat hääjuhlansa kaikissa ikäkatego-
riossa itse. Osa vastaajista oli ohjeiden vastaisesti valinnut kaksi 
rahoitusmuotoa, joista jouduimme analyysia tehdessä rajaamaan 
toisen pois. Yleisin oli se, että hääpari maksaa puolet itse ja puo-
let häistä kustantaa hääparin vanhemmat. Pankkilainan ottaminen 
häitä varten oli yleisintä 24–26-vuotiaiden keskuudessa. Muut suku-
laiset eivät rahoittaneet häitä ollenkaan muutamia poikkeuksia luku-
un ottamatta. Vanhempien osallistuminen häiden kustannuksiin oli 
yleisintä ikäkategorioissa 18–26 vuotta. Yllättävää oli, että vielä yli 
33-vuotiaiden hääkustannuksiin osallistuivat vanhemmat. 

KUVIO 13. Rahoitusmuodot ikäkategorioittain
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Nuoremmat tarvitsevat usein vanhempien rahallista tukea opintojen 
ajaksi ja myös sen jälkeen. Häät ovat iso kuluerä, ja jos työelämä 
opintojen jälkeen ei ole jatkunut pitkään , voi hääparilla olla tiukkaa 
rahoittaa hääjuhlat. Perinteisissä suomalaisissa häissä morsiamen 
vanhemmat ovat huolehtineet hääkustannuksista. Nykyisin nuoria 
hääpareja auttavat yleensä ainakin toisen vanhemmat, mutta mor-
siuspari kustantaa suurimman osan hääjuhlasta.

Tarkastelimme tuloksista budjetin ja vierasmäärän riippuvuutta toi-
sistaan. Jos ajattelee yksinkertaisesti, niin budjetin pitäisi nousta 
vierasmäärän kasvaessa. Tutkimuksen mukaan enemmistö pienistä 
häistä eli alle 50 vierasta vierasta kutsuvista hääpareista käytti rahaa 
hääjuhlaan 2 501-5 000 euroa. Keskisuurten häiden eli 51–100 vie-
rasta kutsuvat hääparit käyttivät hääjuhlaan huomattavasti enem-
män rahaa kuin pieniä häitä viettävät.     

    
                  KUVIO 14. Vierasmäärän vaikutus budjettiin.

Hääbudjetti oli 2 500 eurosta yli 10 000 euroon. Huomattavia eroja 
eri budjettien määrällä ei ollut. Tuloksissa on huomiotava se, että 
vastaajista 55 prosenttia aikoi viettää keskisuuria häitä, jolloin vas-
taajamäärät ovat suurempia ja tulokset luotettavampia.

Tulokset osoittavat, että suuria hääjuhlia, yli 101 kutsuvierasta, ei 
järjestetä alle 2500 euron budjetilla. Toiset hääpareista pystyvät 
toteuttamaan suuret hääjuhlat pienemmällä budjetilla, mutta lähes 
puolet käyttää yli 10 000 euroa juhlaa. Tulokset osoittavat sen, että 
yleensä vierasmäärä vaikuttaa suoraan budjettiin. Suurien häiden 
ruokatarjoilu ja juhlapaikan koko nostavat hintaa ylöspäin. 
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Vertasimme sitä, kuinka suunnitteluaika vaikuttaa budjetin suuruu-
teen. Tuloksissa ei ollut selkeää suuntausta, että pidempi suunnit-
teluaika nostaisi budjettia. Alussa suunnittelu on enemmän haavei-
lua, ja konkreettiset suunnitelmat täsmentyvät vasta ajan myötä. 
Pidemmän aikavälin suunnittelussa voi esiintyä uusia ideoita ja näin 
ollen myös kustannukset voivat kasvaa suunnitteluajan myötä. Toi-
silla puolestaan on selkeä visio hääpäivästä, jolloin budjetti tuskin 
kasvaa ajan mittaan.

Keskimääräinen suunnitteluaika ennen häitä oli 10-13 kuukautta. 
Tuloksista on huomattavissa, että vuoden suunnittelun jälkeen suu-
remman budjetin häitä järjestetään enemmän verrattuna pienen 
budjetin häihin. Yksikään kyselyyn vastanneista hääpareista ei jär-
jestä alle neljän kuukauden suunnittelulla yli 10 000 euron häitä. 

             KUVIO 15. Suunnitteluajan vaikutus budjettiin

Suunnitteluaika oli monelle jututtamallemme parille asia, jota oli vai-
kea arvioida. Yleensä häiden konkreettinen suunnittelu alkaa kihla-
uksesta, mutta joillakin pareilla häistä voi olla puhetta jo paljon en-
nen kihlautumista. Tapasimme messuilla myös muutaman hääparin, 
jotka olivat menossa naimisiin seuraavana kesänä, mutta aloittivat 
häiden suunnittelun vasta tammikuussa messukäynnillä. Noin puo-
len vuoden suunnittelu rajoittaa hääpaikkojen valintaa ja catering-
yritysten varaamista, sillä parhaat viikonloput ovat yleensä jo siinä 
vaiheessa varattu. Toisaalta myös vuodenaika vaikuttaa, sillä talvivii-
konloput eivät ole niin suosittuja hääjuhlan ajankohtia. 
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Opinnäytetyönämme tehdyn tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mis-
tä hääparit etsivät tietoa ja inspiraatiota hääjuhlaan, sekä kuinka 
hääbudjetti jakautuu. Halusimme myös selvittä, ovatko suomalaiset 
hääperinteet väistyneet amerikkalaistyyppisten suurten häiden tiel-
tä. Tutkimusta hankaloitti se, ettei aiempaa tilastollista tutkimustie-
toa ollut juuri saatavilla. Teimme yhteistyötä opinnäytetyön toimek-
siantajan Häät-lehden kanssa. 

Tutkimuksen toteutimme kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avul-
la, mikä oli tähän tarkoitukseen toimiva ratkaisu, sillä kyseessä oli 
alustava kartoitus aiheesta. Rakensimme kyselylomakkeen, jossa 
käsiteltiin hääparin demografisia tekijöitä, häiden luonnetta, hää-
budjettia ja tiedonhankintaa häitä varten. 

Kyselytutkimuksen vastaajamäärän perusteella tutkimusta voidaan 
pitää suuntaa antavana. Luotettavan tutkimuksen saamiseksi olisim-
me tarvinneet suuremman vastaajajoukon, sillä vuodessa naimisiin 
menee noin 29 000 henkilöä.  Tutkimuksen luotettavuuden kritee-
reillä tuloksiamme voidaan kuitenkin pitää luotettavina, sillä kysely 
on toistettavissa. Validiteettikriteerit täyttyivät kysymysten osalta. 

Opinnäytetyö oli alustava tutkimus, jonka avulla kartoitimme häihin 
liittyvää tietoa, ja tästä jonkun toisen on hyvä jatkaa. Aiheesta löytyy 
monia kaupallisia kyselyitä, mutta tekemämme tutkimus on ensim-
mäisiä suomalaisia opinnäytetyönä tehtyjä tutkimuksia.

Tutkimus olisi aiheellista toistaa viiden tai kymmenen vuoden vä-
lein, sillä häätrendit ja kulutuskäyttäytyminen muuttuu jatkuvasti. 
Aiheesta voisi tehdä tarkentavaa tutkimusta esimerkiksi budjettiin 
liittyen. Myös inspiraation ja tiedon lähteet ovat sellainen aihe, jota 
voisi vielä tutkia syvemmin kvalitatiivisin menetelmin

Opinnäytetyömme teoriaosuus on melko suppea lähdekirjallisuu-
den puutteen vuoksi. Teoriaosuutemme koostuu häiden historiasta, 
suomalaisista hääperinteistä, vallitsevista trendeistä sekä kvantita-
tiiviseen tutkimukseen liittyvästä kirjallisuudesta. Käytimme työssä 
lähteinä myös internetiä ja blogeja, joista saimme ajankohtaista tie-
toa häätrendeihin liittyen. Sähköiset lähteet ovat usein paremmin 
ajantasalla kuin painettu tieto, mutta tietoa on käsiteltävä kriittisesti 
ja varauksella. Sähköisten lähteiden huono puoli tietolähteenä on 
niiden pysyvyys.  

Lähdimme toteuttamaan opinnäytetyötä omasta kiinnostuksesta 
hääjuhlaan. Ajattelimme, että voimme opinnäytetyössä toteutetun 
tutkimuksen kautta antaa lisätietoa alan yrityksille. Häät ovat merkit-
tävä bisnes erityisesti ravitsemisalan yrityksille, jotka tarjoavat usein 
juhlapaikan ja catering-palvelut. Tästä syystä yritysten tulisi tietää 
paremmin suomalaisesta hääkäyttäytymisestä, erityisesti rahankäy-
töstä. Onnistuimme tavoitteessamme ja toivottavasti yritykset ym-
märtäisivät käyttää budjettiin liittyviä tietoja hyväksi tuotteiden ja 
palvelujen suunnittelussa. Häät-lehden pitäisi puolestaan panostaa 
markkinointiin ja lisätä lehden tunnettuutta hääparien keskuudessa. 

Omat mielikuvamme eivät muuttuneet opinnäytetyöprosessin aika-
na, mutta tietoisuus asiasta syventyi. Toisella meistä on työkokemus-
ta catering-yrityksestä, jonka yksi tärkeimpiä tulonlähteitä ovat juuri 
hääjuhlat. Meillä molemmilla oli ennakkokäsitys siitä, mihin hääparit 
käyttävät rahaa ja mistä he pihistävät hääjuhlassa. 

6 Pohdinta
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Aikataulu opinnäytetyön suhteen sujui melko hyvin. Pääsimme alussa 
tavoitteeseemme, että kyselylomake olisi valmis vuoden 2014 alusta.
Kyselylomakkeen kysymysasetelmiin ja kysymysmalleihin olisimme 
voineet perehtyä paremmin, sillä analyysivaiheessa eteemme tuli 
ongelmia, jotka johtuivat puutteellisesta suunnittelusta. Kyselylo-
makkeen testaus olisi siis ollut paikallaan ja perusteltua.

Tutkimuksen toteutukseen olemme melko tyytyväisiä. Otoskoko jäi 
ajateltua pienemmäksi, mutta onnistuimme tavoitteessamme, joka 
oli morsiusparien kanssa kommunikointi. Messuilla käyminen oli an-
toisaa ja ilman vierailuja otoskokomme olisi jäänyt ehdottomasti liian 
pieneksi. Internetissä täytettävää Webropol-kyselyä markkinoimme 
hääpareille suunnatuissa ympäristöissä, ja vastaajia tuli enemmän 
kuin ajattelimme. Mikä meitä jäi harmittamaan, oli se, ettemme 
saaneet jaettua linkkiä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 
sähköpostiin tietohallinnollisten seikkojen vuoksi.

Teoriapohjan keräämisen olisimme voineet myös aloittaa aikaisem-
min, sillä häihin liittyvää lähdekirjallisuutta oli yllättäen melko huo-
nosti tarjolla. Kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta 
löytyi hyvin ja aihe oli meillä tuoreessa muistissa syyslukukaudella 
pidetyn tutkimus- ja kehittämismenetelmien opintojakson ansiosta. 
Aineiston kokoamisen ja tutkimustulostaulukot teimme maaliskuus-
sa. Raportin kirjoitimme melko nopealla aikataululla huhtikuun ja 
toukokuun alun aikana. Käytimme raportin kirjoittamiseen Adobe 
InDesign -ohjelmaa, koska halusimme luoda lukijalle miellyttävän  
kokemuksen opinnäytetyöstä ja koimme Savonia-ammattikorkea-
koulun raportointipohjan tähän tarkoitukseen liian rajoittavaksi. 
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Kysely hääpareille

Kysely on osa kahden Savonia-ammattikorkeakoulun restonomiopiskeli-
jan opinnäytetyötä. Selvitämme, kuinka hääparit hankkivat tietoa häihin-
sä ja miten suomalaiset hääparit käyttävät rahaa hääjuhlaan. Opinnäyte-
työ toteutetaan yhteistyössä Häät-lehden kanssa. Kysely on anonyymi. 

 4.   Kuinka kuvailisitte häidenne luonnetta? 
 

LIITE 1: Kyselylomake
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Restonomiopiskelijat Sallamaari Heikkinen ja Iida Kymäläinen kiittävät yhdessä 
toimeksiantajan Häät-lehden kanssa!
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LIITE 2

Savon kauneus- ja häämessut 11.–12.1.2014

Kuopiossa järjestetyillä messuilla vietimme kummatkin päivät. 
Messut järjestettiin Sokos Hotel Puijonsarvessa. Messuosastot oli 
jaettu kahteen osioon ja meidän osastomme sijaitsi tunnelmallisella 
vanhalla puolella. Näytteilleasettajia messuilla oli noin 40. Sovimme 
messujen järjestäjien kanssa, että pääsemme tekemään kyselyä 
ilmaiseksi, jos he saisivat tutkimuksessa saadut tiedot käyttöönsä.

Vanhan puolen messuosasto oli kierrettävä, ja oma pisteemme 
sijaitsi nurkassa melko ahtaan käytävän varrella. Tämä oli kuitenkin 
hyvä asia, sillä ihmiset jäivät helposti juttelemaan ja vastaamaan 
kyselyymme. Koko viikonlopun aikana oli vain muutama pari, joka 
käveli ohi pisteestämme vastaamatta kyselyyn. Tervehdimme mes-
suvieraita ja kysyimme, ovatko häät heille ajankohtainen asia, ja 
jos oli, olisiko heillä kiinnostusta vastata kyselyyn. Olimme varan-
neet myös kulhollisen karkkeja, joita tarjosimme kyselyyn vastan-
neille. 

Kun aloimme tehdä opinnäytetyötä ja suunnitella, kuinka toteuttai-
simme kyselyn, keskustelimme siitä, miten tärkeää oli päästä 
näkemään kasvokkain hääpareja ja kysymään heiltä tunnelmia. 
Moni nuori jäi juttelemaan pisteellemme ja kommentoimaan mes-
sujärjestelyjä tai opinnäytetyöprosessia. Myös näytteilleasettajat 
tuntuivat olevan kiinnostuneita työstämme. 

Jyväskylän häämessut 18.1.2014

Jyväskylän messut järjestettiin 18.–19.1, mutta aikatauluseikko-
jen vuoksi vietimme messuilla vain lauantain. Messut järjestettiin 
Jyväskylän Paviljongissa, joka on tarkoitettu juuri messukäyttöön. 
Messuilla oli merkittävästi enemmän näytteilleasettajia, noin 60 
yritystä. Jyväskylässä messuosastoihin oli panostettu enemmän 
kuin Kuopiossa, ja meidän pieni pöytämme meinasi hukkua mas-
san keskelle. Pöytämme oli melko leveän käytävän varrella, joten 
pisteemme oli helppo ohittaa ja saimme vastauksia kävijämäärään 
nähden melko vähän. 

Myös Jyväskylän messuilla saimme vastauksia nuorilta, vastavalm-
istuneita henkilöiltä. Viereisellä osastolla markkinoitiin ravintolaa 
ja heillä oli mukana illallisarvonta. Henkilökunnasta yksi käyttäytyi 
hyvin epämiellyttävästi ja lähenteli naisvieraita. Hän tuli aggressi-
ivisesti hakemaan vastaajia käytävältä ja puhutteli heitä liiankin 
tuttavallisesti. Osa messuvieraista alkoi jo selkeästi karttaa kyseistä 
osastoa, jonka vuoksi he eivät tulleet myöskään meidän pisteel-
lemme.  

LIITE 2: Messupäiväkirja


