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Opinnäytetyö käsittelee uuden koronaviruksen COVID-19 vaikutuksia vuoden 2020 hääjär-
jestelyihin. Työn tavoite oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia koronaviruksen aiheuttama 
poikkeustila on aiheuttanut hääjärjestelyissä ja minkälaisia ratkaisuja parit ovat tehneet 
häiden suhteen. Aihe on uusi ja ajankohtainen, eikä vastaavanlaisia tautitapauksia yhtä va-
kavilla seurauksilla ja vaikutuksilla ole Suomen lähihistoriassa. Maailmanlaajuiseksi levin-
neen uuden koronaviruspandemian nopean leviämisen ja suurten tartuntalukujen seurauk-
sena Suomen hallitus on asettanut erilaisia rajoituksia viruksen leviämisen ehkäisemiseksi, 
joita ovat olleet muun muassa kokoontumis- ja matkustusrajoitukset. Hallituksen asetta-
milla rajoituksilla on ollut vaikutusta niin arkielämään kuin myös suurten tapahtumien, ku-
ten häiden, järjestämiseen.  
 
Työn toimeksiantajana toimi Mennään naimisiin -yritys, joka on järjestänyt häämessut vuo-
sittain 25 vuoden ajan Helsingissä. Koronaviruspandemialla tulee olemaan vaikutusta 
myös häämessujen järjestämiseen tammikuussa 2021, joten aihe on erittäin ajankohtainen 
toimeksiantajalle.  
 
Opinnäytetyön viitekehys koostuu tiedoista ja statistiikasta kotimaisista häistä yleisesti, 
suomalaisten häiden historiasta, häiden järjestämisen vaiheista ja toteutustavoista sekä 
häätrendeistä. Myös uuden koronaviruksen tautikuvaus, sen vaikutukset Suomessa, sitä 
edeltäneitä tautitapauksia sekä pandemian vaikutukset häihin ja hääjärjestelyihin ovat osa 
viitekehystä. 
 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä. Mahdollisim-
man laajan otoksen saavuttamiseksi aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui sähköinen ky-
sely, joka luotiin Webropol-ohjelman avulla. Kysely oli avoinna 10 päivää lokakuussa 2020 
ja kyselyn nettilinkki jaettiin kahdessa suljetussa hääaiheisessa Facebook-ryhmässä sekä 
toimeksiantajan Facebook-yrityssivulla. Kyselyyn vastasi 632 henkilöä.  
 
Saadut tulokset olivat kattavia ja vastasivat tutkimusongelmaan. Koronaviruspandemiasta 
huolimatta 42% kyselyyn vastanneista toteuttaa tai toteutti häät vuonna 2020 alkuperäisten 
suunnitelmien mukaisesti, vaikkakin koronaviruspandemia on aiheuttanut lisäjärjestelyjä 
häiden suhteen, kuten käsihygienian tehostamista yleisesti ja buffet-ruokailussa hygienian 
tehostamista. Häiden toteutuminen ilman häiden tai hääjuhlan siirtoa tai perumista on to-
dennäköisesti yhteydessä siihen, että heinä-, elo- ja syyskuu olivat kyselyyn vastanneiden 
alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti suosituimpia hääkuukausia, jolloin myös Suo-
messa koronaviruspandemian aiheuttamat tautitapaukset ovat olleet alhaisimpia verrattuna 
muihin vuoden 2020 kuukausiin ja niiden tartuntamääriin pandemian alun jälkeen. 
 
Asiasanat 
Häät, avioliitto, tapahtumat, järjestäminen, COVID-19, virustaudit 
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1 Johdanto 

Häät ovat yksi elämän isoista merkkipaaluista ja tuleva aviopari on unelmoinut niistä mah-

dollisesti jo vuosia. Häiden suunnittelu on saatettu aloittaa hyvissä ajoin ennen hääpäivää, 

ja häiden budjettia on voitu kerryttää myös pitkään. Häiden järjestäminen on monelle mie-

luista, sillä silloin päivän kulun saa valita omien mieltymysten mukaisesti ja paikalle voi 

kutsua ne itselle tärkeimmät ihmiset.  

 

On menty kihloihin, hääpäivä on sovittu ja mahdollisesti myös kutsut on lähetetty. Palve-

luntarjoajat on valittu satojen yritysten joukosta, täydellinen juhlapaikka on löydetty sekä 

unelmien häämatka varattu. Mutta miten häiden ja hääjärjestelyiden käy, kun maailmalta 

rantautuu yllättäen ennalta tuntematon virus, jonka tartuntamäärät ovat korkeita ja valtiot 

alkavat sulkemaan rajoja sekä asettavat erilaisia elämään vaikuttavia rajoituksia? 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan uuden koronaviruksen COVID-19 vaikutuksia vuoden 2020 

hääjärjestelyihin. Koska aihe on uusi ja ajankohtainen, ei tutkittua tietoa aiheeseen liittyen 

ole tarjolla kovinkaan paljoa. Olemassa oleva data perustuu pitkälti yksilöhaastatteluihin, 

eikä yksilön kokemuksista saa kattavaa käsitystä siitä, mitkä ovat olleet yleisimpiä tapoja 

toteuttaa häät koronaviruspandemian aikana tai miten koronaviruspandemia on ylipäätään 

vaikuttanut häiden toteutumiseen. Suomessa järjestetään vuosittain yli 20 000 häät, joten 

koronaviruspandemian vaikutukset ovat olleet mittavia vuoden 2020 hääpareille sekä hää-

teollisuudessa mukana oleville yrityksille. 

 

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Mennään naimisiin -häämessuille, jotka on järjestetty 

vuosittain 25 vuoden ajan Helsingin Katajanokalla. Häämessujen lisäksi yritys kerää verk-

kosivuilleen hääaiheista sisältöä; inspiroivia artikkeleita, vinkkejä ja ideoita hääsuunnitte-

luun sekä hääaiheisia blogeja. Opinnäytetyön suuntaa antava aihe-ehdotus on saatu toi-

meksiantajalta, minkä jälkeen työn aihe on kehittynyt nykyiseen muotoonsa ja rajaukseen. 

Kiinnostuin aiheesta sen ajankohtaisuuden ja uutuuden takia sekä olin alun perinkin aja-

tellut opinnäytetyön aiheeksi jotain häihin tai hääsuunnitteluun liittyvää.  

 

Tutkimuksen aihe kiinnosti toimeksiantajaa, sillä tilanne on täysin uudenlainen ja viruspe-

räisen taudin aiheuttama maailmaanlaajuinen pandemia on pakottanut hääparit pysähty-

mään ja miettimään, miten häät toteutetaan poikkeusaikana. Toimeksiantajan on myös 

mahdollista hyödyntää tutkimuksesta saatua dataa sisällöntuotannossaan. Lisäksi, tutki-

muksesta saaduilla tuloksilla voi olla hyötyä alalla työskenteleville sekä myös tuleville hää-

pareille, mikäli vastaavanlainen tilanne uusiutuisi tulevaisuudessa.  
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Tutkimuksen tavoite on selvittää, minkälaisia vaikutuksia koronaviruksen aiheuttama poik-

keustila on aiheuttanut hääjärjestelyissä ja minkälaisia ratkaisuja parit ovat tehneet häiden 

suhteen.  

 

Tutkimuksen pääongelma on:  

§ Miten maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on vaikuttanut vuoden 2020 häi-

den järjestelyihin? 

 

Tutkimuksen alaongelmia ovat:  

§ Minkälaisia ratkaisuja tulevat hääparit ovat tehneet häiden järjestämisen suhteen?  

§ Mitä taloudellisia ja emotionaalisia vaikutuksia koronaviruspandemialla on ollut häi-

den järjestelyyn? 

 

Opinnäytetyö rajattiin koskemaan hääpareja, jotka olivat alkuperäisten suunnitelmien mu-

kaisesti järjestämässä häitä vuonna 2020. Tutkimuksessa parisuhteen muodolla ei ollut 

merkitystä, sillä niin samaa kuin eri sukupuolta olevien parien hääjärjestelyihin kuuluvat 

pitkälti samat asiat ja vaiheet. Tutkimuksessa huomioitiin myös ulkomailla järjestettävät 

häät, sillä nykyään matkakohdehäät ovat yleistyneet kuin myös parisuhteet, joissa osa-

puolet ovat eri maista kotoisin.  

 

Opinnäytetyön viitekehys koostuu kahdesta teemasta: häistä ja uudesta koronaviruksesta. 

Häistä kertovissa luvuissa kerrotaan häistä yleisesti, häiden historiasta ja perinteistä Suo-

messa, kotimaisten häiden statistiikasta, häiden suunnittelusta ja järjestämisestä sekä 

häätrendeistä. Uudesta koronaviruksesta kertova luku koostuu koronaviruksen tautiku-

vauksesta, miten viruksen leviämistä voidaan ehkäistä, millaisia vaikutuksia viruksella on 

ollut Suomessa ja miten se on vaikuttanut häiden järjestämiseen, sekä mitä menneitä 

maailmanlaajuisia tautitapauksia on ollut ennen vuoden 2020 koronaviruspandemiaa.  
  



 

 

3 

2 Häät 

Häillä tarkoitetaan rakkautta ja kumppanuutta juhlistavaa seremoniaa, jossa kaksi ihmistä 

vannoo valoissaan viettävänsä loppuelämänsä aviopareina (Callaway 1.8.2019). Häät 

ovat usein elämän tärkeä merkkipaalu, jota halutaan juhlia yhdessä perheen ja ystävien 

kanssa. Häiden odotetaan olevan yksi hääparin elämän onnellisimmista päivistä, joten 

hääpäivään voi kohdistua paljon paineita ja odotuksia. Kaiken toivotaan olevan täydellistä 

itse hääpäivänä, mutta joskus vastoinkäymisiä voi ilmaantua, eikä niihin voi aina itse vai-

kuttaa. Moni aloittaa häiden suunnittelun hyvissä ajoin, jopa vuosia aiemmin saadakseen 

mieluisan hääpaikan ja muut palveluntarjoajat.  

 

Häiden kulkuun ja sisältöön vaikuttavat niin hääparin persoonallisuus kuin myös uskonnot 

ja kulttuurikin. Häät itsessään sisältävät yleensä vihkimisen ja hääjuhlan, johon kuuluu 

ruoka- ja juomatarjoilut sekä muuta hääohjelmaa. Häät voivat olla myös pienet ja intiimit 

vain lähimpien todistajien läsnä ollessa ilman isoa hääjuhlaa. (Callaway 1.8.2019.) 

 

Häillä ja avioliiton solmimisella on erilaisia merkityksiä ja päivään voi liittyä vahvoja tun-

teita sekä reaktioita. Avioliitolla tarkoitetaan kahden ihmisen välistä yhteiskunnan lainsää-

dännöllä sääntelemää parisuhteen muotoa, joka voidaan solmia joko kirkollisella vihkimi-

sellä tai siviilivihkimyksellä. Avioliiton myötä puolisot saavat laillisia oikeuksia ja heistä tu-

lee toistensa lähimmät sukulaiset. (Väestöliitto s.a.) 

 

2.1 Häät tapahtumana 

Häät ovat ainutlaatuinen tapahtuma, joka kerää yhteen perheen ja ystävät. Häät eivät ole 

sidoksissa tiettyyn vuodenaikaan tai juhlapyhään, eikä häiden järjestäminen ole aina alan 

ammattilaisten vastuulla. Usein hääpari on itse vastuussa häiden järjestämisestä ja orga-

nisoinnista. (Shone & Parry 2018, 3-4.) 

 

Tapahtumat ja tapahtumien järjestäminen ovat laajoja käsitteitä, sillä erilaisia tapahtumia 

on paljon moniin eri tarkoituksiin sekä eri yleisöille. Tapahtumaksi luokitellaan toiminta, 

joka poikkeaa tietyn ihmisjoukon normaalista arkielämästä. Tapahtumat voidaan jaotella 

neljään eri kategoriaan niille tyypillisten ominaisuuksien mukaan: vapaa-ajan tapahtumat, 

kulttuurilliset tapahtumat, organisatoriset tapahtumat sekä henkilökohtaiset tapahtumat, 

joihin myös häät lukeutuvat yhdessä syntymä- ja vuosipäivien kanssa (kuvio 1).  
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Kuvio 1. Tapahtumien jaottelu eri kategorioihin (mukaillen Shone & Parry 2018) 

 

Vapaa-ajan tapahtumilla tarkoitetaan esimerkiksi urheiluun ja virkistäytymiseen liittyviä ta-

pahtumia ja kulttuurillisilla tapahtumilla viitataan taiteeseen ja kansanperinteisiin liittyviin 

tapahtumiin, kuin myös uskonnollisiin ja hengellisiin tapahtumiinkin. Organisatorisiin ta-

pahtumiin kuuluvat muun muassa kaupalliset ja poliittiset tapahtumat sekä hyväntekeväi-

syyteen liittyvät tapahtumat (kuvio 1). (Shone & Parry 2018, 4-5.) 

 

Vaikka tapahtumat voidaan yleensä jaotella edellä mainittuihin neljään kategoriaan, voivat 

jotkut tapahtumat kuulua myös kahteen tai useampaan eri kategoriaan tapahtuman luon-

teen takia. Tällaisia ovat esimerkiksi valmistujaisjuhlat, sillä ne voidaan katsoa olevan or-

ganisatorinen tapahtuma oppilaitokselle, mutta henkilökohtainen tapahtuma valmistuvalle 

henkilölle ja tämän perheelle. (Shone & Parry 2018, 4.) 

 

Häät ovat erityislaatuisia tapahtumia, jotka koostuvat useista eri elementeistä ja osateki-

jöistä niin suunnittelun kuin toteutuksenkin aikana (kuvio 2). Jokainen häiden elementti voi 

olla erilainen häistä sekä häiden tyylistä ja koosta riippuen, sekä sisältää eri asioita ja yk-

sityiskohtia. Joskus jokin häiden peruselementeistä voidaan jättää pois hääkokonaisuu-

desta, mikäli hääpari ei koe sitä tärkeäksi. 

Vapaa-ajan  
tapahtumat 

(Vapaa-aika, urheilu,  

virkistäytyminen) 

Kulttuurilliset  
tapahtumat 

(Seremoniat, taide,  

kansanperinteet) 

Organisatoriset  
tapahtumat 
(Kaupalliset,  

poliittiset,  

hyväntekeväisyys) 

Henkilökohtaiset  
tapahtumat 

(Häät, syntymäpäivät,  

vuosipäivät) 

TAPAHTUMAT 
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Vihkiminen 

Vieraat 

Palveluntarjoajat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Kuvio 2. Häihin liittyviä elementtejä (mukaillen De Witt 2006) 

 

Kuvion 2 mukaisesti häiden peruselementtejä ovat vihkiminen, hääjuhla, vieraat ja palve-

luntarjoajat. Hääpäivä jakautuu perinteisesti kahteen osioon, vihkimiseen ja hääjuhlaan. 

Vihkiseremoniaan kuuluu yleensä avioliittoon vihkiminen sekä ohjelmaa kirkossa tai 

muussa vihkipaikassa. Hääjuhlaan kuuluu usein ruoka- ja juomatarjoilut sekä kahvitilai-

suus sisältäen hääkakun ja sen leikkauksen. Vihki- ja juhlapaikka voidaan koristella parin 

haluamalla tavalla häiden tyyliin sopivasti. Hääjuhlaan kuuluu usein myös suunniteltua oh-

jelmaa, kuten puheita, musiikkiesityksiä ja hääleikkejä. Hääpukeutuminen on myös nä-

kyvä osa häitä, sillä morsiusparin asut ovat usein yksi häiden kohokohdista. Hääpukeutu-

miseen kuuluu avioparin asujen lisäksi vihkisormukset ja muut asusteet sekä hääseuru-

een asut. (De Witt 2006.) 

 

Vieraat ovat monelle yksi häiden tärkeimpiä osatekijöitä, sillä avioliiton solmimista ja toi-

siinsa sitoutumista halutaan juhlia yhdessä läheisten kanssa. Vieraat -elementtiin kuuluu 

päätöksenteko vieraiden lukumäärästä ja häihin osallistuvista henkilöistä, sekä kutsujen 

tekeminen ja niiden lähettäminen (De Witt 2006).  

 

Palveluntarjoajat taas ovat iso osa häiden toteutumista, sillä ne mahdollistavat monet häi-

den toteutumisen kannalta merkittävät asiat. Palveluntarjoajia ovat esimerkiksi vihki- ja 

juhlapaikkojen vuokraajat, pitopalveluyritykset, konditoriat, juhlapukumyymälät ja -vuok-

raamot, hääsuunnittelijat, valokuvaajat, kampaajat, meikkaajat, floristit, muusikot ja muut 

häissä esiintyvät henkilöt sekä hääautojen vuokrausyritykset (Ibis World 2020). Häät ja 

häiden järjestäminen kiinnostavat yleisöä sekä mediaa, sillä häiden ympärille on luotu 

useita erilaisia yrityksiä, tapahtumia, televisio-ohjelmia, elokuvia, aikakauslehtiä, nettisi-

vustoja ja henkilökohtaisia blogeja.  

HÄÄT Hääjuhla 
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Vuonna 2016 hääteollisuuden arvon arvioitiin olevan maailmanlaajuisesti yli 300 miljardia 

dollaria kasvaen koko ajan suuremmaksi. Tästä arviolta 60 miljardia dollaria oli Yhdysval-

tojen hääteollisuuden arvo ja Kiinan vastaava määrä oli 80 miljardia dollaria. (Singh 

24.6.2016.) Hääteollisuus koostuu useista eri tahoista, jotka ovat jollain tavoin yhteydessä 

hääpäivään, kuten palveluntarjoajista, hääliikkeistä sekä alan myyjistä.  

 

2.2 Häiden historiaa ja perinteitä 

Suomalaisen hääideasivusto Amoriinin mukaan suomalaisia häätapoja ja -traditioita on 

paljon ja ne sisältävät vaikutteita Karjalasta ja Ruotsista. Myöhemmin suomalaiset hääme-

not saivat vaikutteita myös Ranskasta ja Englannista. 1100-luvulta alkaen avioliitto oli kah-

den suvun välinen liitto, johon kirkolla ei ollut vaikutusta. Vasta vuonna 1734 kirkollinen 

vihkiminen määritettiin laissa ainoaksi lailliseksi tavaksi solmia avioliitto. (Amoriini 

21.6.2019.)  

 

Aikoinaan kosimisen hoitivat keskenään morsiamen ja sulhasen isät tai morsiamen isä ja 

sulhasen uskottu puhemies. Tulevalla hääparilla ei ole aina ollut päätäntävaltaa puolison 

valintaan ja tämän vuoksi pari saattoi nähdä toisensa ensimmäistä kertaa vasta kirkossa 

vihkimisen jälkeen, kun huntu oli nostettu pois morsiamen kasvoilta. (Amoriini 24.6.2019.) 

Häitä on saatettu juhlia ylemmissä luokissa jopa kaksi viikkoa, mutta yleisesti niitä juhlittiin 

joko yhtenä tai kahtena päivänä, morsiamen tai sulhasen kotona. Häissä on ollut tarjolla 

ruokaa ja juomaa sekä hääohjelmaan on kuulunut tanssia ja musiikkia, kuten nykypäivän 

häissäkin. (Amoriini 21.6.2019.) Morsian käytti aikoinaan mustaa hääpukua, ennen kuin 

valkoinen hääpuku muodostui uudeksi nykypäivänäkin tunnetuksi morsiamen symboliksi. 

Valkoinen hääpuku tuli muotiin vasta 1800-luvun lopulla, kun Englannin kuningatar Victo-

ria käytti valkoista hääpukua vuonna 1840. (Amoriini 24.6.2019.) 

 

Häihin on liittynyt kautta aikojen taikoja ja uskomuksia, joilla on ollut seurauksia muun mu-

assa avioliiton tulevaisuuteen, onnellisuuteen ja määräysvaltaan sekä avioparin hedelmäl-

lisyyteen. Nykypäivänä tunnetuimpiin näistä lukeutuu esimerkiksi morsiussauna, jonka tar-

koituksena on ollut tulevan morsiamen puhdistaminen kaikesta pahasta ja valmistella tätä 

tulevaan elämään (Naimisiin.info s.a. a). Myös uskomus, jonka mukaan tulevaa aviopuoli-

soa ei saa nähdä hääpäivänä ennen kuin vihillä, on tänäkin päivänä tunnettu hääperinne 

(Naimisiin.info s.a. b). Monilla hääpareilla osana ohjelmaa on myös kakun leikkaus, sillä 

uskomuksen mukaan se, joka polkaisee ensin toisen varpaille kakkua leikatessa, saa 

määräysvallan avioliitossa (Naimisiin.info s.a. c). 

 



 

 

7 

Yksi tunnetuimmista ja siteeratuimmista hääperinteistä on ”jotain uutta, jotain vanhaa, jo-

tain lainattua ja jotain sinistä”. Sanonta on vanhasta englantilaisesta lorusta ja näiden ele-

menttien sisällyttämisen häihin uskottiin tuovan onnea avioliiton eri osa-alueisiin. Sanon-

nan mukaiset neljä elementtiä ovat osa morsiamen hääkokonaisuutta. Tämän päivän mor-

siamet saattavat edelleen huomioida sanonnan omissa häävalmisteluissaan joko perintei-

sellä tai nykypäivään mukautetulla tavalla. (The Knot 20.4.2020.) 

 

Vanhat hääperinteet pohjautuvat pitkälti erilaisiin symbolisiin merkityksiin, joista osa on 

herättänyt nykypäivänä keskustelua tasa-arvosta ja aiheuttanut negatiivisia tunteita niin 

hääpareissa kuin -vieraissakin. Esimerkiksi perinne, jonka mukaan morsiamen isä saattaa 

tyttärensä alttarille ja luovuttaa tämän tulevalle aviomiehelle, on herättänyt negatiivisia 

tunteita siitä, että nainen olisi jonkun omaisuutta. Myös morsiamen ryöstö ja sukkanauhan 

kaivaminen hameen alta osana hääohjelmaa voidaan tulkita sukupuolta alentavaksi ja 

naista esineellistäväksi. (Ahjopalo 10.6.2018.)  

 

Hääperinteiden ottaminen osaksi häitä on kuitenkin hääparin henkilökohtainen päätös, 

eikä vanhojen perinteiden symboliikalla välttämättä ole merkitystä nykypäivän häissä. Joil-

lekin hääperinteet ovat viihdyttäviä ohjelmanumeroita tai niille voi olla jokin muu uudenlai-

nen tarkoitus tai symbolinen tausta. Eri uskontoihin ja kulttuureihin liittyy myös omia perin-

teitä, joita saatetaan haluta kunnioittaa vihkiseremoniassa tai hääjuhlassa.  

 

2.3 Kotimaiset häät numeroina 

Tilastokeskuksen väestönmuutostiedoista käy ilmi, että uusien avioliittojen määrä on ollut 

laskussa vuodesta 2008 lähtien (kuvio 3). Vielä vuonna 2008 solmittuja avioliittoja oli 31 

014, kun taas vuonna 2019 vastaava luku oli 22 296. Vuonna 2019 avioliitot, joissa puoli-

sot olivat eri sukupuolta, ensikertaa avioituvien naisten keski-ikä oli 32,1 vuotta ja miesten 

34,2 vuotta. Ensimmäistä kertaa avioituvien eri sukupuolta olevien puolisoiden keski-ikä 

on ollut tasaisessa nousussa 2000-luvun alusta lähtien. (Tilastokeskus 2009; Tilastokes-

kus 2020.)  
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Kuvio 3. Eri sukupuolta olevien puolisoiden avioliitot ja avioerot 1990-2019 (Tilastokeskus 

2020) 

 

Vuonna 2019 eri sukupuolta olevien puolisoiden avioliittoja solmittiin 21 920, joista ensi-

kertaa avioituvien naisten ja miesten osuus oli 74 prosenttia. Uudelleen naimisiin men-

neitä oli siis 26 prosenttia eli noin neljäsosa vuoden 2019 pareista, jotka solmivat aviolii-

ton. Eri sukupuolta olevien avioerojen määrä nousi 1,5 prosentilla edelliseen vuoteen ver-

rattuna. Vuosittaisten avioerojen määrissä on ollut vain pieniä muutoksia molempiin suun-

tiin menneinä vuosina (kuvio 3). (Tilastokeskus 2020.)  

 

Maaliskuussa 2017 avioliittolain muutos tuli voimaan, mistä alkaen samaa sukupuolta ole-

vat parit ovat saattaneet solmia avioliiton sen sijaan, että he olisivat rekisteröineet parisuh-

teensa. Parisuhteen rekisteröinti oli voimassa maaliskuusta 2002 alkaen, mutta siitä luo-

vuttiin avioliittolain muutoksen myötä. Vuonna 2017 samaa sukupuolta olevien avioliittoja 

solmittiin 554. (Tilastokeskus 2018.) Vuonna 2019 samaa sukupuolta olevien avioliittoja 

solmittiin 376 eli määrä oli huomattavasti pienempi kuin kaksi vuotta aiemmin. Vuonna 

2019 avioituneiden naisten keski-ikä oli 35,8 vuotta ja miesten 41,7 vuotta. (Tilastokeskus 

2020.) 

 

Vuoden 2019 kaikista avioliitoista 3728 solmittiin elokuussa, mikä teki elokuusta suosi-

tuimman avioitumiskuukauden. Toiseksi suosituin avioitumiskuukausi oli heinäkuu, jolloin 

3281 paria solmi avioliiton. Heinä- ja elokuu ovat olleet suosituimpia ajankohtia avioitumi-

selle 2010-luvulla, vuorotellen suosituimpana ja toiseksi suosituimpana kuukautena. (Ti-

lastokeskus 2020.)  
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Vuoteen 1990 asti kesäkuu oli suomalaisten suosituin avioitumiskuukausi, mutta nykyään 

muun muassa juhannushäät ovat laskeneet suosiotaan. Elokuun nykyistä suosiota voi-

daan selittää ainakin osittain sen käytännöllisyydellä, sillä loppukesästä suurin osa vie-

raista pääsee todennäköisimmin paikalle. (Korpela 3.8.2019.) Elokuussa on usein myös 

lämpimiä kesäpäiviä sekä pimeneviä iltoja, joihin voi tuoda tunnelmaa erilaisilla kynttilöillä 

ja valaistuksilla.  

 

Hääteollisuus on suuri bisnes maailmalla ja vähitellen se alkaa näkymään myös Suo-

messa häihin käytetyssä budjetissa. Häiden suunnittelun alkuvaiheessa häille laaditaan 

yleensä budjetti, mutta suunnittelun edetessä vastaan voi tulla odottamattomia kuluja. 

Suomessa järjestettyjen häiden keskihinnasta ei ole tarkkaa statistiikkaa, mutta häihin 

käytettyä budjettia on kartoitettu useana vuonna eri kyselyillä ja haastatteluilla. Tehtyjen 

tutkimusten tulokset ja niiden luotettavuus on vaihdellut kyselyn tuottaneen yrityksen koh-

deryhmästä ja kyselyn vastaajamäärästä riippuen. Budjettiin sisältyvistä asioista on myös 

eri näkemyksiä, sillä kaikki parit eivät laske esimerkiksi häämatkasta aiheutuvia kuluja 

osaksi hääbudjettia, kun taas toiset ottavat sen mukaan laskelmiin. Suurimpia menoeriä 

hääbudjetissa ovat yleensä ruoka- ja juomatarjoilut, juhlatilan vuokra, hääpuvut asustei-

neen, vihkisormukset sekä ammattimainen häiden valokuvaus. 

 

Vuonna 2014 tehdyn haastattelututkimuksen mukaan häiden keskimääräinen budjetti on 

ollut noin 10 000€ (Hakaniemi 7.4.2019). Kuitenkin, vuonna 2015 tehdyn kyselyn reilusta 

tuhannesta vastaajasta 30% vastasi sopivan hääbudjetin olevan 2500€-5000€ ja 24% 

vastanneista valitsi sopivaksi hääbudjetiksi 1000€-2500€. Vain 5% kyselyyn vastanneista 

valitsi sopivaksi hääbudjetiksi yli 10 000€ (kuvio 4). (Nelskylä & Moilanen 31.8.2020.)  

 

 
Kuvio 4. Sopiva hääbudjetti vuonna 2015 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan (mukaillen 

Yhteishyvä 2015) 

18 %

24 %

30 %

23 %

5 %

0 - 1 000€ 1 000€ - 2 500€ 2 500€ - 5 000€ 5 000 - 10 000€ Yli 10 000€
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Vuonna 2019 tehdyn kyselyn tuhannesta vastaajasta 42% oli sitä mieltä, että 1000€-

5000€ olisi sovelias summa häiden kokonaiskustannuksille ja noin 30% vastaajista oli sitä 

mieltä, että sovelias summa hääbudjetille olisi 5000€-10 000€. (Kuusela 22.7.2019.) 

 

Suomen hääsuunnittelijat ry:n mukaan keskimääräinen häihin käytetty summa olisi tänä 

päivänä kuitenkin jo 15 000€ (Hakaniemi 7.4.2019). Itse tekemällä ja kierrätettyjä tuotteita 

suosimalla voi häät järjestää myös huomattavasti pienemmälläkin budjetilla, ja vierasmää-

rällä voi säädellä häiden kokonaiskustannuksia.  

 

Suomessa järjestettyjen häiden vierasmääristä ei ole löydettävissä kattavia tilastoja ja ai-

heeseen liittyvät arviot vaihtelevat alueittain. Vuonna 2019 häiden arvioitiin olevan pää-

kaupunkiseudulla yhä intiimimpi tilaisuus, jolloin häävieraita on esimerkiksi 40. Yleisimmin 

pääkaupunkiseudulla häävieraita on arviolta noin 60-70, harvoin sata tai enemmän. (Ha-

kaniemi 7.4.2019.) Vuonna 2015 tehdyn kyselytutkimuksen tuhannesta vastaajasta 23% 

vastasi sopivaksi häävieraiden määräksi 40-60 ja vain 7% vastanneista valitsi sopivaksi 

häävieraiden määräksi yli 100. (Nelskylä & Moilanen 31.8.2020.) 
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3 Häiden suunnittelu ja järjestäminen 

Häiden järjestäminen on usein työlästä ja vaatii paljon organisointia, aikataulutusta, budje-

tin laatimista sekä valintojen ja mahdollisesti myös kompromissien tekemistä. Häät ovat 

parin yhteinen tavoite, jonka eteen ollaan valmiita tekemään töitä ja mahdollisesti käyttä-

mään myös aikaa. Häiden suunnittelussa voivat olla apuna kaaso ja bestman, mutta usein 

myös hääparin muu perhe ja ystävät haluavat olla avuksi häiden järjestämisessä. Kaaso 

on morsiamen luottohenkilö häihin liittyvissä asioissa, kun taas bestman on sulhasen luot-

tohenkilö. Kaason ja bestmanin tehtäviin valikoituu yleensä hyvä ystävä tai sisarus, ja hei-

dän tehtävänänsä on auttaa hääparia järjestämään häät sekä olemaan parin tukena häi-

den aikana. (Koskinen 28.6.2019; Peltonen 2.10.2017.) 

 

Tarvittaessa häiden suunnitteluun voi palkata myös hääsuunnittelijan, joka on alan am-

mattilainen ja omaa vahvat verkostot alalta sekä osaa kuunnella hääparin toiveita ja luoda 

niiden pohjalta täydellisen hääkokonaisuuden. Hääsuunnittelijan palveluita voi käyttää 

myös osittain, kuten ainoastaan juhlapaikan somistamiseen ja koristeluun.  

 

3.1 Hääsuunnittelun vaiheet  

Häiden sisältö on aina hääparin itsensä näköinen ja heidän toiveidensa mukainen. Riip-

puen häiden tyylistä ja koosta, häät voivat sisältää pelkästään vihkimisen vain lähimpien 

todistajien läsnä ollessa tai vihkimisen sekä hääjuhlan perheen ja ystävien kesken. Hää-

juhla voi sisältää esimerkiksi ruokailun ja kahvitarjoilun, puheita ja erilaisia ohjelmanume-

roita kuten musiikkiesityksiä tai joitain muita esiintyjiä (Mäentausta 28.5.2018). Häihin voi 

kuulua myös hääparin ensitanssi, valokuvausta, hääleikkejä, vapaata seurustelua tai kark-

kibuffet riippuen siitä, mitä hääpari haluaa päivän sisältävän ja mitä he kokevat itselleen 

tärkeiksi (Wikström 24.2.2020).  

 

Daniels ja Loveless (2007, 105) jakavat häiden järjestämisen seitsemään vaiheeseen ai-

kajanan mukaan (kuvio 5). Häiden järjestämisen vaiheita ovat tutkiminen ja selvittäminen, 

suunnittelu, koordinointi, lakisääteisten asioiden hoitaminen, vahvistukset ja yksityiskoh-

dat, toteutus sekä häiden päättäminen.  
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Kuvio 5. Hääsuunnittelun seitsemän vaihetta (mukaillen Daniels & Loveless, 2007) 

 

Häiden järjestäminen alkaa alustavan vieraslistan laatimisella, sillä vierasmäärä vaikuttaa 

moneen muuhun päätökseen, kuten juhlapaikan kokoon ja tarjoilujen määrään. Tutkimus- 

ja selvittelyvaiheeseen kuuluvat myös häiden ajankohdan kartoittaminen sekä budjetin 

laatiminen. Tarjonnan tutkiminen vihki- ja juhlatiloista sekä mahdollisesta häämatkasta 

ovat myös osa ensimmäistä hääsuunnittelun vaihetta. 

 

Seuraava vaihe on suunnittelu, jolloin häille kehittyy mahdollisesti jokin teema tai muita 

mielikuvia ja toiveita, mitä päivältä odottaa. Suunnitteluvaiheessa vahvistetaan hääpäivä 

ja varataan juhlatilat, sekä määritellään hääseurueen jäsenet ja vahvistetaan vieraiden 

määrä. Myös eri palveluntarjoajien valikoimaa kartoitetaan ja mahdollisesti otetaan heihin 

yhteyttä.  

 

Suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään koordinointiin, jolloin varataan valitut palveluntarjo-

ajat ja allekirjoitetaan tarvittavat sopimukset sekä hoidetaan varausmaksut. Hääasujen 

hankinta ajoittuu usein myös tähän vaiheeseen, kuten myös kutsujen lähettäminen vie-

raille ja häämatkan varaaminen. Hääpäivän alustavan aikataulun laatiminen on myös osa 

koordinointivaihetta. (Daniels & Loveless 2007, 104-109.) 

 

Tämän jälkeen tulee hoitaa lakisääteiset asiat, joita avioliiton vihkimiseen kuuluu. Suo-

messa se tarkoittaa avioliiton esteiden tutkintaa, jolla varmistetaan, että avioliitto on lain 

mukaan sallittu. Esteidentutkinnan yhteydessä vihkiparin tulee myös ilmoittaa sukunimiva-

lintansa. (Suomen evankelisluterilainen kirkko s.a.) Avioliiton laillinen solmiminen muualla 

Tutkiminen ja 
selvittäminen Suunnittelu Koordinointi

Lakisääteisten 
asioiden 

hoitaminen

Vahvistukset ja 
yksityiskohdatToteutus

Häiden 
päättäminen
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kuin hääparin kotimaassa vaatii enemmän dokumenttien selvittämistä niin koti- kuin koh-

demaassakin. (Daniels & Loveless 2007, 109.) 

 

Viidenteen häiden suunnitteluvaiheeseen kuuluvat vahvistukset ja yksityiskohtien hoitami-

nen. Hääpäivän aikataulun sekä vihki- ja juhlapaikan koristeiden ja ulkoasun viimeistely 

ovat iso osa tätä vaihetta. Tähän kuuluu myös istumapaikkojen suunnittelu ja paikkakort-

tien tekeminen tai niiden hankkiminen. Vieraslistan viimeistely ja palveluntarjoajien kanssa 

aikataulun läpikäynti ovat osa tätä suunnitteluvaihetta, kuin myös hääyön ja häämatkan 

yksityiskohdista huolehtiminen.  

 

Kuudes vaihe on häiden toteutuminen sisältäen mahdollisen harjoitusillallisen häitä edel-

tävänä päivänä, hääpäivän sekä häiden jälkeisen päivän. Häiden jälkeen viimeiseen vai-

heeseen kuuluu vielä kiitoskorttien lähettäminen vieraille kiitoksena häihin osallistumi-

sesta. (Daniels & Loveless 2007, 110-111.) 

 

Häiden järjestämiseen voi mennä lyhimmillään viikko, mikä on lakisääteisen avioliiton es-

teiden tutkinnan kesto ja mikäli toivelistalla ei ole kaikista suosituimpia palveluntarjoajia 

(Häähumu s.a.). Toinen ääripää on aloittaa häiden suunnittelu jopa vuosia aiemmin, mikäli 

haluaa esimerkiksi jonkun tietyn hääpaikan tai juhlatilan, tai tavoitteena on säästää tietty 

summa hääbudjettia varten ennen häitä. Nykyään häiden suunnittelun tueksi on olemassa 

erilaisia nettisivustoja ja puhelimen sovelluksia, joissa pystyy luomaan erilaisia häiden 

suunnitteluun kuuluvia tärkeitä listoja ja kuvioita, kuten vieraslistan ja budjetin, sekä muita 

tehtävälistoja ja suunnitella häiden ohjelmaa ja istumajärjestystä.  

 

Häiden suunnitteluun liittyen on kirjoitettu paljon artikkeleita ja blogitekstejä, joissa esitel-

lään hääsuunnittelun eri vaiheita ja kuinka paljon aikaisemmin ennen hääpäivää mikäkin 

asia tulisi hoitaa. Suuri osa aiheeseen liittyvistä lähteistä on tekijän henkilökohtaisen koke-

muksen perusteella kirjoitettuja yksityiskohtaisia listauksia. Tässä hääsuunnittelun vai-

heista kertovassa luvussa haluttiin sen sijaan keskittyä suurempiin linjoihin sekä käyttää 

painettua lähdettä, jonka katsotaan usein olevan luotettava ja asiantunteva lähde. 

 
 

3.2 Häiden eri toteutustavat 

Häille on useita eri tyylejä ja määritelmiä, sekä häiden toteutustavat voivat vaihdella. Pe-

rinteisten häiden rinnalle on kehittynyt vuosien aikana vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa häät, 

ja näille tavoille on kehitetty termejä, joilla voidaan kuvata tapahtuman kokoa ja luonnetta. 

Tällaisia ovat esimerkiksi microwedding, minimony, sequel wedding, elopement ja desti-
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nation wedding. Englanninkielisissä hääalan medioissa edellä mainittuja termejä käyte-

tään laajemmin kuin suomenkielisissä alan medioissa, vaikkakin nämä häiden tyylit alka-

vat olemaan tunnettuja myös Suomessa.  

 

Microwedding, mikrohäät, tarkoittavat alle viidenkymmenen vieraan hääjuhlaa. Häät voivat 

muodostua mikrohäiksi vieraiden lukumäärän myötä ilman erityistä syytä, mutta mikrohäi-

den järjestämiselle voi olla myös jokin erityinen taustatekijä. Syynä voi olla esimerkiksi 

budjetti tai taloudellinen tilanne, sillä mikrohäiden kokonaiskustannukset voivat jäädä al-

haisemmiksi, kun vieraita on pienempi määrä. Toinen mahdollinen syy mikrohäille voi olla 

esimerkiksi se, että hääpari haluaa käyttää häille varatusta budjetista enemmän rahaa yk-

sityiskohtiin tai esimerkiksi ruokailuun, sillä pienemmällä vierasmäärällä vieraskohtainen 

budjetti voi usein olla korkeampi, kuin esimerkiksi yli 200 vieraan häissä. (Lee 6.5.2020.)  

 

Minimony on toinen pieneen ja intiimiin hääseremoniaan viittaava termi, minkä tarkoituk-

sena on juhlistaa hääparin sitoutumista toisiinsa ja mitä vietetään yleensä enintään kym-

menen läheisimmän henkilön läsnä ollessa. Seremonian tarkoituksena voi olla myös alku-

peräisen hääpäivän kunnioittaminen, mikäli hääsuunnitelmiin on tullut muutoksia ja suur-

ten juhlien järjestäminen ei ole ollut mahdollista kyseisenä ajankohtana. Tämän vuoksi se-

remonia voi sisältää esimerkiksi häävalojen vannomisen, mikä ei kuitenkaan aina vastaa 

laillista avioliittoon vihkimistä. Minimonyn jälkeen pari voi järjestää isomman hääjuhlan al-

kuperäisillä suunnitelmilla toisena ajankohtana, jolloin myös avioliiton laillinen vihkiminen 

voidaan tarvittaessa suorittaa. Tätä kutsutaan englanninkielisellä termillä sequel wedding. 

(Lee 6.5.2020.) Toinen hääseremonia saatetaan järjestää myös esimerkiksi kulttuurillisista 

tai uskonnollisista syistä, mikäli hääpari haluaa kunnioittaa eri perinteitä tai mahdollisesti 

juhlia häitä kahdessa tai useammassa eri kaupungissa tai maassa (Lee 6.12.2019).  

 

Sequel wedding voidaan järjestää myös häiden juhlimista varten vieraiden kanssa, mikäli 

hääpari on halunnut karata vihille kahdestaan aiemmin. Vihille karkaamisen termi elo-

pement on aiemmin tarkoittanut suunnittelematonta avioliiton vihkimistä ja hetkessä toimi-

mista, mutta nykyään hääparit saattavat suunnitella vihille karkaamista esimerkiksi jossain 

heidän unelmien kohteessa, minne ei pystyisi kuljettamaan kymmeniä tai jopa satoja hää-

vieraita. (Lee 6.5.2020.)  

 

Viime vuosina matkakohdehäät (destination wedding) ovat myös kasvattaneet suosiotaan, 

ja yhä useampi harkitsee häiden järjestämistä tavallisen elinympäristönsä ulkopuolella, 

kuten esimerkiksi toisessa kaupungissa tai maassa. Usein matkakohdehäiden yhteyteen 

liitetään myös häämatka samassa kohteessa. (Daniels & Loveless 2007, 94-95.)   
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Häiden tyylejä ja toteuttamistapoja on kautta historian ollut monenlaisia, mutta vuoden 

2020 uuden koronaviruspandemian myötä häiden toteuttamisessa on jouduttu käyttämään 

vaihtoehtoisia tapoja toimia, kun vanhoja toimintamalleja ei välttämättä ole ollut mahdol-

lista hyödyntää. Uuden koronaviruksen vaikutuksista häihin ja hääjärjestelyihin syvenny-

tään luvun 4 alaluvussa 4.4. 

 

3.3 Häätrendit  

Häätrendeistä puhuttaessa kyse on ajankohtaisista, pinnalla olevista aiheista, asioista tai 

mieltymyksistä, jotka näkyvät hääparien valinnoissa häitä suunniteltaessa. Häätrendeiksi 

muodostuvat asiat, joiden huomataan olevan erityisen suosittuja ja toistuvan lukuisissa 

häissä saman kauden aikana. Trendi itsessään tarkoittaa jonkin asian kehityssuuntaa ja 

nähtävissä olevaa muutosta (Dufva 7.5.2018). Häissä trendit näkyvät esimerkiksi väriva-

linnoissa, tyyleissä ja designina (Ehrsam 13.3.2019). 

 

Hääalan ammattilaiset listaavat vuosittain kuluvan kauden häätrendejä, jolloin voidaan 

huomata yhtenäisyyksiä esimerkiksi teemoissa ja muissa häihin liittyvissä valinnoissa. 

Trendit vaihtelevat alueittain, joten myös hääalan ammattilaisten kokemukset ja mielipiteet 

trendien ajankohtaisuudesta voivat vaihdella huomattavasti.  

 

Kotimaisissa häissä viime vuosina pinnalla ovat olleet muun muassa luonnonläheisyys, 

ekologisuus, vastuullisuus, persoonallisuus ja elämysten tarjoaminen juhlavieraille. Suo-

malainen hää- ja juhlasuunnitteluyritys MEvent listasi vuoden 2019 häiden somistustren-

dejä, joista esiin nousivat näyttävät kukkaelementit, kuivakukat ja heinät, näyttävä kakku-

pöytä sekä runsaat ja tummat korostevärit (MEvent 3.2.2019). 

 

Vaikka MEvent ennusti kuivakukkien ja heinien olleen vuoden 2019 häätrendi, olivat ne 

nousemassa hää- ja juhlasuunnittelija Petra Kiiskisen arvion mukaan vasta vuoden 2020 

trendeihin. Tämän lisäksi Kiiskisen mukaan vuoden 2020 trendeihin oli nousemassa niin 

pienet mikrohäät kuin myös kierrätys ja ekoystävällinen ajattelutapa häiden järjestämi-

sessä. (Häähumussa 1.2.2020.)  

 

Vuoden 2020 erikoisuutena ovat olleet myös symmetriset päivämäärät, jotka ovat kiinnos-

taneet hääpareja. Esimerkiksi 2. helmikuuta ja 20. helmikuuta ovat olleet suosittuja avioi-

tumispäiviä, muodostaen hääpäiväksi 02.02.2020 tai 20.02.2020. Myös vuoden 2020 kar-

kauspäivä 29. helmikuuta oli suosittu päivä avioliiton vihkimiselle. (Rosvall 16.1.2020.) 
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Hääsuunnittelija Nina Ehrsamin (13.3.2019) mukaan vuoden aikana voi näkyä kahta eri 

trendityyliä, kun alkuvuodesta häissä saattaa näkyä vielä edellisen kauden trendejä ja ke-

sän sekä syksyn häissä alkaa näkymään jo täysin uudenlaisia trendejä. Trendien muodos-

tumiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi viitteet sisustussuunnittelusta ja muodin maail-

masta, mutta kuninkaallisilla häillä on myös vaikutusta trendien kehittymisessä. Ehrsamin 

mukaan monet häätrendit alkavat usein Yhdysvaltojen länsirannikolta siirtyen sieltä eteen-

päin maan itärannikolle ja sieltä noin vuoden viiveellä Euroopan suurkaupunkeihin kuten 

Pariisiin ja Lontooseen. Häätrendit ovat saavuttaneet Suomen yleensä kahden tai kolmen 

vuoden viiveellä niiden alkamisesta. Nykyään kuitenkin esimerkiksi sosiaalinen media ja 

muut lukuisat kuvapalvelut mahdollistavat ajankohtaisten häätrendien leviämisen Suo-

meen tätä nopeammin (Huhtinen 11.1.2019). 

 

Maineikas amerikkalainen muotilehti Harper’s Bazaar ennusti häiden videokuvaamisen 

kasvattavan suosiotaan ja olevan yksi vuoden 2020 suurimmista trendeistä, sillä nykyään 

häiden valokuvaamisen lisäksi moni hääpari haluaa sijoittaa myös häiden ammattimai-

seen videokuvaamiseen. Häiden ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä ar-

voja myös amerikkalaisissa häätrendeissä ja monet hääparit pyrkivät tekemään ekologisia 

valintoja häiden suhteen. (Goldberg 18.12.2019.)  

 

Siinä missä Suomessa kuivakukat ja heinät olivat mahdollisesti vasta nousemassa yh-

deksi häätrendeistä vuonna 2020, odotettiin niiden jo katoavan häätrendien listoilta Yh-

dysvalloissa. Tunnettu amerikkalainen hääalan nettisivusto Brides haastatteli useita ame-

rikkalaisia hääteollisuudessa mukana olevia ammattilaisia vuoden 2020 häätrendeistä, 

sekä trendeistä, joita heidän mielestään tulisi jo välttää. Haastateltujen mukaan trendejä, 

joista he haluaisivat jo luopua, olivat kuivakukkien ja heinien lisäksi muun muassa pastelli-

sävyt väriteemana, karkkibuffet, lato juhlapaikkana sekä ilotulitteet osana hääohjelmaa 

niistä aiheutuvan ympäristöhaitan vuoksi. (Price Olson 13.3.2020.) 

 

Vuodelle 2020 ennustetut häätrendit ovat mahdollisesti muuttuneet osittain koronavirus-

pandemian vaikutusten myötä, ja trendeiksi on voinut nousta jotain täysin uutta, mitä häi-

den järjestämisessä ei ole huomioitu ennen pandemian puhkeamista.  
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4 Uusi koronavirus COVID-19 

Maailmalla tapahtuu vuosittain eri suuruisia katastrofeja, joilla on kauaskantoisia seurauk-

sia. Luonnonkatastrofit, kuten esimerkiksi maanjäristykset, tsunamit ja maastopalot sekä 

ihmisten aiheuttamat katastrofit kuten terrorismi ja sodat vaikuttavat eri osissa maailmaa 

niin ihmisten arkipäiviin kuin myös eri kokoisiin tapahtumiin ja niiden suunnitteluun ja to-

teutukseen turvallisuuden näkökulmasta. Monien katastrofien seuraukset koskevat myös 

häitä ja niiden järjestämistä, mikäli esimerkiksi tuleva juhlapaikka on tuhoutunut luonnon-

katastrofin jäljiltä tai suurien ihmisjoukkojen kokoontuminen ei ole turvallista tiettynä ajan-

kohtana. Katastrofit vaikuttavat usein myös talouteen, jolloin esimerkiksi häät saatetaan 

joutua perumaan taloudellisista syistä.  

 

Katastrofeihin kuuluvat myös maailmalla leviävät tartuntataudit, jotka uhkaavat ihmisten 

yleistä turvallisuutta sekä terveyttä. Monet vuoden 2020 ajankohtaisimmista uutisista ovat 

liittyneet uuteen koronavirukseen ja sen leviämiseen maanosasta toiseen, sekä valtioiden 

tekemiin toimenpiteisiin viruksen leviämisen hidastamiseksi. Ennalta tuntematon virus voi 

aiheuttaa epävarmuutta ja jopa pelkoa siitä, minkälainen vaikutus sillä on tavalliseen arki-

elämään, mutta myös elämän tärkeisiin juhlapäiviin sekä merkkipaaluihin. 

 

Kyseessä on siis uusi koronavirus, SARS-CoV-2, pisaratartuntana tarttuva virus, joka ai-

heuttaa äkillisen hengitystieinfektion. COVID-19 nimeä kantava virus on lähtöisin Kiinasta, 

missä todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden alkuperä oli tuntematon. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020a.) Virus lähti leviämään melko nopeasti maailman-

laajuisesti tartuttaen kymmeniä miljoonia ihmisiä ja tappaen yli miljoona tautiin sairastu-

neista. 27. marraskuuta 2020 mennessä koronavirukseen sairastuneita ja laboratoriovah-

vistettuja tapauksia oli noin 60,2 miljoonaa maailmanlaajuisesti ja vahvistettuja koronavi-

ruksen aiheuttamia kuolemia noin 1,4 miljoonaa. (World Health Organization 2020.) 

 

Suurimmat koronaviruksen tartuntamäärät ovat olleet Yhdysvalloissa, Intiassa, Brasili-

assa, Venäjällä ja Ranskassa (kuvio 6). Yhdysvalloissa vahvistettuja tautitapauksia on 

27.11.2020 mennessä ollut 12,4 miljoonaa. Taudin kuolleisuusluvut vaihtelevat, eivätkä ne 

ole suoraan verrannollisia suuriin tartuntamääriin. Euroopassa korkeimmat tartuntamäärät 

Ranskan lisäksi ovat olleet Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Italiassa. (World Health Or-

ganization 2020.) 

 



 

 

18 

 
Kuvio 6. Koronaviruksen levinneisyys ja vahvistetut tartuntamäärät maailmanlaajuisesti 

27. marraskuuta 2020 (World Health Organization 2020)  

 

Koronavirukseen sairastuneita on todellisuudessa huomattavasti enemmän, kuin laborato-

riovahvistettuja tapauksia on. Kaikkia tautiin sairastuneita ei ole ollut mahdollista testata, 

eivätkä kaikki tautiin sairastuneet hakeudu testattavaksi. Myös koronaviruksen aiheutta-

mia kuolemia on enemmän, sillä kaikkialla maailmassa ei rekisteröidä kaikkien kuolemien 

kuolinsyitä tai kuolemista ei pidetä tarkkoja tilastoja. (Mäkeläinen, Martti & Pietarinen 

12.9.2020.) 

 

4.1 Oireet ja viruksen leviämisen ehkäiseminen 

Taudin itämisaika on noin 1-14 vuorokautta, ja sairastunut henkilö on tartuttavimmillaan 

taudin alkuvaiheessa. Myös oireeton virukseen sairastunut henkilö voi toimia tartunnan-

lähteenä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020b.) Taudin oireita voivat olla kuume, yskä, 

kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Valtaosa tar-

tunnan saaneista sairastaa taudin lievänä, mutta uusi koronavirus voi aiheuttaa myös va-

kavampia oireita ja johtaa jopa kuolemaan. Vakavampia oireita esiintyy yleensä riskiryh-

mään kuuluvilla eli henkilöillä, joilla on jokin perussairaus tai ovat iäkkäitä, yli 70-vuotiaita. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020c.) 

 

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana aivastaessa tai yskiessä, mutta se 

voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta tai esimerkiksi kätellessä. Taudin leviämisen 

ehkäisemiseksi tulisi huolehtia käsihygieniasta pesemällä niitä usein ja käyttämällä alko-

holipohjaista käsihuuhdetta sekä välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin. Kansalaisille 

on myös annettu etätyösuositus, mikäli siihen on mahdollisuus. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2020d.)  
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Virukselta ehkäisemiseksi on annettu myös kasvomaskin käyttöä koskeva suositus, sillä 

oikein käytettynä kasvomaski voi vähentää tartuntoja, kun pisarat eivät pääse leviämään 

ympäristöön. Kasvomaski ei kuitenkaan ole hengityksensuojain, eikä se suojaa kovin te-

hokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien teho viruksen ehkäisyssä perustuu osittain siihen, 

että mahdollisimman moni käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2020e.)  

 

Uutta koronavirusta vastaan ei toistaiseksi ole myynnissä olevaa rokotetta, mutta useita 

erilaisia rokoteaihioita on kehitteillä. Ensimmäisten rokotteiden myyntiluvat ovat kuitenkin 

jo käsittelyssä ja rokotukset koronavirusta vastaan voidaan mahdollisesti aloittaa vuoden 

2021 alussa. (Kataja 10.10.2020; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020f.) 

 

Tartuntojen ehkäisemiseksi tautia sairastava potilas voidaan määrätä eristykseen joko ko-

tiin tai sairaalaan, jotta vältyttäisiin jatkotartunnoilta. Karanteeniin voidaan määrätä hen-

kilö, jonka epäillään sairastuneen tartuntatautiin tai joka on ollut lähikontaktissa tartunnan 

saaneen henkilön kanssa. Henkilö voidaan määrätä karanteeniin tai eristykseen tartunta-

tautilain 1227/2016 nojalla. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2020g.)  

 

Suomen viranomaiset suosittelevat omaehtoista karanteenia korkeaan tartuntariskiin kuu-

luvista maista saapuville matkustajille, jotta mahdollinen ulkomailla saatu tartunta ei pää-

sisi leviämään Suomessa. Omaehtoiseen karanteeniin ei voida pakottaa, sillä se perustuu 

omaehtoisuuteen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020h.)  

 

4.2 Vaikutukset Suomessa 

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta 

2020, mihin mennessä tautiin oli maailmanlaajuisesti sairastunut 110 000 ihmistä ja kuol-

lut runsaat 4000 ihmistä (Kokkonen & Myöhänen 11.3.2020). Epidemia tarkoittaa äkillistä 

kasvua jonkin taudin tartuntamäärissä tietyn alueen väestöllä, kun taas pandemia on mui-

hin maihin tai maanosiin levinnyt epidemia (Centers for Disease Control and Prevention 

2012). 

 

Maaliskuussa 2020 uuden koronaviruksen levitessä maailmanlaajuisesti Suomen hallitus 

yhdessä tasavallan presidentin kanssa päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön, sillä he tote-

sivat Suomen olevan poikkeusoloissa (Hakala 15.7.2020). Valmiuslaki 1552/2011 on 

määritelty oikeusministeriön omistaman oikeudellisen aineiston julkisessa ja maksutto-

massa Internet-palvelu Finlexissä seuraavan laisesti:  
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Tämän lain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toi-

meentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmis-

oikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. 

 

Poikkeusolot olivat voimassa kolme kuukautta, jonka aikana valmiuslain toimivaltuudet 

koskivat muun muassa varhaiskasvatusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta sekä 

korkeakouluja. Näiden lisäksi myös vapaa sivistystyö, sosiaali- ja terveydenhuollon hallin-

nonala, työelämä sekä Uudenmaan liikkumisen rajoittaminen olivat osa valmiuslain toimi-

valtuuksien kohteita. Poikkeusolojen aikana suljettiin myös ravintolat ja muut ravitsemus-

liikkeet kahdeksi kuukaudeksi tietyin poikkeuksin uuden majoitus- ja ravitsemistoimintaa 

koskevan lain nojalla. Myös maahantulon tarkastuksia tehostettiin palauttamalla väliaikai-

sesti rajavalvonta sisärajoille sekä rajoittamalla ulkorajaliikennettä (Valtioneuvosto 

16.5.2020). Rajavartiolaitoksen mukaan sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja toisen 

Schengen-alueeseen kuuluvan valtion rajan ylittävää liikennettä ja ulkorajaliikenne tarkoit-

taa Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman valtion välistä liikennettä (Raja 

2020). 

 

Valmiuslain ollessa voimassa aluehallintovirastot määräsivät koulut ja oppilaitokset sekä 

yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja kansalaisopistojen tilat suljettaviksi sekä lähiopetus 

tuli keskeyttää. Lähiopetus korvattiin muilla tavoilla, kuten etäopiskelulla ja erilaisilla digi-

taalisilla oppimisratkaisuilla. Myös yleisötilaisuuksiin asetettiin rajoituksia, kun ensin yli 

500 hengen kokoontumiset kiellettiin, mutta myöhemmin tämä korvattiin kiellolla, joka 

koski yli 10 hengen julkisia kokoontumisia. (Aluehallintovirasto 2020.) 

 

 
Kuvio 7. Koronavirustartunnat Suomen eri kunnissa 27. marraskuuta 2020 mennessä 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020i) 
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Suomen asema uuden koronaviruksen tarttuvuus- ja kuolleisuustilastoissa on pysynyt 

melko hyvänä verrattaessa lukuja esimerkiksi muihin Euroopan maihin. Kuten yllä ole-

vasta kuviosta 7 voidaan havaita, on Suomen sisällä selkeästi eniten tartuntoja ollut pää-

kaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa, kuten Turussa, Jyväskylässä, Tampe-

reella, Vaasassa ja Oulussa. 27. marraskuuta 2020 mennessä Suomessa oli todettu yh-

teensä hieman alle 24 000 vahvistettua tautitapausta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2020i.)  

 

4.3 Koronaviruspandemiaa edeltäneitä tautitapauksia 

Vuoden 2020 uutta COVID-19 koronavirusta on edeltänyt useita epidemioita ja pandemi-

oita, joista osa on lähtenyt leviämään maailmalla nopeammin kuin toiset, mutta myös eri 

tapausten tarttuvuus- ja kuolleisuustilastoissa on ollut huomattavia eroja.  

 

Historiallisia ja erittäin tappavia tartuntatauteja ovat olleet muun muassa 1300-luvun mus-

taksi surmaksi kutsuttu paiserutto ja 1900-luvulla riehunut isorokko (Terveyden ja hyvin-

voinninlaitos j; Wallius 31.1.2016). Muita maailmalla tunnettuja pandemioita ovat olleet 

1890-luvun Venäjältä levinnyt ja sen mukaan nimetty ryssänkuume, Kiinasta 1950-luvulla 

levinnyt aasialaiseksi nimetty influenssa ja myöskin Kiinasta 1960-luvun lopulla levinnyt 

virus, jota kutsuttiin hongkongilaiseksi (Puhto 19.3.2020). 

 
Näiden lisäksi vuonna 1918 alkanut influenssapandemia, espanjantauti, on ollut yksi histo-

rian tuhoisimpia kulkutauteja (Jordan, Tumpey & Jester 17.12.2019). Taudin aiheutti 

H1N1-tyypin A-influenssavirus, lintuinfluenssa, joka ei yleensä tartu ihmiseen (Lumio 

8.9.2018). Espanjantaudin alkuperää ei ole pystytty jäljittämään varmuudella, mutta se ei 

kuitenkaan nimensä mukaisesti ole lähtöisin Espanjasta (Andrews 27.3.2020.) 

 

Suomeen espanjantauti rantautui neljänä aaltona noin puolen vuoden välein, ensimmäi-

sen kerran kesällä 1918 ja viimeisen kerran vuonna 1920 (Lumio 8.9.2018). Maailmanlaa-

juisesti tautiin sairastui eri arvioiden mukaan noin kolmas maailman väkiluvusta, 500 mil-

joonaa ihmistä. Tautiin sairastuneista siihen kuoli noin 50 miljoonaa ihmistä. (Centers for 

Disease Control and Prevention 2018.)  

 

Erikoistutkija Eila Linnanmäki tutki väitöskirjassaan espanjantaudin aiheuttamaa sairastu-

vuutta ja kuolleisuutta sekä terveydenhuoltojärjestelmän valmiuksia Suomessa vuosina 

1918-1920. Linnanmäen mukaan influenssaan ja siihen kuuluviin jälkitauteihin Suomessa 

kuoli 19 000 - 27 000 ihmistä, Suomen väkiluvun ollessa 3,1 miljoonaa. (Lahti 9.9.2005.)  
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Suomessa pandemiaan reagoitiin vasta, kun tauti oli jo puhjennut. Ihmisiä kehotettiin pe-

semään käsiä ja välttämään väkijoukkoja, kouluja suljettiin vasta kun oppilaita ja opettajia 

oli jo sairaana sekä yleisötilaisuuksia kiellettiin. Suomessa huomattiin terveydenhuollon 

puutteita niin sairaalapaikkojen vähyydessä kuin lääkäri- ja sairaanhoitajapulassa. Pande-

mian aikana perustettiin väliaikaisia sairastupia ja vuonna 1919 esitettiin lakiesitys, joka 

määräsi lääkärit töihin. (Linnanmäki 2006, 2023-2031.) 

 

1900-luvun alun espanjantautia on verrattu useissa lähteissä vuoden 2020 uuteen ko-

ronavirukseen, sillä pandemioiden kuluissa ja tauteihin suhtautumisessa on ollut jonkin 

verran yhtäläisyyksiä.  

 

Ennen uutta koronaviruspandemiaa viimeisin maailmanlaajuiseksi pandemiaksi levinnyt 

virus oli vuoden 2009 sikainfluenssaksi kutsuttu influenssavirus, jonka virallinen nimi oli 

pandeeminen A(H1N1)v 2009 -influenssa. Virus lähti leviämään Meksikosta ja Pohjois-

Amerikasta, mutta saavutti Suomen vasta puoli vuotta myöhemmin. Maailman terveysjär-

jestö WHO julisti taudin pandemiaksi kesäkuussa 2009, perustuen Meksikossa ja Pohjois-

Amerikassa raportoitujen tartuntojen laajuuteen ja taudin vakavuuteen. (Lumio 

15.11.2019.)  

 

Sikainfluenssapandemian aikaan Suomessa ei rajoitettu yleisötapahtumia eikä kouluja 

suljettu. Tätä perusteltiin sosiaali- ja terveysministeriöstä siten, että virus tulisi leviämään 

väistämättä eikä esimerkiksi tapahtumia olisi pystynyt kieltämään tartuntatautilain perus-

teella. (Keskisuomalainen 12.11.2009.) Sikainfluenssan aikaan kuitenkin korostettiin käsi-

hygienian merkitystä, sillä virus levisi influenssan tapaan pisaratartuntana yskiessä tai ai-

vastaessa sekä kosketuksen kautta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020k).  

 

Vuoden 2009 influenssapandemia ei perunut Linnan juhlia, joka on vuosittain yksi Suo-

men tunnetuimmista ja seuratuimmista tapahtumista. Linnan juhlien ohjelmaan kuuluu pe-

rinteisesti presidenttiparin kättely sisääntulon yhteydessä, mutta sikainfluenssasta huoli-

matta tästä perinteestä ei luovuttu. Linnan juhlissa tarjottiin kuitenkin mahdollisuus käsien 

desinfioinnille niin kättelyn kuin ruokailunkin yhteydessä. (Kaleva 2.12.2009.) 

 

WHO:n alkuperäisen arvion mukaan laboratoriovahvistettuja sikainfluenssan aiheuttamia 

kuolemia olisi ollut vajaat 19 000 maailmanlaajuisesti (kuvio 8). WHO rahoitti kuitenkin li-

sätutkimuksen, jossa selvisi, että pandemia olisi aiheuttanut jopa 203 000 hengityselinsai-

rauksista johtuvaa kuolemaa. Tutkimus toteutettiin, koska aiempi arvio sai monet epäile-

mään viranomaisten päätöksiä pandemiaan liittyen, ja niitä pidettiin ylireagointina alhai-
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seen kuolleisuuden määrään nähden. Uutta, yli kymmenkertaista tutkimustulosta kuole-

mien määrässä perusteltiin sillä, että vain pieni osa influenssatapauksista on laborato-

riovahvistettuja. Todellisuudessa sikainfluenssan aiheuttamien kuolemien määrä voi olla 

vielä tätäkin tutkimustulosta korkeampi. (Simonsen ym. 2013, 1&17.) 

 

 
Kuvio 8. Vuoden 2009 H1N1-influenssaviruksen levinneisyys maailmalla (World Health 

Organization 2010)  

 

Suomessa väestöstä ehdittiin rokottamaan noin 70 prosenttia, ennen kuin virus levisi Suo-

meen asti. Tämän vuoksi tautiin sairastuneiden ja siihen kuolleiden lukemat pysyivät 

melko alhaisina. Noin 10 prosenttia väestöstä sairastui, joista sairaalahoitoon joutui lähes 

1600 potilasta ja heistä 44 kuoli. Sama virus aiheutti toisen aallon talvikautena 2010-2011, 

jonka seurauksena 10 henkilöä kuoli Suomessa. Tämän jälkeen virus on kiertänyt maa-

pallolla edelleen, joskin hieman muuttuneena. Kauden 2015-2016 kausi-influenssaepide-

mian jälkeen virus alkoi kuitenkin hävitä. (Lumio 15.11.2019.) 

 

4.4 Uuden koronaviruksen vaikutukset häihin ja hääjärjestelyihin 

Uuden koronaviruksen nopean leviämisen myötä ja siitä seuranneiden poikkeusolojen 

sekä rajoitusten takia myös moni hääpari on joutunut tekemään muutoksia vuoden 2020 

häihin. Aluehallintoviraston (2020) maaliskuussa antaman määräyksen mukaan yli 10 

hengen yleisötilaisuudet kiellettiin tilapäisesti, jonka seurauksena useat hääparit joutuivat 

pienentämään vieraslistaa alle kymmeneen henkilöön tai tekemään mahdollisesti muutok-

sia häiden ajankohtaan liittyen. Jotkut ovat saattaneet jopa perua häät. Myös maahantu-

lon rajoitukset ja taudin riskiryhmään kuuluvat henkilöt on jouduttu huomioimaan muuttu-

neissa hääsuunnitelmissa.  
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Itse hääjuhlan suunnittelussa pareilta on vaadittu erityistä huomaavaisuutta, jotta ympä-

ristö olisi mahdollisimman turvallinen koronaviruspandemian aikaan niin hääparille kuin -

vieraillekin. Koronaviruksen leviämistä juhlassa on voitu estää esimerkiksi tarjoamalla kä-

sien desinfiointi tai -pesu mahdollisuuksia, välttämällä kättelemistä ja muuta tarpeetonta 

koskettelua sekä käyttämällä mahdollisesti kasvomaskeja ja hanskoja. Myös kosketuspin-

tojen säännöllinen puhdistus ja turvaväleistä huolehtiminen muun muassa poikkeukselli-

silla istumajärjestyksillä ovat voineet edesauttaa ehkäisemään viruksen leviämistä. Näiden 

lisäksi myös buffet-ruokailu on saatettu vaihtaa pöytiin tarjoiluun tai johonkin muuhun vaih-

toehtoiseen tarjoilutapaan. Teknologian hyödyntäminen häiden videokuvaamiseen ja li-

venä striimaamiseen on saattanut olla avuksi, mikäli esimerkiksi riskiryhmään kuuluvia 

vieraita ei ole päässyt fyysisesti paikan päälle. Juhlatilan vaihtaminen sisätiloista ulkotiloi-

hin on myös voinut olla yksi mahdollisuus ylläpitää turvavälejä ja mahdollistaa enemmän 

vapaata liikkuvuutta juhlan aikana. (Lee 8.5.2020.) 

 

Häihin liittyy myös paljon kuluja, kuten esimerkiksi juhlatilan vuokra ja sen koristelut, kut-

sukortit, ruoka- ja juomatarjoilut, hääparin juhlapuvut asusteineen ja valokuvaus sekä 

muut mahdolliset palvelut ja hankinnat. Häille varattu budjetti voi vaihdella paljon parin toi-

veista ja kulutustottumuksista riippuen. (Jäntti 6.4.2018.)  

 

Koronaviruksen seurauksista johtuen häille varattuun budjettiin on voinut aiheutua lisäku-

luja, mikäli rahoja ei ole ollut mahdollista saada takaisin jo varatuista tai maksetuista pal-

veluista ja hankinnoista. Esimerkiksi juhlatilan vuokraamisesta on saattanut joutua maksa-

maan ennakkomaksun, jota ei ole ollut mahdollista saada takaisin tilavuokran peruuntu-

essa (King 18.5.2020). Myös hankitut hääasut ja hyvissä ajoin lähetetyt kutsukortit on 

mahdollisesti sisällytetty budjettiin, eikä niistä aiheutuneita kuluja ole mahdollista saada 

takaisin häiden peruuntuessa tai suunnitelmien muuttuessa (Feder & Grindell 10.3.2020).  

 

Radio Suomi Turku (2020) haastatteli suomalaista hääparia, jonka häät siirtyivät koronavi-

ruspandemian takia. Haastattelussa he kertoivat häiden siirtämiseen liittyneen paljon aika-

taulujen koordinointia ja ymmärrystä palveluntarjoajilta vaikean tilanteen keskellä. Heillä 

oli myös häiden alkuperäinen päivämäärä kaiverrettuna sormuksiin, vaikka pari ei vielä 

maaliskuussa haastattelun aikaan tiennyt, pääsevätkö he sittenkään viettämään häitään 

vuonna 2020.  

 

Brittiläinen BBC News -uutiset haastatteli koronaviruspandemian takia häänsä peruneita 

pareja ja haastatteluista kävi ilmi hankaluudet juhlatilojen ennakkomaksun kanssa. Haas-

tatellut parit kertoivat käyttäneensä sopimusten mukaisesti jopa kymmeniä tuhansia puntia 

juhlatilan ennakkomaksuun, joita ei peruutuksen takia ole ollut mahdollista saada takaisin. 
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Jotkut juhlapaikat ovat tarjonneet häiden maksutonta siirtämistä vuodelle 2021 tietyin eh-

doin, jolloin esimerkiksi vain arkipäivät ovat olleet mahdollisia uudelle varaukselle. Artikke-

lissa kerrotaan kuitenkin, että mikäli häille on otettu vakuutus, on se helpottanut häiden 

uudelleen järjestämisessä taloudellisesti sekä mahdollistanut useampia vaihtoehtoisia rat-

kaisuja juhlatilan uudelleen vuokraamisen kanssa. (Corker 24.4.2020.)  

 

Hääparit eivät kuitenkaan ole ainoita, joille koronaviruksen aiheuttama tilanne on hanka-

loittanut suunnitelmia ja aiheuttanut mahdollisia lisäkuluja. Hääteollisuudessa mukana ole-

vat tahot ovat joutuneet järjestämään liiketoimintaansa siten, ettei vuoden 2020 peruutuk-

set vaikuttaisi radikaalisti vuoden 2021 myyntituloihin. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli 

vuoden 2020 ennakkoon maksetut varaukset siirtyisivät seuraavalle vuodelle ilman lisä-

kustannuksia ja samalla varaten mahdollisesti viikon suosituimmat hääpäivät, niin tämän 

seurauksena palveluntarjoajat menettäisivät tulot uusilta asiakkailta ja jäljelle jäisivät enää 

halvemmin hinnoitellut arkipäivät viikonloppujen sijaan (King 18.5.2020).  

 

Kuitenkin, häiden siirtämisen ja uudelleen varaamisen vuoksi vuoden 2021 häätrendeihin 

kuuluu mitä todennäköisemmin myös arkihäät, sillä arkipäivät saattavat olla ainoita va-

paita päiviä palveluntarjoajien aikatauluissa (Pye 1.5.2020). Hääparille arkihäät voivat olla 

taloudellisesti myös kannattavammat, vaikkakin ne voivat olla vaikeita järjestää vieraiden 

osallistumisen kannalta.  

 

Uuden koronaviruksen vaikutukset häihin ja häiden järjestämiseen ovat olleet paljon esillä 

useissa eri lähteissä sekä alan medioissa, ja tilanteen ajankohtaisuuden vuoksi suurin osa 

esillä olleista tapauksista on yksittäisiä, eikä niitä voi yleistää. Suurin osa aiheeseen liitty-

vistä lähteistä ja artikkeleihin haastatelluista hääpareista ovat ulkomaisia, joten ne eivät 

välttämättä päde samalla tavalla suomalaisten hääparien kokemuksiin koronaviruksen vai-

kutuksista häiden järjestämiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja pereh-

tyä aiheeseen suomalaisten hääparien näkökulmasta sekä selvittää heidän kokemuksi-

aan.
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5 Tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyötutkimus toteutettiin toimeksiantona Mennään naimisiin -häämessuille. Tutki-

muksen kohderyhmää olivat henkilöt, joilla oli häät suunniteltuna alun perin vuodelle 2020, 

vaikka koronaviruspandemia olisi muuttanut suunnitelmia ja häät olisi siirretty myöhem-

mäksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköistä lomakekyselyä, joka lukeutuu määrälli-

siin tutkimusmenetelmiin. Kohderyhmää pyrittiin tavoittamaan sosiaalisen median alustalla 

Facebookissa olevissa yksityisissä hääaiheisissa ryhmissä sekä toimeksiantajan omalla 

Facebook-yrityssivulla. 

 

Tutkimuksen tavoite oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia koronaviruksen aiheuttama poik-

keustila on aiheuttanut hääjärjestelyissä ja minkälaisia ratkaisuja parit ovat tehneet häiden 

suhteen. Tutkimuksen pääongelma oli: ”Miten maailmanlaajuinen koronaviruspandemia 

on vaikuttanut vuoden 2020 häiden järjestelyihin?” ja alaongelmia olivat: ”Minkälaisia rat-

kaisuja tulevat hääparit ovat tehneet häiden järjestämisen suhteen?” sekä ”Mitä taloudelli-

sia ja emotionaalisia vaikutuksia koronaviruspandemialla on ollut häiden järjestelyyn?”. 

 

5.1 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mennään naimisiin -häämessut, jonka omistaa 

messutuottaja Paula Kirvesmäki. Kirvesmäki on yrityksen ainoa vakituinen työntekijä, 

mutta häämessujen järjestämisessä on mukana noin 50 henkilöä (Kirvesmäki 9.11.2020).  

 

Mennään naimisiin on yritys, joka on järjestänyt häämessut vuosittain 25 vuoden ajan ke-

räten yhteen alan palveluita sekä kohderyhmää (Mennään naimisiin s.a. a). Tapahtuman 

ajankohta on ollut tapahtuman historian ajan aina tammikuu ja tapahtuman sijaintina on 

ollut tapahtumatalo Wanha Satama Helsingin Katajanokalla. Mennään naimisiin -häämes-

sut ovat olleet yksi ensimmäisistä häämessuista alalla, ja ajankohta aina vuoden alussa 

on ollut otollinen uuden hääsesongin aloittamiselle. Tapahtuma on tullut vuosien saatossa 

tunnetuksi häistä kiinnostuneille ja häitä järjestäville pareille. Tapahtuman ensimmäisinä 

vuosina häämessuilla kävijöitä oli noin 10 000 vuosittain, mutta nykyään internetin ja lu-

kuisten kuvapalveluiden sekä -sovellusten kehityttyä ja yleistyttyä häämessuilla on ollut 

keskimäärin 5000 kävijää vuosittain. Häämessujen kävijät hakevat messuilta inspiraatiota, 

palveluntarjoajia häihin sekä messutarjouksia eri hääalan yrityksiltä ja myyjiltä. (Kirves-

mäki 9.11.2020.) 

 

Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen yritykselle, sillä koronaviruspandemia vaikuttaa 

myös vuoden 2021 häämessujen toteutumiseen. Yrityksen omistajan Paula Kirvesmäen 
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(9.11.2020) mukaan koronaviruspandemian aiheuttamassa historiallisessa poikkeus-

ajassa on tarpeellista kerätä mahdollisimman paljon tietoa pandemian vaikutuksista hää-

pareihin, sillä tilanne on kaikille uusi ja erityinen. Hääalan yritykset ja toimijat sekä tulevat 

hääparit voivat hyödyntää tutkimuksesta saatua dataa pitkään, ja mahdollisesti myös sil-

loin, jos epidemia tai maailmanlaajuinen pandemia uusiutuisi tulevaisuudessa. Opinnäyte-

työn toimeksiantajan on myös mahdollista käyttää tutkimuksesta saatuja tuloksia sisällön-

tuotannossaan. 

 

Tammikuun 2021 häämessujen toteutuminen on riippuvainen koronaviruspandemian kehi-

tyksestä, sillä tapahtuman tulee olla turvallinen kaikille tapahtumaan osallistuville henki-

löille. Koronaviruksen myötä asetetuilla suosituksilla ja rajoituksilla voi olla vaikutusta 

myös tapahtuman luonteeseen, jolloin tapahtumaa ei välttämättä olisi hyödyllistä järjestää, 

sillä tapahtuman ilmapiirin kuuluisi olla kevyt, eikä stressaantunut ja epävarma. Yritys seu-

raa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen antamia päätöksiä ja tekee tapahtuman toteutu-

mista koskevat päätökset niiden pohjalta. (Kirvesmäki 9.11.2020.) 

 

Mennään naimisiin -yritys tuotti aiemmin myös omaa nimeään kantavaa hääaiheista leh-

teä, mutta yhdistyi vuoden 2019 lopulla Häät-lehden kanssa (Mennään naimisiin s.a. b). 

Mennään naimisiin -verkkosivujen alla on useita hääaiheisia blogeja sekä inspiraatioartik-

keleita ja ideoita häitä järjestäville pareille. Sivuston alla olevat hääblogit kertovat häiden 

järjestämisestä ja niiden toteutumisesta eri tavoilla.  

 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kahteen kategoriaan, kvantitatiivisiin eli määrällisiin ja 

kvalitatiivisiin eli laadullisiin menetelmiin. Tutkimusmenetelmillä on eroja, sillä ne vaikutta-

vat siihen, miten tutkimuksen aihetta lähestytään ja miten tutkittavasta aiheesta saa katta-

vimmin analysoitavaa dataa tai aineistoa. Kvantitatiivisilla menetelmillä kerätty tieto on 

yleisesti pinnallista, mutta luotettavaa tietoa, kun taas kvalitatiivisilla menetelmillä saadut 

tutkimustulokset ovat syvällisiä, vaikkakin huonosti yleistettäviä. (Ojasalo, Moilanen & Ri-

talahti 2014, 104-105 & 121.) 

 

Kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käytetään usein, jos tarkoituksena on kerätä tietoa 

isolta joukolta vastaajia. Määrällisiä tutkimusmenetelmiä ovat esimerkiksi lomakekysely ja 

strukturoitu lomakehaastattelu, jolloin kaikilta vastaajilta kysytään samoja asioita ja tutki-

muksesta kerättyä materiaalia voi analysoida tilastollisin menetelmin. Tällöin tutkimuk-

sesta saadut tiedot voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa. Perusjoukolla tarkoi-
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tetaan tutkimuksen kohderyhmää ja tutkimukseen osallistuneista kohderyhmään kuulu-

vista henkilöistä muodostuu otos perusjoukosta. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotetta-

vuutta voidaan arvioida mittauksen luotettavuudella ja mittarin tarkkuudella, eli reliabilitee-

tilla ja validiteetilla. (Ojasalo ym. 2014, 104-105.) 

 

Laadullisten eli kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien tarkoituksena on ymmärtää tutkitta-

vaa ilmiötä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin, minkä vuoksi tutkittavia henkilöitä on vä-

hemmän kuin määrällisiä tutkimusmenetelmiä käytettäessä. Vaikka tutkittavia on vähem-

män, on analysoitavaa aineistoa yleensä runsaasti. Kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä 

ovat erilaiset haastattelut, kuten teema-, avoin- ja ryhmähaastattelu sekä osallistuva ha-

vainnointi. Laadullisia tutkimusmenetelmiä käytetään usein sellaisten aiheiden tutkimi-

seen, joista ei entuudestaan ole riittävästi tietoa. Laadullisen tutkimuksen kohde on usein 

tarkoin valittu, minkä takia kyseessä on harkinnanvarainen näyte, eikä otos perusjoukosta. 

Tutkimustulosten analysointi perustuu tutkijan omiin perusteltuihin tulkintoihin, jolloin tutki-

musprosessin tarkka kuvaus ja tulkintojen kattavat perustelut ovat erittäin oleellisia tutki-

muksen luotettavuuden kannalta. (Ojasalo ym. 2014, 105.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin sähköistä kyselyä, joka on yksi kvantitatiivisista tutkimus-

menetelmistä. Kyselytutkimus on yleinen tiedonkeruun menetelmä, sillä sen avulla voi-

daan kerätä laaja tutkimusaineisto. Kyselytutkimuksen tulokset ovat tyypillisesti numeroi-

hin perustuvia, jolloin tuloksia voidaan käsitellä tilastollisesti. Kysely voidaan toteuttaa esi-

merkiksi kasvokkain, puhelimitse, postitse tai sähköisesti internetissä. Kasvokkain ja pu-

helimitse tehtävissä kyselyissä on etuna haastattelijan ja haastateltavan välinen vuorovai-

kutus, mutta se voi myös vääristää vastauksia esimerkiksi henkilökohtaisissa kysymyk-

sissä. Internetissä ja postitse toteutettavat kyselyt taas ovat kustannuksiltaan halvemmat, 

mutta niissä epävarmuustekijöitä aiheuttavat kysymysten ymmärrettävyyteen liittyvät on-

gelmat ja näin ollen kyselyn luotettavuus voi kärsiä. (Ojasalo ym. 2014, 121.)  

 

Sähköinen kysely valikoitui tämän tutkimuksen menetelmäksi, koska tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli saada kattavasti analysoitavaa dataa kohderyhmään kuuluvilta henkilöiltä eikä 

niinkään analysoida yksittäisiä tapauksia. Sähköinen kysely on myös joustava, sillä vas-

taaja voi vastata milloin ja missä vain nettilinkin ollessa auki kyselyyn. Sähköinen kysely ei 

siis ole sidonnainen aikaan ja paikkaan, millä voi olla vaikutusta kyselyn vastausmäärään. 

 

Opinnäytetyön aihe on uusi ja ajankohtainen, mikä tarkoittaa sitä, ettei aihetta tunneta en-

tuudestaan kovin hyvin. Tämän vuoksi myös laadullinen tutkimusmenetelmä olisi voinut 

olla aiheellinen tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten kannalta, jolloin ilmiötä ja hääpa-

rien valintoja olisi voinut ymmärtää mahdollisesti vielä paremmin.  
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Moni aiheeseen liittyvä artikkeli pohjautuu vain yksittäisten ihmisten kokemuksiin ja heidän 

haastatteluihinsa, eikä niiden perusteella saa kattavaa kokonaiskuvaa koronaviruksen vai-

kutuksista häihin ja niiden järjestämiseen. Uuden koronaviruksen vaikutukset vuoden 

2020 hääjärjestelyihin on koskettanut jopa tuhansia hääpareja, joten tällä tutkimuksella 

haluttiin kerätä dataa mahdollisimman suurelta otokselta tästä perusjoukosta ja tutkia ai-

hetta laajemmin.  

  

5.3 Kyselylomakkeen sisältö 

Tässä opinnäytetyössä käytetyllä tutkimusmenetelmällä pyrittiin saamaan vastauksia tutki-

muksen pää- ja alaongelmiin. Pääongelma oli ”Miten maailmanlaajuinen koronaviruspan-

demia on vaikuttanut vuoden 2020 häiden järjestelyihin?”. Alaongelmia oli kaksi ja ne oli-

vat: ”Minkälaisia ratkaisuja tulevat hääparit ovat tehneet häiden järjestämisen suhteen?” ja 

”Mitä taloudellisia ja emotionaalisia vaikutuksia koronaviruspandemialla on ollut häiden 

järjestelyyn?”.   

 

Kyselyssä oli yhteensä 14 kysymystä, mutta osa kysymyksistä piilotettiin vastaajalta, mi-

käli ne eivät olleet relevantteja aiempien kysymysten vastausten perusteella. Jokaisella 

vastaajalla oli kokonaisuutena siis vähemmän kuin 14 kysymystä vastattavana. Tällä ta-

voin pyrittiin kartoittamaan mahdollisimman monia eri näkökulmia siitä, minkälaisia vaiku-

tuksia koronaviruspandemialla on ollut vuoden 2020 häiden järjestelyihin. Kysely haluttiin 

pitää verrattain lyhyenä ja ytimekkäänä, jotta mahdollisimman moni kyselyyn vastaajista 

tekisi kyselyn huolellisesti loppuun asti menettämättä mielenkiintoa kyselytutkimusta koh-

taan. Mikäli vastaajan mielenkiinto loppuisi kesken kyselyn, mutta silti jatkaisi vastaamista 

huolettomasti, olisi tällä vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen.  

 

Kyselylomakkeen ensimmäisillä viidellä kysymyksellä kartoitettiin vastaajien taustatietoja 

liittyen sukupuoleen, häiden alkuperäisiin suunnitelmiin ja siihen, onko vastaaja mennyt tai 

onko menossa naimisiin vuoden 2020 aikana. Kyselyn toisella sivulla olivat kysymykset 6-

10. Näillä kysymyksillä kerättiin tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista häiden toteutu-

miseen, millä tavoin häiden siirtäminen tai peruminen on vaikuttanut ennalta varattuihin 

palveluihin ja niiden toteutumiseen sekä millä tavoin koronaviruspandemia otetaan huomi-

oon tai on otettu huomioon häissä. Kyselyn kolmannella ja viimeisellä sivulla olivat neljä 

viimeistä kysymystä, jotka koskivat koronaviruspandemian vaikutuksia häiden budjettiin 

sekä miten koronaviruksen vaikutukset häiden toteutumiseen koetaan tai on koettu.  
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Tutkimuksen pää- ja alaongelmien kannalta tärkeimpiä kysymyksiä olivat: ”Millä tavoin ko-

ronaviruspandemia on vaikuttanut häidenne toteutumiseen?”, ”Millä tavoin koronavirus-

pandemia näkyy/näkyi häissänne?”, ”Vaikuttaako/vaikuttiko koronaviruspandemia häi-

denne budjettiin?” sekä ”Miten koet/koit koronaviruksen vaikutukset häidenne toteutumi-

seen?”.  

 

Eri kysymystyyppejä kyselyssä oli useita, mutta kaikki perustuivat joko valintaan tai moni-

valintaan. Avoimia kysymyksiä ei ollut, sillä kysymyksillä pyrittiin keräämään pääsääntöi-

sesti numeroihin perustuvaa dataa. Kysely oli suunnattu laajalle yleisölle, joten kysymys-

tyypit tuli valita tarkoitukseen sopivasti.  

 

Valinta- ja monivalintakysymyksistä saatava materiaali on mahdollista käsitellä tilastolli-

sesti eri kaavioin ja taulukoin. Vaikka kysymyksissä ei ollut avoimia kysymyksiä, oli use-

assa kysymyksessä avoin tekstikenttä siltä varalta, että vastaajalle mieluista tai sopivaa 

vaihtoehtoa ei ollut annetuissa vastausvaihtoehdoissa.  

 

Osa kysymyksistä oli melko lyhyitä, sillä joihinkin kysymyksiin oli tutkimuksen aiheen ja ra-

jauksen kannalta vain muutama vastausvaihtoehto. Joihinkin näistä liittyi myös jatkokysy-

myksiä, minkä takia vastaajia pyrittiin jakamaan eri kategorioihin lyhyemmillä kysymyk-

sillä. Suurimmassa osassa kysymyksiä vastausvaihtoehdot olivat laajoja, mikäli kysytyn 

asian toteutus- tai kokemistapoja on paljon erilaisia. Eniten vastausvaihtoehtoja oli kysy-

myksessä, miten koronaviruspandemia näkyy tai on näkynyt häissä, sillä tapoja tälle on 

useita. Kaikki tavat eivät myöskään ole häiden järjestäjän omista valinnoista riippuvaisia, 

vaan kysymyksellä kartoitettiin myös esimerkiksi, olivatko vieraat peruneet häihin osallis-

tumisen koronaviruksen takia. Kysymykseen annettuja vastausvaihtoehtoja oli 19, joiden 

lisäksi oli vielä avoin vastausvaihtoehto, johon pystyi lisäämään oman kokemuksen mu-

kaisen vastauksen.  

 

Kysymykset ja kysymysten vastausvaihtoehdot pohjautuivat opinnäytetyön viitekehykseen 

ja olemassa oleviin lähteisiin, jotka liittyvät tutkimuksen aiheeseen. Suurin osa aiheeseen 

kuuluvista lähteistä on ulkomaisia nettiartikkeleita ja blogikirjoituksia, jotka koskevat vain 

yhden henkilön tai pienen joukon kokemuksia aiheesta. Tutkimuksen aiheen uutuuden ta-

kia tehtyjä tutkimuksia ei ole paljoa tai ei lainkaan, minkä vuoksi tämän tutkimuksen kyse-

lyssä ei voitu hyödyntää vastaavia tutkimuksia. Tämän sähköisen kyselyn kysymykset py-

rittiin kohdentamaan joko kokonaan suomalaisiin tai puoliksi suomalaisiin häihin ja niiden 

järjestämiseen, minkä takia kyselyn kysymykset ja vastausvaihtoehdot saattavat erota ko-

konaan ulkomaisten hääparien kokemuksista.  
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5.4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen toteutuksessa hyödynnettiin Webropol-ohjelmaa, joka valikoitui tiedonkeruun 

alustaksi, koska se on oppilaitoksen tarjoama työkalu ja se mahdollistaa monipuolisten ky-

selyiden luomisen ja datan analysoinnin. Webropol on tiedonkeruun alustana myös sopiva 

laajalle yleisölle tarkoitetuille kyselyille. 

 

Kyselyn kohderyhmää tavoiteltiin jakamalla kyselyn nettilinkki kahdessa eri suljetussa Fa-

cebook-ryhmässä sekä toimeksiantajan Mennään naimisiin -häämessujen omalla Face-

book-yrityssivulla. Facebookin hääaiheisista ryhmistä tutkimukseen valikoituivat Häät 

2020 ja Häät 2020-2022 korona-kriisiryhmä, sillä kohderyhmän tavoittaminen koettiin var-

mimmaksi näillä sivustoilla. 

 

Kyselyyn vastanneet henkilöt muodostavat satunnaisesti valitun otoksen perusjoukosta.  

Edellä mainitut Facebook-ryhmät valikoituivat tutkimuksen kohderyhmän tavoitteluun nii-

den laajojen jäsenmäärien sekä ryhmien sisäisen aktiivisuuden takia. Ryhmät ovat tarkoi-

tettu henkilöille, jotka suunnittelevat tai järjestävät häitä kyseisille vuosille sekä hääalalla 

mukana oleville palveluntarjoajille. Molemmat ryhmät ovat yksityisiä, mikä tarkoittaa sitä, 

ettei ryhmässä jaettuja julkaisuja ole mahdollista nähdä ryhmän ulkopuolisena henkilönä.  

 

Kyselyn toteuttamisen aikaan lokakuussa 2020 Häät 2020 -ryhmään kuului 6500 jäsentä 

ja Häät 2020-2022 korona-kriisiryhmään kuului 2100 jäsentä. Toimeksiantajan Facebook-

yrityssivun seuraajamäärä oli 4300 henkilöä. Ryhmien aiheen samankaltaisuuden ja toi-

meksiantajan yrityksen kohderyhmän takia oli mahdollista, että kaikilla kolmella sivustolla 

oli osittain samoja henkilöitä tai seuraajia, jolloin tutkimuksen perusjoukko ei välttämättä 

ollut yhtä suuri, kuin jäsenmäärät ja toimeksiantajan seuraajamäärä ovat yhteenlasket-

tuina. Ryhmien jäsenet eivät myöskään kaikki olleet kohderyhmään kuuluvia, sillä niissä 

oli myös palveluntarjoajia sekä muita hääseurueisiin kuuluvia henkilöitä. Toimeksiantajan 

Facebook-sivun seuraajissa saattoi myös olla entisiä tai tulevia asiakkaita, jotka eivät ol-

leet osa tutkimuksen kohderyhmää.  

 

Perustuen aiempien opinnäytetyötutkimuksien vastausmääriin sekä Facebook-ryhmien ja 

toimeksiantajan yrityssivun seuraajamääriin, kyselyn tavoitteena oli kerätä vähintään 200 

vastausta. 200 vastauksen koettiin olevan minimimäärä, millä tutkimuksesta saisi kuiten-

kin monipuolisesti eri näkökulmia selville häiden järjestämiseen liittyen koronaviruspande-

mian aikana. 
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Kyselyn nettilinkki oli avoinna aikavälillä 21.10.2020 - 30.10.2020. Kysely oli ollut auki vain 

4 tuntia, kun vastauksia oli kertynyt 400 ja ensimmäisen vuorokauden aikana kyselyyn oli 

vastannut yli 560 henkilöä. Suurin osa vastauksista kertyi ensimmäisten kahden vuoro-

kauden aikana, jonka jälkeen nettilinkin annettiin olla auki siihen asti, kunnes tulosten ana-

lysointi tuli ajankohtaiseksi opinnäytetyöprojektin edetessä. Kyselyn tavoitteena oli saada 

vähintään 200 vastausta, mutta lopullinen vastaajien kokonaismäärä oli 632. Vastaajia ei 

muistutettu kyselyyn vastaamisesta, sillä kyselylle asetettu tavoite saavutettiin.  
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6 Tulokset 

Kyselyn nettilinkki oli auki noin 10 vuorokautta, jonka aikana vastauksia kertyi yhteensä 

632. Seuraavissa luvun 6 alaluvuissa avataan kaikki 14 kyselylomakkeen kysymystä, ja 

niistä saadut tulokset esitellään tekstin ja kuvioiden avulla. Kysely oli jaettu kolmelle si-

vulle eri osioiden mukaisesti ja tulokset on jaettu alalukuihin näiden perusteella. Alalukuja 

ovat vastaajien taustatiedot, koronaviruspandemian vaikutukset häiden toteutumiseen 

sekä koronaviruspandemiasta johtuvat taloudelliset ja emotionaaliset vaikutukset häiden 

järjestämiseen liittyen.  

 

Kyselystä saatuja tuloksia analysoidaan Webropol-ohjelman omalla raportointityökalulla 

sekä Microsoftin Excel-taulukointiohjelmalla. Tuloksista luodaan erilaisia taulukoita ja kuvi-

oita, jotka selkeyttävät saatujen tulosten ymmärrettävyyttä. Tuloksien analysoinnissa käy-

tetään myös ristiintaulukointimenetelmää, jonka avulla voidaan tutkia tietyn vastausvaihto-

ehdon valinneiden vastausten vaihtelua muissa kysymyksissä.  

 

6.1 Vastaajien taustatiedot tutkimukseen 

Kyselylomake (liite 1) alkoi kysymyksellä siitä, onko tai oliko häiden alkuperäinen ajan-

kohta suunniteltu vuodelle 2020. Kysymyksellä pyrittiin rajaamaan tutkimuksen kohderyh-

mään kuulumattomat henkilöt pois kyselystä, jotta tutkimuksen luotettavuus säilyisi. Mikäli 

kysymykseen vastasi kieltävästi, ohjasi kysely vastaajan suoraan kyselyn loppuun ja kii-

tossivulle. Ensimmäiseen kysymykseen vastasi 631 henkilöä, eli yksi henkilö jätti vastaa-

matta kysymykseen ja eteni seuraaviin kysymyksiin ilman varmistusta kuuluvuudesta tut-

kimuksen kohderyhmään. 99% kysymykseen vastanneista valitsi ”kyllä” -vaihtoehdon en-

simmäiseen kysymykseen häiden alkuperäisestä ajankohdasta vuonna 2020 ja 1% vas-

tasi kieltävästi.  

 

Taustakysymyksissä kartoitettiin myös vastaajan sukupuolta, josta selvisi, että 99% vas-

taajista oli naisia, 1% miehiä ja yksi vastaaja oli valinnut vaihtoehdon ”muu” (n=625).  

 

Kuviosta 9 voidaan huomata, että suosituin häiden alkuperäisen päivämäärän mukainen 

kuukausi vuonna 2020 oli elokuu, jonka valitsi 32% vastaajista. Toiseksi suosituin hääkuu-

kausi alkuperäisten suunnitelmien mukaan oli ollut heinäkuu (18%) ja kolmantena syyskuu 

(14%). Kesäkuu oli ollut alkuperäisten suunnitelmien mukainen hääkuukausi 12%:lla vas-

taajista, lokakuu 10%:lla vastaajista ja toukokuu 7%:lla vastaajista. Jäljelle jääneiden kuu-

kausien vastaajamäärät olivat alle 5% kussakin vastausvaihtoehdossa.   
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Kuvio 9. Häiden alkuperäisen päivämäärän mukainen kuukausi vuonna 2020 (n=622) 

 

Taustakysymyksissä kartoitettiin myös häiden alkuperäisten suunnitelmien mukaista si-

jaintia ja kysymykseen vastanneiden mukaan 98% oli alun perin järjestämässä häät Suo-

messa ja 2% vastaajista Suomen ulkopuolella (n=622).  
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Kuvio 10. Vuonna 2020 naimisiin menneet ja menevät parit (n=622) 

 

Kuvion 10 mukaisesti kyselyyn vastanneista 81% oli joko mennyt tai oli vielä menossa nai-

misiin vuonna 2020, 17% vastaajista ei mennyt tai ei ollut menossa naimisiin vuonna 2020 

ja 2% vastaajista ei vielä tiennyt häiden toteutumisesta vuonna 2020 kyselyn toteuttami-

sen aikaan lokakuussa. 

 

6.2 Koronaviruspandemian vaikutukset häiden järjestämiseen 

Kyselyn toinen sivu aloitettiin kysymyksellä ”Millä tavoin koronaviruspandemia on vaikutta-

nut häidenne toteutumiseen?” (kuvio 11). Suurin osa vastaajista (42%) kertoi häiden to-

teutuvan tai toteutuneen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti koronaviruspandemiasta 

huolimatta. Melkein neljäsosa vastaajista (24%) oli päätynyt siirtämään häät kokonaan 

myöhemmäksi. Vastausvaihtoehdon ”Vihkiminen ja hääjuhla toteutuu/toteutui pienem-

mällä vierasmäärällä, ja isommat juhlat perutaan/peruttiin (ei järjestetä myöhemmin)” va-

litsi 10% vastaajista. 9% vastanneista kertoi vihkimisen toteutuvan tai toteutuneen, mutta 

hääjuhla joko siirretään tai siirrettiin myöhemmäksi. Myös 9% vastaajista kertoi vihkimisen 

ja hääjuhlan toteutuvan tai toteutuneen pienemmällä vierasmäärällä, mutta isommat juhlat 

joko järjestetään tai järjestettiin myöhemmin. Vastausvaihtoehdot ”Vihkiminen toteutuu/to-

teutui, hääjuhla perutaan/peruttiin kokonaan” sekä ”Häät peruttiin” oli kummatkin valinnut 

1% vastaajista.  
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Kuvio 11. Koronaviruspandemian vaikutukset häiden toteutumiseen (n=625) 

 

Koronaviruspandemian vaikutuksista häiden toteutumiseen oli annettu myös avoin vas-

tausvaihtoehto ”jollain muulla tavoin, miten”, jonka avoimeen tekstikenttään tuli 71 vas-

tausta. Suurin osa annetuista vastauksista kuitenkin kategorisoitui olemassa oleviin vas-

tausvaihtoehtoihin, minkä vuoksi annetut avoimen tekstikentän vastaukset käytiin huolelli-

sesti läpi ja osa näistä lisättiin olemassa oleviin vastausvaihtoehtoihin häiden pääpiirteisen 

toteutumisen mukaan.  

 

Monissa avoimen tekstikentän vastauksissa oli mainittu häiden toteutuminen muuten alku-

peräisten suunnitelmien mukaisesti, mutta koronaviruspandemiasta johtuen häävieraita oli 

jättäytynyt pois häistä tai ei ollut päässyt matkustusrajoitusten takia paikalle. Tämän 
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vuoksi vastaavanlaiset vastaukset lisättiin vastausvaihtoehtoon häiden toteutuneen suun-

nitelmien mukaisesti, sillä häitä tai hääjuhlaa ei siirretty myöhemmäksi tai peruttu ko-

ronaviruspandemian takia. Myös häiden siirtoon liittyen oli useampi vastaus avoimessa 

tekstikentässä, jolloin ne lisättiin sopivaan olemassa olevaan vastausvaihtoehtoon. Ole-

massa oleviin vastausvaihtoehtoihin lisätyt vastaukset on huomioitu vastausten kokonais-

määrissä ja prosenttiluvuissa.  

 

Avoimen tekstikentän vastausten uudelleensijoittelun jälkeen vastauksia jäi 23 eli 4% kai-

kista vastaajista toteuttaa tai oli toteuttanut häät jollain muulla tavoin, mitä vastausvaihto-

ehdoissa oli luokiteltu (kuvio 11). Jäljelle jääneiden avoimen tekstikentän vastauksissa 

toistuivat tapaukset, joissa häät oli järjestetty pienemmällä vierasmäärällä niin, että häät 

oli jaettu kahteen osaan joko saman tai eri päivien aikana. Häiden jakaminen kahteen 

osaan oli toteutettu esimerkiksi näillä tavoilla: 

 

”Järjestimme pienet 20 hlön häät (vihkiminen ja hääjuhla) lauantaina ja sun-

nuntaina etähääjuhlan, johon osallistui noin 90 vierasta.” 

 

”Vihkiminen ja hääjuhla toteutui pienemmällä vierasmäärällä, hääjuhla jaet-

tiin kahdelle päivälle (ensin vihkiminen + perhe, toisena päivänä kaveri-

brunssi), isoja juhlia ei järkätä myöhemmin.” 

 

”Vihkiminen ja juhla toteutuivat. Juhlavieraat porrastetusti, lähipiiri kirkkoon ja 

ystävät illemmalla juhlapaikalle.” 

 

Myös tapaukset, joissa vihkimiseen oli osallistunut pienempi vierasmäärä ja hääjuhlaan oli 

liittynyt loput häävieraista, mainittiin muutaman kerran. Vastauksissa mainittiin viisi kertaa 

tapauksista, jolloin joko vihkimistä tai häitä on aikaistettu ja juhlittu pienemmällä vieras-

määrällä ja isommat juhlat järjestetään tai järjestettiin mahdollisesti myöhemmin. Vastauk-

sissa mainittiin myös häiden siirtäminen Suomeen ulkomailta sekä tapauksia, joissa häitä 

on jouduttu siirtämään jo useamman kerran tai häät on siirretty kertaalleen, jonka jälkeen 

vihkiminen ja hääjuhla ovat olleet eri ajankohtina. Alla muutamia avoimeen tekstikenttään 

tulleita vastauksia: 

 

”Häät pidettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti muuten, mutta kirk-

koon sai mennä sisälle vain 30 henkilöä. Loput vieraat ottivat meidät vastaan 

kirkon ulkopuolella.” 
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”Meidät vihittiin lapsemme kastejuhlassa ennen alkuperäistä päivämäärää 

lähiperheen läsnä ollessa. Järjestämme kirkossa rukoushetken/hääjuhlat 

myöhemmin.” 

 

”Häät siirrettiin ulkomailta Suomeen, ajankohta ja vierasmäärä pysyi samana 

- syyskuu ja 45 vierasta. Ajankohta oli koronan suhteen vielä rauhallinen.” 

  

”Peruuntui kokonaan toukokuulta, siirrettiin vihkiminen perheen kesken ke-

säkuulle ja isot juhlat pidettiin elokuussa.” 

 

Eräs vastaaja kertoi myös, että häät toteutuivat myöhempänä ajankohtana pienemmällä 

vierasmäärällä, mutta häiden alkuperäisenä päivänä olivat olleet polttarit, ja illalla polttari-

seurueiden yhteinen illanvietto, jossa oli käytössä häihin varattu juhlatila sekä pitopalvelu. 

Alkuperäisen päivämäärän mukainen polttariseurueiden illanvietto oli tässä tapauksessa 

vastannut alkuperäisten suunnitelmien mukaista hääjuhlaa, mutta ilman vihkimistä. 

 

Tuloksia ristiintaulukoidessa voidaan huomata, että kaikista kyselyyn vastanneista 505 

henkilöä kertoi menevänsä tai jo menneensä naimisiin vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 

aikana naimisiin menneistä tai menevistä 45% kertoi häiden toteutuneen ilman, että koro-

naviruspandemia olisi vaikuttanut häiden toteutumiseen. Vuoden 2020 aikana naimisiin 

menneistä tai menevistä 6% vastaajista oli siirtänyt häät kokonaisuudessaan, mutta kui-

tenkin vuoden 2020 sisällä. Kysymykseen onko henkilö menossa tai oliko mennyt naimi-

siin vuoden 2020 aikana, 105 henkilöä vastasi ”ei”. Kieltävästi vastanneista 90% kertoi 

siirtäneensä häät kokonaan myöhemmäksi, eli tuloksista voidaan päätellä näiden henkilöi-

den siirtäneen häänsä vuodelle 2021 tai myöhemmäksi.  

 

6.2.1 Häiden toteutuminen suhteessa alkuperäiseen hääkuukauteen 

Kuvio 12 esittää häiden toteutumista suhteessa siihen, milloin häät oli alun perin suunni-

teltu toteutettavaksi. Vertailuun on valittu neljä suosituinta alkuperäisen hääpäivän mu-

kaista kuukautta ja kuviossa on hyödynnetty tulosten ristiintaulukointimenetelmää. 

 

Kyselyyn vastanneista 199 kertoi häiden alkuperäisen päivämäärän mukaisen kuukauden 

olleen elokuu, ja näistä henkilöistä 49% vastasi häiden toteutuneen suunnitellusti, eikä ko-

ronaviruspandemialla ollut vaikutusta häiden toteutumiseen. Toiseksi yleisin päätös elo-

kuussa alun perin häitä järjestäneille oli ollut siirtää häät kokonaan myöhemmäksi (18%).  
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Toiseksi suosituin häiden alkuperäisten suunnitelmien mukainen kuukausi oli heinäkuu, 

jonka oli valinnut 111 kyselyyn vastanneista, ja heinäkuulle häitään suunnitelleista 29% 

kertoi päätyneensä siirtämään häät kokonaan myöhemmäksi. Melkein saman verran vas-

taajista (28%) kertoi häiden toteutuneen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti koronavi-

ruspandemiasta huolimatta. Kolmanneksi suosituin alkuperäinen hääkuukausi oli ollut 

syyskuu, jonka valitsi 87 vastaajaa, ja syyskuulle alun perin häitä suunnitelleista 66% to-

teutti häät suunnitellusti ilman, että koronaviruspandemialla oli ollut vaikutusta häiden to-

teutumiseen.  

 

Kesäkuu oli ollut neljänneksi suosituin, mikä oli ollut 77 vastaajan alkuperäisten suunnitel-

mien mukainen hääkuukausi ja 30% alkuperäisistä kesäkuulle häitä suunnitelleista pa-

reista päätti siirtää häät myöhemmäksi sekä 18% vastaajista oli päätynyt solmimaan avio-

liiton, mutta hääjuhla oli siirretty myöhemmäksi. Alun perin kesäkuulle häitä suunnitelleista 

ja kyselyyn vastanneista 6% toteutti häät alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.  

 

 
Kuvio 12. Vertailu häiden toteutumisesta neljän suosituimman alkuperäisen hääkuukau-

den mukaan  
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6.2.2 Häiden siirtämisen tai perumisen vaikutukset häiden palveluihin 

Kyselyn toisella sivulla oli myös kysymykset palveluiden toteutumisista, mikäli häitä tai 

hääjuhlaa on jouduttu siirtämään tai perumaan. Häiden toteutumiseen liittyvään kysymyk-

seen kuului siis kaksi jatkokysymystä, jotka määräytyivät sen mukaan, mitä kysymykseen 

vastasi. Mikäli henkilö vastasi tähän häiden tai hääjuhlan siirtoon viittaavasti, ohjasi kysely 

hänet jatkokysymykseen siitä, miten häiden siirtäminen vaikuttaa tai on vaikuttanut en-

nalta varattujen palveluiden toteutumiseen. Kysymys oli jaettu viiteen kategoriaan: kirkko 

tai muu vihkipaikka, juhlapaikka, pitopalvelu, valokuvaaja ja esiintyjä tai bändi. Taulukosta 

1 voidaan havaita, että kaikissa viidessä kategoriassa yleisin vastaus oli ”ei vaikuttanut 

millään tavalla, palvelu toteutuu/toteutui alkuperäisen varauksen mukaisesti”. Juhlapaikan 

siirtoa koskien toiseksi yleisin (22%) vastausvaihtoehto oli ”mikäli palvelun olisi peru-

nut/perui, varausmaksua ei olisi saanut/ei saanut takaisin”. Toiseksi yleisin vastaus kos-

kien kirkkoa tai muuta vihkipaikkaa, pitopalvelua, valokuvaajaa sekä esiintyjää/bändiä oli 

vastausvaihtoehto ”palvelu ei ole/ollut osa häitä”. Vastausvaihtoehdon ”varauksen muutta-

miseen liittyi hankalia ehtoja” oli valinnut jokaisessa kategoriassa vain 0%-1% vastan-

neista. Muissa vastausvaihtoehdoissa kaikissa kategorioissa vastausprosentit olivat 10% 

tai vähemmän. 

 

Taulukko 1. Häiden tai hääjuhlan siirtämisen vaikutukset palveluiden toteutumiseen 

(n=243) 

 
 
 
 
Kategoria 

Palvelua 
ei ollut 
mahdol-
lista     
siirtää   
toiseen 
ajankoh-
taan 

Palvelun 
siirtämi-
nen olisi 
aiheutta-
nut/         
aiheutti        
lisäkuluja 

Mikäli pal-
velun olisi 
perunut/ 
perui, va-
rausmak-
sua ei olisi 
saanut/ei 
saanut ta-
kaisin 

Varauk-
sen 
muutta-
miseen 
liittyi   
hankalia     
ehtoja 

Ei vaikutta-
nut millään         
tavalla, pal-
velu toteu-
tuu/toteutui   
alkuperäisen 
varauksen   
mukaisesti 

Palvelu 
ei ole/ol-
lut osa 
häitä 

Kirkko tai 
muu vihki-
paikka 
(n=240) 

5 % 1 % 4 % 1 % 74 % 15 % 

Juhla-
paikka 
(n=237) 

4 % 4 % 22 % 1 % 64 % 5 % 

Pitopalvelu 
(n=235) 

3 % 2 % 10 % 1 % 63 % 22 % 

Valoku-
vaaja 
(n=238) 

5 % 3 % 6 % 0 % 74 % 11 % 

Esiintyjä 
tai bändi 
(n=237) 

6 % 0 % 2 % 1 % 54 % 36 % 
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Mikäli taas henkilö vastasi häiden tai hääjuhlan perumiseen liittyen häiden toteutumisesta, 

avautui kyselyssä jatkokysymys tälle. Kysymys koski sitä, miten häiden tai hääjuhlan pe-

ruminen vaikuttaa tai vaikutti ennalta varattuihin palveluihin. 35 vastaajan mukaan palve-

lun/palveluiden peruminen onnistui ongelmitta, 13 vastaajan mukaan perumisen takia va-

rausmaksuja/varausmaksuja ei saanut takaisin ja 12 henkilöä kirjoitti omien kokemus-

tensa mukaisen vastauksen avoimeen ”jotain muuta, mitä” -tekstikenttään (n=60). Avoi-

messa tekstikentässä kerrottiin kokemuksista palvelun perumiseen liittyen muun muassa 

seuraavan laisesti:  

 

”Juhlapaikasta piti maksaa ehtojen mukainen peruutusmaksu.” 

 

”Osa palveluista on vielä varattu ensi vuodelle, mutta häät todennäköisimmin 

perutaan. Osan peruutus varmasti sujuu ongelmitta, mutta hääpaikan va-

rausmaksua emme tule saamaan takaisin.” 

 

”Osa onnistui perua, juhlapaikan varausmaksu hyödynnetään muissa juh-

lissa myöhemmin.” 

 

6.2.3 Miten koronaviruspandemia on näkynyt vuoden 2020 häissä? 

Seuraavaksi kyselyllä kartoitettiin ottavatko tai ottivatko vastaajat koronaviruspandemian 

huomioon häissään. Kysymykseen vastasi 598 henkilöä, joista 91% vastasi ottavansa tai 

ottaneensa koronaviruspandemian huomioon häissään. Loput 9% vastanneista vastasi 

kieltävästi. Kysymys oli piilotettu niiltä, jotka olivat vastanneet aiempaan kysymykseen häi-

den toteutumisesta häiden perumisella, sillä todennäköisesti kysymys ei olisi ollut rele-

vantti, mikäli häät on jouduttu perumaan.  

 

Myöntävästi kysymykseen vastanneet saivat näkyviin jatkokysymyksen siitä, millä tavoin 

koronaviruspandemia näkyy tai näkyi häissä. Kysymys toteutettiin monivalintakysymyk-

senä, eli vastaaja pystyi valitsemaan useamman kohdan. Lopussa oli myös avoin teksti-

kenttä muille vastauksille, mikäli koronaviruspandemia oli huomioitu vielä jollain muulla ta-

voin, kuin mitä vastausvaihtoehtoja oli annettu. Vastaajia monivalintakysymykseen oli yh-

teensä 554 eli 10 henkilöä ei ollut vastannut edelliseen kysymykseen lainkaan koronavi-

ruksen huomioimisesta häissä, ja näin ollen oli siirtynyt suoraan tähän kysymykseen.  

 

Valittujen vastausten lukumäärä koronaviruspandemian näkymisestä häissä oli 2613 eli 

keskimäärin yksi vastaaja valitsi 4-5 vaihtoehtoa. Kuvion 13 mukaisesti yleisin tapa, miten 
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koronaviruspandemia näkyy tai näkyi häissä, oli tehostettu käsihygienia, jonka valitsi 80% 

vastaajista. Toiseksi yleisimpiä annetuista vaihtoehdoista olivat häihin osallistumisen pe-

ruminen koronaviruksen takia (53%) ja kättelyjonon tai muiden fyysiseen kosketukseen 

pohjautuvien onnittelutapojen jättäminen pois ohjelmasta (53%). Muita yleisiä tapoja siitä, 

miten koronaviruspandemia näkyy tai näkyi häissä, olivat buffet-ruokailussa hygienian te-

hostaminen vieraiden ottaessa ruoan itse (47%) vierasmäärän pienentyminen/pienentämi-

nen (41%), turvaväleistä huolehtiminen (31%) sekä se, etteivät ulkomailta saapuvat vie-

raat pääse tai päässeet paikalle (31%).  

 

Kuviosta 13 nähdään myös, että esimerkiksi 13% vastaajista oli striimannut häät videona 

etänä osallistuville vieraille ja että kasvomaskien ja suojakäsineiden käyttö ei ollut yhtä 

yleistä kuin esimerkiksi turvaväleistä huolehtiminen ja käsihygienian tehostaminen. 19% 

vastanneista valitsi vaihtoehdon, ettei vielä tiennyt miten koronavirus tulee näkymään 

häissä, sillä häät tai hääjuhla on siirretty vuodelle 2021 tai myöhemmäksi.  

 

4% vastaajista eli 22 henkilöä valitsi myös avoimen ”jotain muuta, mitä” -kohdan, ja oli kir-

joittanut oman kokemuksen mukaisen vastauksen siitä, miten koronaviruspandemia näkyy 

tai näkyi omissa häissä. Alun perin avoimeen tekstikenttään tulleita vastauksia oli 32, 

mutta kymmenen näistä voitiin kategorisoida olemassa oleviin vaihtoehtoihin. Uudelleen 

luokittelun jälkeen oikeisiin vaihtoehtoihin lisätyt valinnat on otettu huomioon valintojen ko-

konaismäärissä sekä prosenttiluvuissa, mutta lisäykset olivat niin pieniä, etteivät ne vai-

kuttaneet prosenttilukuihin. Avoimen tekstikentän vastausmäärä laski 6 prosentista 4 pro-

senttiin tehtyjen muutosten takia. 

 

Annetuissa avoimissa vastauksissa toistui muutaman kerran tapaukset, joissa riskiryhmä-

läiset ovat hakeneet ruoan ennen muita sekä miten ulkotiloja on hyödynnetty osana häitä. 

Muita vastaajien käyttämiä tapoja huomioida koronaviruspandemia häissä olivat muun 

muassa seuraavat: 

 

”Photobooth jäi pois, koimme että ei ole hyvä laittaa photobooth-tarvikkeita 

naamalle ja seuraavan naamalle.” 

 

”Konsultoimme asiantuntijaa ja toteutimme hääjuhlan hänen suositustensa 

mukaisesti. Em. lisäksi huolehdittiin hyvästä ilmanvaihdosta ja tila tuuletettiin 

täysin hääjuhlan puolivälissä.”    

 

”Osa vieraista osallistui vain vihkimiseen ja jättivät hääjuhlan väliin.” 
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Kuvio 13. Tapoja, miten koronaviruspandemia näkyy tai näkyi häissä vuonna 2020 

(n=554) 
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Saaduista tuloksista haluttiin myös selvittää, oliko koronaviruspandemia huomioitu tai 

oliko pandemialla ollut näkyviä vaikutuksia häihin, jotka olivat kuitenkin toteutuneet alku-

peräisten suunnitelmien mukaisesti. Tuloksien ristiintaulukoinnilla haluttiin kartoittaa, oliko 

koronaviruspandemia aiheuttanut lisäjärjestelyjä häihin, joiden pääpiirteiseen toteutumi-

seen ei ollut tehty muutoksia.  

 

90% häät alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti toteuttaneista kertoi ottaneensa ko-

ronaviruspandemian huomioon häissä ja 10% ei ollut huomioinut koronaviruspandemiaa 

häissään (n=231). Henkilöt, jotka olivat toteuttaneet häät alkuperäisten suunnitelmien mu-

kaisesti ja jotka olivat huomioineet koronaviruspandemian häissään, olivat lähes kaikki 

(97%) tehostaneet käsihygieniaa ja suuressa osassa häitä jotkut vieraista olivat peruneet 

osallistumisen koronaviruksen takia (kuvio 14). Ristiintaulukoinnin avulla voidaan huomata 

häät alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti järjestäneiden vastausten olevan pitkälti lin-

jassa kaikkien kysymykseen vastanneiden kanssa (kuvio 13).  

 

Kuviossa 14 on otettava huomioon, että alun perin 37% vastaajista oli valinnut vastaus-

vaihtoehdon ”koronaviruspandemia ei vaikuta/vaikuttanut häiden toteutumiseen, häät pi-

detään/pidettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti”, mutta avoimen tekstikentän vas-

tauksista moni vastaus voitiin luokitella kuuluvaksi tähän vastausvaihtoehtoon. Muutosten 

jälkeen tähän ryhmään kuuluvia vastauksia on 42% aiemman 37%:n sijaan. Ristiintaulu-

koinnissa voidaan kuitenkin huomioida vain alkuperäinen 37% ja tämän ryhmän antamat 

vastaukset. Näin ollen tehtyjen muutosten takia kuvion 14 vastausprosenteissa voi todelli-

suudessa olla pieniä eroavaisuuksia verrattuna todenmukaisiin vastausprosentteihin.  
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Kuvio 14. Miten koronaviruspandemia on näkynyt alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti 

toteutuneissa häissä (n=208) 
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6.3 Koronaviruspandemian vaikutukset häiden järjestämiseen taloudellisesti ja 
emotionaalisesti 

Viimeinen kyselyn osio kattoi koronaviruspandemian vaikutuksia häiden budjettiin liittyen 

sekä miten vastaajat ovat kokeneet pandemian vaikutukset häiden järjestämiseen. 

 

Kysyttäessä millä tavoin koronaviruspandemia vaikuttaa tai on vaikuttanut häiden budjet-

tiin, 46% vastaajista valitsi vaihtoehdon ”ei vaikuta/vaikuttanut” (kuvio 15). Viidesosa vas-

taajista (20%) kertoi häiden budjetin kasvaneen koronaviruspandemian takia ja 15% vas-

tanneista kertoi häiden budjetin pienentyneen. 9% vastaajista oli sitä mieltä, että koronavi-

ruspandemialla ei ollut vaikutusta häiden kokonaisbudjettiin, sillä vaikka lisäkuluja aiheu-

tuu tai on aiheutunut, on kulut vähennetty jostain muusta. 10% vastaajista ei tiennyt, onko 

tai oliko koronaviruspandemialla vaikutusta häiden kokonaisbudjettiin.  

 

 
Kuvio 15. Koronaviruspandemian vaikutukset häiden budjettiin (n=625) 

 

Henkilöt, jotka vastasivat aiempaan kysymykseen häiden budjetin kasvaneen koronavirus-

pandemiasta johtuen, saivat jatkokysymyksen siitä, millä tavoin budjetti on kasvanut. Ja 

henkilöt, jotka vastasivat häiden budjetin pienentyneen, saivat vastavuoroisesti jatkokysy-

myksen syistä budjetin pienentymiseen. Muut vastausvaihtoehdot ohjasivat vastaajan 

suoraan kyselylomakkeen viimeiseen kysymykseen.  
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Syitä häiden budjetin kasvamiselle ja pienentymiselle kartoitettiin monivalintakysymyksillä. 

Budjetin kasvamiseen liittyvään kysymykseen vastasi 122 henkilöä, ja valittuja vastauksia 

oli yhteensä 266. Yksi vastaaja valitsi näin ollen keskimäärin 2 vastausta annetuista vaih-

toehdoista. Kysymykseen kuului myös avoin vastausvaihtoehto, jonka tekstikenttään pys-

tyi lisäämään oman kokemuksen mukaisen vastauksen.  

 

Kuvion 16 mukaisesti yleisin syy häille varatun budjetin kasvamiselle koronaviruspandemi-

asta johtuen on ollut hygieniatuotteiden hankkiminen, minkä valitsi 58% kysymykseen 

vastanneista. Toiseksi yleisin syy on ollut kaksien juhlien järjestäminen ja niistä aiheutuvat 

ylimääräiset kulut (39%) ja kolmanneksi yleisin syy on ollut lisämateriaalien hankinta 

(34%). 32% vastaajista kertoi myös järjestävän tai järjestäneen ylimääräisen pienimuotoi-

sen häämatkan ”virallisen” häämatkan siirtymisen vuoksi. Avoimeen tekstikenttään oli vas-

tattu 17 kertaa, eli 14% kysymykseen vastanneista.  

 

Avoimen vaihtoehdon vastauksissa mainittiin muun muassa ruoan ja juoman vanhentumi-

sesta ja niiden tilalle uusien tuotteiden hankkimisesta aiheutuneet kulut. Myös ylimääräis-

ten palveluntarjoajien kuten tarjoilijoiden, siivoojan ja videokuvaajan palkkaaminen aiheutti 

lisäkuluja, kuten myös juhlatilan vaihtaminen suurempaan tai pitopalvelun tilaaminen tai 

vaihtaminen toiseen. Viime hetkellä peruneiden vieraiden ruokailukustannukset tuli myös 

maksaa, joista aiheutui ”turhia” kuluja maksettavaksi. Avoimeen vastausvaihtoehtoon vas-

tanneet kuvailivat syitä budjetin kasvamiselle muun muassa näin:  

 

 ”Jo ostetut ruoka- ja juomajutut menivät vanhaksi.” 

 

”Etähääjuhlan vuoksi tarvitsimme suunniteltua enemmän palveluntarjoajia, 

mm. videokuvaajan, it-tukihenkilön jne.” 

 

”Lisähenkilökunnan palkkaaminen, siivooja vessoihin jne.” 

 

”Päädyimme vaihtamaan juhlapaikkaa. Aiempi juhlapaikka + pitopalvelu pys-

tyttiin perumaan ilman kuluja (emme olleet maksaneet mitään varausmak-

suja). Uusi juhlapaikka ruokineen tulee olemaan kalliimpi, mutta vaivatto-

mampi ratkaisu.” 

 

”Viime hetkellä peruutti ihmisiä, mutta heistä aiheutui silti kustannuksia ruo-

kien ja juomien vuoksi.” 
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Kuvio 16. Syitä hääbudjetin kasvamiselle koronaviruspandemiasta johtuen (n=122) 

 

Kysymykseen häille varatun budjetin pienenemisestä vastasi 92 henkilöä ja valittuja vas-

tauksia monivalintakysymyksessä oli yhteensä 202 eli yksi vastaaja valitsi keskimäärin 2 

vastausvaihtoehtoa. Selkeästi eniten budjetin pienenemiseen vaikuttanut tekijä oli häiden 

vierasmäärän pienentyminen, sillä 93% vastaajista oli valinnut tämän vaihtoehdon (kuvio 

17). Puolet kysymykseen vastanneista (50%) oli perunut häämatkan ja mahdollisesti saa-

nut siihen käytetyt rahat takaisin. 11 vastajaa kertoi koronaviruspandemian vaikuttaneen 

talouteen, minkä takia häiden budjettia täytyy tai on täytynyt pienentää. Avoimeen vas-

tausvaihtoehtoon oli vastannut 6 henkilöä ja vastaajien mukaan budjetin pienentyminen oli 

johtunut muun muassa seuraavista syistä:  

 

 ”Vierasmäärän pienentyminen vaikutti pienemmän juhlatilan valintaan.” 

 

 ”Hääpäivä vaihtui lauantailta perjantaille, joten arkipäivän hinnat.” 

 

”Häämatka Suomessa ulkomaiden sijaan. Valokuvaus vain vihkimisestä ja 

potretit, kun juhla oli pienempi kuin suunniteltu.” 
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Kuvio 17. Syitä hääbudjetin pienenemiselle koronaviruspandemiasta johtuen (n=92) 

 

Kyselyn viimeinen kysymys liittyi siihen, miten vastaaja kokee tai on kokenut koronavirus-

pandemian vaikutukset häiden toteutumiseen (kuvio 18). Kysymys oli monivalintakysy-

mys, johon vastasi 624 henkilöä ja valittujen vastausten lukumäärä oli 2238. Keskimäärin 

yksi vastaaja valitsi siis 3-4 vastausvaihtoehtoa. Yleisin vastausvaihtoehto oli, että ko-

ronaviruspandemiasta johtuva jatkuva epävarmuus on aiheuttanut tai aiheutti ahdistusta, 

jonka valitsi 80% vastaajista. Toiseksi yleisin vaikutus emotionaalisesti on ollut stressi, 

joka on johtunut koronaviruksen vaikutuksista häiden järjestämiseen sekä suunnitelmien 

muuttumiseen (75%). Yli puolet vastaajista (54%) kertoi myös motivaation häiden suunnit-

teluun ja järjestäneen loppuneen koronaviruspandemian takia. Noin viidesosalla vastaa-

jista (21%) mieli on pysynyt tai oli pysynyt positiivisena ja luottavaisena häiden järjestämi-

sen suhteen koronavirustilanteesta huolimatta. Melkein viidesosa (18%) vastaajista koki 

myös helpotusta siitä, että koronavirustilanteesta johtuen pystyy tai pystyi järjestämään 

pienemmät häät, vaikka oli alun perin suunnitellutkin isompia häitä.  

 

Kysymykseen kuului myös avoin vastausvaihtoehto, johon pystyi kirjoittamaan muita ko-

kemuksia kuin mitä valmiissa vastausvaihtoehdoissa oli annettuna. Avoimeen tekstikent-

tään tuli 46 vastausta, joista yhden pystyi kategorisoimaan olemassa olevaan vastaus-

vaihtoehtoon. Näin ollen avoimia vastauksia jäi 45 kappaletta, mutta muutos ei vaikuttanut 

tulosten prosenttilukuihin. Avoimissa vastauksissa toistui kokemukset siitä, että motivaatio 

häiden järjestämistä kohtaan oli hiipunut välillä, mutta palannut takaisin uusien suunnitel-

mien edetessä. Myös huoli vieraiden tai hääparin sairastumisesta koronavirukseen nousi 
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esiin muutamassa vastauksessa, sekä stressin jatkuminen häiden jälkeen siitä, pääsikö 

koronavirus mahdollisesti leviämään häissä. Muutama vastaajista oli kerennyt pitää häät 

alkuvuodesta ennen kuin koronavirus levisi Suomeen asti. Myös helpotus häiden toteutu-

misesta koronavirustilanteesta huolimatta mainittiin muutamassa vastauksessa. Muita 

avoimen vaihtoehdon vastauksia olivat muun muassa seuraavat:  

 

”Harmitus siitä, että juhlan järjestäminen myöhemmin ei ehkä tunnu samalta 

kuin se olisi tuntunut vihkimisen yhteydessä. Tuntuu hassulta juhlia 

vuotta/vuosia myöhemmin vuonna 2020 tapahtunutta asiaa.” 

 

”Hääsuunnittelun iloa ei juurikaan päässyt kokemaan koronatilanteen aiheut-

taman epävarmuuden vuoksi. Lisäksi koronatilanne aiheutti taloudellisesti 

lisää stressiä.” 

 

”Koronaviruspandemia aiheutti katkeruutta jo häitään juhlineita ihmisiä koh-

taan, ja herätti "miksi juuri meidän häävuonnamme tapahtuu tällaista?" -ky-

symyksen.” 

 

”Isot häät olivat avioliittoa tärkeämmät (rakkaus ei katso sitä ollaanko naimi-

sissa). Onneksi ne voitiin lopulta järjestää koska elokuussa tilanne oli niin 

hyvä.” 

 

 ”Aiheuttanut syyllisyyttä ja moralisointia muiden puolelta, kun halutaan alku-

peräisen konseptin häät ja ne ovat meille tärkeät. Siis myös ne juhlat ja se, 

että halutaan edelleen, että myös miehen suku osallistuu, jotka asuvat ulko-

mailla ja halutaan edelleen mennä siellä miehen kotikylässä ulkomailla nai-

misiin.” 
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Kuvio 18. Miten vastaajat kokevat tai ovat kokeneet koronaviruspandemian vaikutukset 

häiden toteutumiseen liittyen (n=624) 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyön viimeinen luku käsittelee tutkimustulosten johtopäätöksiä, tutkimuksesta 

saatujen tulosten vertailua työn viitekehykseen, vastasiko tutkimuksen tulokset tutkimus-

ongelmiin sekä tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta eri näkökulmista. Luvussa esitel-

lään myös jatkotutkimusehdotuksia, joita aiheeseen liittyen voisi jatkossa tutkia sekä arvi-

oidaan opinnäytetyöprosessin onnistumista ja omaa oppimista.   

 
7.1 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen tavoite oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia koronaviruksen aiheuttama poik-

keustila on aiheuttanut hääjärjestelyissä ja minkälaisia ratkaisuja parit ovat tehneet häiden 

suhteen. Tavoitteeseen pääsemistä tukivat tutkimuksen pääongelma: ”Miten maailman-

laajuinen koronaviruspandemia on vaikuttanut vuoden 2020 häiden järjestelyihin?” sekä 

alaongelmat: ”Minkälaisia ratkaisuja tulevat hääparit ovat tehneet häiden järjestämisen 

suhteen?” ja ”Mitä taloudellisia ja emotionaalisia vaikutuksia koronaviruspandemialla on 

ollut häiden järjestelyyn?”. 

 

Pääongelmaan ei ole yksinkertaista ja yksiselitteistä vastausta siitä, miten koronavirus-

pandemia on vaikuttanut vuoden 2020 häiden järjestelyihin, sillä hääjärjestelyt koostuvat 

useasta eri osa-alueesta, joihin pandemia on voinut vaikuttaa eri tavoilla.  

 

Tutkimuksen pääongelmaan voidaan kuitenkin todeta, että suurin osa kyselyyn vastan-

neista (42%) oli pystynyt pitämään häät alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti ilman, 

että koronaviruspandemialla olisi ollut vaikutusta häiden pääpiirteiseen toteutumiseen. 

Vaikka koronaviruspandemia ei ollut vaikuttanut häiden toteutumiseen pääpiirteittäin, oli 

suurimmassa osassa häitä otettu huomioon muun muassa tehostettu käsihygienia, jotkut 

vieraat olivat peruneet häihin osallistumisen ja buffet-ruokailussa oli tehostettu hygieniaa. 

Edellä mainitut asiat ovat vaikuttaneet häiden järjestämiseen siten, että ennalta arvaamat-

tomia asioita on jouduttu ottamaan huomioon häitä järjestäessä ja esimerkiksi hygienian 

tehostamiseen liittyvät toimet eivät tavallisessa tilanteessa olisi välttämättä olleet yhtä 

isossa roolissa häitä suunniteltaessa. Lisäksi, häihin liittyen on jouduttu tekemään hankin-

toja, kuten käsidesejä tai kasvomaskeja, jotka ovat aiheuttaneet mahdollisesti lisäjärjeste-

lyjä ja -kuluja.  

 

Kaikista kyselyyn vastanneista melkein neljäsosa oli myös päätynyt siirtämään häät koko-

naisuudessaan myöhemmäksi, vaikkakin jotkut häänsä siirtäneistä pareista ovat jo men-

neet naimisiin tai ovat vielä menossa naimisiin loppuvuoden aikana. Todennäköisesti ke-

vään 2020 uutisoinnit koronaviruksen nopeaan leviämiseen ja taudin vakavuuteen sekä 
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erinäisiin rajoituksiin liittyen saivat monet kyselyyn vastanneistakin pareista etsimään kor-

vaavia hääpäiviä joko samalta vuodelta tai tulevilta vuosilta, jolloin häät olisi mahdollista 

järjestää normaalisti ja alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti niin, ettei pelkoa koronavi-

ruksen leviämisestä häissä olisi.  

 

Pelko koronaviruksen leviämisestä häissä sekä se, ettei kaikki läheisimmät vieraat välttä-

mättä pääsisi paikalle hallituksen asettamien kokoontumis- ja matkustusrajoitusten takia 

ovat voineet saada monet kesäkuulle alun perin häitään suunnitelleista myös siirtämään 

häät. Saatujen tutkimustulosten mukaan reilusti yli puolet kesäkuulle häitä suunnitelleista 

joko siirsi häät kokonaan tai vain hääjuhlan myöhemmäksi, tai oli juhlinut häitä pienem-

mällä vierasmäärällä. Kesäkuussa oli tilastollisesti alhainen määrä uusia koronavirustar-

tuntoja Suomessa, mutta päätökset häiden siirtämisestä on todennäköisesti tehty jo aiem-

min keväällä, milloin ei ollut vielä tietoa tartuntamäärien laskemisesta kesäksi. 

 

Häiden toteutumiseen liittyen kyselyssä ei käytetty opinnäytetyön viitekehyksessä esitel-

tyjä termejä, mutta saaduista vastauksista löytyy viittauksia mikrohäihin, sequel weddin-

geihin eli häiden jakamisen kahteen ajankohtaan sekä matkakohdehäihin, vaikkakin suun-

nitelmat niistä olisikin koronaviruspandemian myötä vaihtuneet häihin Suomessa.  

 

Tutkimuksen ensimmäinen alaongelma, minkälaisia ratkaisuja tulevat hääparit ovat teh-

neet häiden järjestämisen suhteen, oli suoraan yhteydessä pääongelmaan, miten maail-

manlaajuinen koronaviruspandemia on vaikuttanut vuoden 2020 häiden järjestelyihin. Ky-

selylomakkeen kysymykset häiden toteutumisesta sekä miten koronaviruspandemia on 

näkynyt tai miten on huomioitu häissä, voidaan luokitella kuuluvaksi niin pää- kuin alaon-

gelmaankin, sillä molemmista kysymyksistä saaduilla vastauksilla voidaan vastata tutki-

muksen pääongelmaan ja ensimmäiseen alaongelmaan.  

 

Saadut tulokset kyselylomakkeen kysymykseen siitä, miten koronaviruspandemia näkyi 

häissä, olivat pitkälti linjassa hallituksen antamien suositusten ja rajoitusten kanssa sekä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoihin perustuvia siitä, miten koronaviruksen tarttu-

mista tulisi ehkäistä.  

 

Yleisimmät tavat olivat olleet käsihygienian tehostaminen, vieraiden osallistumisen peru-

miset sekä fyysiseen kosketukseen pohjautuvien onnittelutapojen poisjättäminen. Moni 

vastaajista oli myös itse pienentänyt juhlavieraiden määrää sekä huolehtinut turvaväleistä. 

Ulkomailta saapuvien vieraiden puuttuminen vierasjoukosta oli ollut myös verrattain 

yleistä, todennäköisesti johtuen matkustamisen riskeistä koronaviruspandemian aikaan, 
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matkustukseen liittyvistä rajoituksista sekä omaehtoisen karanteenin pitämisestä Suo-

meen saavuttua. Karanteenin pitäminen ennen häitä olisi voinut pidentää häitä varten teh-

tyä matkaa jopa kahdella viikolla, mikä on ollut omaehtoisen karanteenin kesto Suomeen 

saavuttaessa korkean tartuntariskin maista.  

 

Häiden striimaaminen livenä vieraille, jotka eivät päässeet paikalle, oli myös yksi esiin 

nousseista tavoista, miten koronaviruspandemia näkyy tai on näkynyt häissä. Teknologian 

hyödyntäminen videostriimaamisen muodossa on voinut olla jopa luonteva tapa koronavi-

ruspandemian aikaan ottaa häävieraita osaksi häitä, jotka eivät ole jostain syystä pääs-

seet fyysisesti paikalle. Vuoden 2020 aikana etätyöt sekä videotapaamiset ja -kokoukset 

ovat olleet monelle ajankohtaisia ja etäyhteyksiä tarjoavat palvelut ovat tulleet suuremman 

yleisön tietoisuuteen ja sitä kautta myös suosioon. 

 

Kysymykseen häiden näkymisestä koronaviruksesta kuului myös avoin vastausvaihto-

ehto, jonka vastauksista huomasi, että koronaviruspandemia oli näkynyt ja oli otettu 

häissä huomioon monella eri tavalla, mitä vastausvaihtoehdoissa ei ollut huomioitu. Avoi-

men tekstikentän vastauksissa toistuneet riskiryhmäläisten huomiointi sekä ulkotilojen 

hyödyntäminen osana häitä olivat myös linjassa koronavirustartuntojen ehkäisemisen 

kanssa.  

 

Toinen tutkimuksen alaongelmista: ”Mitä taloudellisia ja emotionaalisia vaikutuksia ko-

ronaviruspandemialla on ollut häiden järjestelyihin?”, haluttiin lisätä tukemaan pääongel-

man ratkaisua eri näkökulmista häiden järjestämiseen liittyen.  

 

Kyselyllä ei kartoitettu häihin käytettyä budjettia, sillä sen ei koettu olevan tarpeellista tut-

kimuksen tavoitteen tai tutkimusongelmaan vastaamisen kannalta. Sen sijaan, kyselyssä 

olleella kysymyksellä häiden budjetista haluttiin selvittää, oliko koronaviruspandemia ja 

sen vaikutukset häiden järjestämiseen vaikuttaneet häiden budjettiin yleisesti.   

 

Melkein puolet kyselyyn vastanneista kertoi, ettei koronaviruspandemialla ollut vaikutusta 

häiden budjettiin. Viidesosa vastaajista kertoi budjetin kasvaneen, johon syinä olivat hy-

gieniatuotteiden hankkiminen häihin, kaksien juhlien järjestäminen yleisesti sekä lisämate-

riaalien hankinta. Hygieniatuotteiden hankkiminen häihin on odotetusti kasvattanut häiden 

budjettia, sillä todennäköisesti käsidesejä, kasvomaskeja, suojakäsineitä ja muita hygie-

niatuotteita ei ollut osattu ennakoida osaksi hääbudjettia ennen koronaviruspandemian 

puhkeamista. Jotkut vastaajista myös järjestävät tai olivat järjestäneet ylimääräisen hää-

matkan, mikäli ”virallinen” häämatka oli jouduttu siirtämään. Ymmärrettävästi häämatkan 

siirtyminen voi tuntua ikävältä tilanteessa, milloin häämatkan uusi ajankohta on epävarma 
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ja riippuvainen pandemian etenemisestä. Tämän vuoksi osa vastaajista on todennäköi-

sesti häämatkan siirtymisestä riippumatta halunnut ottaa pienen irtioton arjesta ja juhlistaa 

avioliittoa tekemällä pienimuotoisen häämatkan esimerkiksi kotimaassa.  

 

15%:lla vastaajista häiden budjetti oli pienentynyt koronaviruspandemian vaikutuksista 

häiden järjestämiseen johtuen. Yleisimpiä syitä hääbudjetin pienenemiselle olivat vieras-

määrän pienentyminen, häämatkan peruminen ja häihin varattujen palveluiden perumi-

nen. Vierasmäärän pienentyminen on ollut yksi yleisimpiä tapoja, mikä on näkynyt häiden 

järjestelyissä ja sillä on monessa tapauksessa ollut vaikutusta myös häiden budjetin pie-

nentymiseen. Häiden budjettiin liittyvissä kysymyksissä kävi myös ilmi, että viime hetkellä 

peruneiden vieraiden ruoka- ja juomakustannukset tuli silti maksaa, mitkä ovat olleet vali-

tettavasti turhia kuluja hääparille.  

 

Vaikka normaalissa tilanteessakin voi tulla viime hetken peruutuksia häävierailta, on viime 

hetken peruutuksia todennäköisesti tullut koronaviruspandemian aikaan normaalia enem-

män. Moni juhlavieras on saattanut perua osallistumisensa häihin, mikäli on havainnut 

edes lieviä koronavirukseen viittaavia oireita ennen häitä tai mikäli on kokenut olonsa epä-

mukavaksi altistamisesta itsensä koronavirukselle suuren ihmisjoukon kokoontuessa. To-

dennäköisesti moni juhlavieras on pohtinut tarkoin omaa osallistumista häihin sekä sitä, 

miten hääpari reagoi mahdolliseen perumiseen. Hääpari on voinut käyttää paljon aikaa ja 

rahaa häiden toteutumiseen sekä kutsuttujen listalla on ihmisiä, jotka pari haluaisi juhli-

maan avioliiton solmimista heidän kanssaan. Poikkeuksellisessa tilanteessa häiden järjes-

täminen sekä vieraana oleminen ovat vaatineet mitä todennäköisimmin sopeutumista niin 

avioparilta kuin vierailtakin. Pettymyksiä on voinut esiintyä molemmilla osapuolilla, mutta 

jokaisella häät järjestäneellä parilla on ollut oma syy häiden järjestämiseen tai avioliiton 

solmimiseen, niiden siirtämiseen tai perumiseen liittyen, eikä kenenkään valintaa häiden 

toteutumisesta voi arvostella. Myös vieraana häihin osallistuminen tai osallistumisen peru-

minen on voinut aiheuttaa arvostelua tai negatiivista keskustelua, mutta jokainen vieras on 

oikeutettu tekemään oman valinnan häihin osallistumisen suhteen. Myös hääpari on oi-

keutettu kokemaan pettymyksen tunteita, mikäli jotkut tärkeät ihmiset ovatkin päättäneet 

perua häihin osallistumisen esimerkiksi pelosta saada koronavirustartunta häistä. Poik-

keuksellinen tilanne ja ajankohta häiden järjestämiselle on kaikille uusi, jolloin kaikenlaiset 

reaktiot ja tunteet ovat olleet oikeutettuja.  

 

Osa toisen alaongelman vastausta liittyi siihen, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut 

emotionaalisesti häiden järjestämiseen. Kyselylomakkeen viimeisellä kysymyksellä kartoi-

tettiin, miten vastaaja on kokenut koronaviruspandemian vaikutukset häiden toteutumi-

seen liittyen. Tutkimukseen vastanneista suuri osa (80%) kertoi kokeneensa ahdistusta 
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koronaviruspandemiaan ja sen tuomaan epävarmuuteen liittyen, mitä tulee häiden järjes-

tämiseen. Myös stressin aiheutuminen koronaviruksen vaikutuksista häiden järjestämi-

seen ja suunnitelmien muuttumiseen on aiheuttanut stressiä suuressa osassa vastaajia.  

 

Koronaviruspandemia on yleisestikin ollut epävarmaa aikaa, sillä taudin kehittyminen ja 

levinneisyys ovat vaihdelleet paljon. Myös hallituksen antamat suositukset ja rajoitukset 

ovat vaihdelleet sekä vaikuttaneet paljonkin häiden suunnitelmiin ja toteutumiseen. Ke-

väällä 2020 pandemian puhkeamisen aikaan ei voinut tietää, mikä tilanne on kahden, nel-

jän tai esimerkiksi kuuden kuukauden kuluttua ja onko häitä mahdollista järjestää alkupe-

räisillä suunnitelmilla ja vierasmäärillä. Rajoitusten vaihtelevuuden takia jotkut pareista 

ovat joutuneet odottamaan häiden toteutumista viime hetkille asti ja saattaneet joutua siir-

tämään häät nopeallakin aikataululla.  

 

Melkein viidesosa vastaajista valitsi kysymyksessä myös vastausvaihtoehdon ”helpotus 

siitä, että koronaviruksen takia pystyy/pystyi järjestämään pienemmät häät, vaikka alun 

perin oli suunnitellut isompia häitä”. Tällä saatetaan viitata siihen, että joskus häihin tulee 

kutsuttua suurempi vierasjoukko, sillä koetaan velvollisuudeksi kutsua myös sellaisia hen-

kilöitä, joiden kanssa ei ole niin paljoa tekemisissä, että haluaisi ottaa heidät osaksi häitä, 

mutta ei myöskään halua olla kutsumattakaan. Koronaviruspandemia on voinut auttaa 

monia tekemään valinnan pienemmistä häistä tai vieraslistan pienentämisestä, sillä vie-

raat ovat todennäköisesti olleet ymmärtäväisiä päätöstä kohtaan koronavirustilanteesta 

johtuen. Vastauksella voidaan viitata myös siihen, että on kokenut perinteiseksi tai velvolli-

suudeksi pitää isommat häät tai ajatellut, että haluaa järjestää isot häät jostain muusta 

syystä, mutta koronaviruspandemian seurauksena on päätynytkin järjestämään pienem-

mät häät ja ollut helpottunut ja tyytyväinen päätöksestä loppupeleissä.  

 

Kyselyllä haluttiin kartoittaa myös, miten häiden tai hääjuhlan siirtäminen vaikutti palvelui-

den toteutumiseen. Aiheutuiko siirtämisestä esimerkiksi lisäkuluja, menettikö vastaaja va-

rausmaksun perutusta palvelusta, mikäli vaihtoi palvelun häiden siirron takia tai onnistuiko 

palveluiden siirtäminen ongelmitta. Eri näkökulmia suomalaisten tai puoliksi suomalaisten 

hääparien kokemuksista palveluiden siirtoon liittyen haluttiin kartoittaa, koska aiheeseen 

liittyvät artikkelit ja muut lähteet olivat melko negatiivissävytteisiä ja suuret ongelmat pal-

veluiden siirrossa sekä rahalliset menetykset tuotiin monissa lähteissä esiin. Suuri osa ai-

heeseen liittyvistä lähteistä oli myös ulkomaisia. 

 

Suurin osa häät tai hääjuhlan siirtäneistä ei ollut kokenut hankaluuksia palvelun siirtämi-

sessä, vaan palvelut olivat siirtämisestä huolimatta toteutuneet alkuperäisen varauksen 

mukaisesti. Tämä viittaa siihen, että monet palveluntarjoajat ovat olleet ymmärtäväisiä ja 
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joustavia poikkeuksellisessa tilanteessa asiakkaitaan kohtaan, sillä vain harva kysymyk-

seen vastanneista valitsi vastausvaihtoehdokseen palvelun siirtämisen aiheuttavan tai ai-

heuttaneen lisäkuluja, palvelun siirtäminen ei olisi ollut mahdollista toiseen ajankohtaan tai 

varauksen muuttamiseen olisi liittynyt hankalia ehtoja. Vastauksista voidaan myös huo-

mata, että 22% (n=243) kysymykseen vastanneista oli valinnut vastausvaihtoehdon ”mi-

käli juhlapaikan olisi perunut, ei varausmaksua olisi saanut takaisin”. Melko korkea vas-

taajamäärä tähän vastausvaihtoehtoon on linjassa opinnäytetyön viitekehyksen kanssa, 

missä kävi ilmi muutamien yksittäisten henkilöiden kokemukset palveluntarjoajien varaus-

maksujen kanssa, kun palvelua oli yrittänyt perua. Yhteenvetona palveluiden siirtämisestä 

voidaan kuitenkin todeta, että palveluiden siirto on suurimmassa osassa tapauksia onnis-

tunut ongelmitta, vaikka kyselyyn vastanneet ovat kohdanneet myös joitain ongelmallisia 

tapauksia ja rahallisia menetyksiä.  

 

Mikäli vastaaja oli perunut häät tai hääjuhlan, oli noin puolet kysymykseen vastanneista 

onnistunut perumaan palvelun tai palvelut ongelmitta (n=60). Kysymyksellä ei kartoitettu, 

mitä palvelua peruminen koskee tai koski, eikä kaikkiin palveluihin välttämättä liity varaus- 

tai peruutusmaksuja. Tuloksesta ei saada selville, oliko perumisen ongelmitta sujuminen 

yhteydessä palveluntarjoajan joustavuuteen vai vain yleisiin peruutusehtoihin, jotka salli-

vat peruutuksen ilman kuluja.  

 

Yhteenvetona pääongelman ja alaongelmien vastauksista voidaan todeta, että koronavi-

ruspandemia on vaikuttanut häiden järjestämisessä yleisesti ottaen siihen, että suuri osa 

häitä järjestäneistä tai järjestävistä on joutunut pohtimaan häiden järjestämistä uudesta 

näkökulmasta, kuten mitä riskejä häiden järjestämisessä koronaviruspandemian aikaan 

voi olla, miten virusperäisen taudin leviämistä voi ehkäistä häissä, mitä seurauksia häissä 

saaduilla tartunnoilla voi olla, vaikuttavatko mahdolliset muutokset budjettiin, pääsevätkö 

kaikki läheiset osallistumaan häihin ja niin edelleen. Vaikka häät olisi toteutunut koronavi-

ruspandemiasta huolimatta lähes alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti, on järjestelyihin 

silti joutunut kiinnittämään erityistä huomiota ja mahdollisesti tekemään pieniä muutoksia 

suunnitelmiin. Suuri prosenttiosuus häiden toteutumisesta alkuperäisten suunnitelmien 

mukaisesti ilman häiden tai hääjuhlan siirtoa tai perumista on todennäköisesti verratta-

vissa siihen, että heinä-, elo- ja syyskuu olivat alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti 

suosituimpia häiden päivämäärän mukaisia kuukausia, jolloin myös Suomessa koronavi-

ruspandemian aiheuttamat tautitapaukset ovat olleet alhaisimpia vuoden 2020 muihin 

kuukausiin ja niiden uusiin tartuntatapauksiin verrattuna.  
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Tämän opinnäytetyötutkimuksen pohjalta on mahdollista tehdä useita jatkotutkimuksia ai-

heeseen liittyen. Mahdollisia tutkimuksen kohteita voi esimerkiksi olla häät siirtäneiden pa-

rien häiden toteutuminen suhteessa alkuperäisiin suunnitelmiin tai miten koronaviruspan-

demia on vaikuttanut hääteollisuudessa mukana olevien yritysten liiketoimintaan ja onko 

yrityksillä ollut vaikeuksia häiden siirtämiseen liittyen. Tutkimuksesta saaduista vastauk-

sista voitiin huomata, että koronaviruspandemiasta johtuen moni vastaajista oli järjestänyt 

ulkomaan häämatkan siirtyessä pienimuotoisemman häämatkan kotimaassa. Tätä olisi 

mielenkiintoista kartoittaa esimerkiksi tutkimuksella häämatkan järjestämisestä koti-

maassa tai mahdollisesti jopa kehittää tuote kotimaassa järjestettäville häämatkoille. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi toukokuussa 2020, jolloin koronaviruspandemia oli vielä 

melko uusi ja alati muuttuva aihe, josta opittiin koko ajan lisää, eikä sen vaikutuksista tule-

van kesän häihin osattu arvioida kovinkaan paljoa.  

 

Opinnäytetyöprojektin alussa etsin ja selvitin paljon aiheeseen liittyviä lähteitä ennen kuin 

aloitin itse viitekehyksen kirjoittamisen. Lähteitä oli runsaasti, mutta niiden alkuperät eivät 

aina olleet kovin luotettavia, enkä ollut tietoinen useista aiheeseen liittyvistä luotettavista 

sivustoista tai alustoista. Työn viitekehyksessä käytetyt lähteet ovat pitkälti elektronisia, 

sillä aiheen ajankohtaisuuden takia painettuja lähteitä ei ole kovin laajasti saatavilla. 

Häistä ja häiden suunnittelusta on olemassa painettuja lähteitä, mutta niistäkin ajankohtai-

simman tiedon löytämiseksi olen hyödyntänyt paljon elektronisia lähteitä, kuten alalla tun-

nettujen sivustojen verkkoartikkeleita sekä kotimaisia että kansainvälisiä uutislähteitä. Joi-

tain painettuja lähteitä on käytetty suurempien linjojen läpikäymisessä, kuten häistä tapah-

tuma-alalla sekä hääsuunnittelun vaiheissa. 

 

Koronaviruksesta löytyvä tieto on suurimmaksi osaksi vielä elektronista, sillä uudesta ko-

ronaviruksesta opitaan ja sitä tutkitaan jatkuvasti lisää, joten saatavilla oleva tieto voi päi-

vittyä nopeastikin. Koronavirukseen ja muihin aiempiin tautitapauksiin liittyen olen pyrkinyt 

käyttämään mahdollisimman luotettavia terveysviranomaisten tai terveydenhuollon am-

mattilaisten ylläpitämiä lähteitä, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuja, 

Maailman terveysjärjestön (WHO) verkkosivuja, Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) verk-

kosivuja sekä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecim Terveyskirjaston verkkoartikkeleita.  

 

Kaikissa opinnäytetyössä käytetyissä lähteissä on huomioitu lähdekriittisyys sekä lähteen 

tarpeellisuus. Eri lähteitä on käytetty paljon, mutta aiheen tuoreuden ja ajankohtaisuuden 

takia eri näkökulmat aiheeseen liittyen ovat tarpeellisia ja lisäävät työn luotettavuutta.  
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Opinnäytetyötutkimuksella saatavia tuloksia oli tarkoitus verrata koronaviruspandemian 

kuukausittaisiin tartuntamääriin, mikäli niillä oli vaikutusta häiden toteutumiseen ja sitä 

kautta häiden järjestelyihin. Tutkimuksessa haluttiin hyödyntää ristiintaulukointimenetel-

mää mahdollisimman laajasti ja verrata eri ryhmien vastauksia keskenään. Tämän vuoksi 

kyselylomakkeen tavoitteena oli saada vähintään 200 vastausta, mutta kyselylomakkeella 

kerätyt 632 vastausta mahdollistivat tulosten sekä kohderyhmän sisällä olevien ryhmien 

vastausten vertailun ja korkea vastaajamäärä lisäsi tutkimustulosten luotettavuutta.  

 

Heikkilän (2014, 43) mukaan tutkimuksen otoksen tulisi olla vähintään 100 vastaajaa, jos 

tuloksia halutaan tarkastella kokonaistasolla ja mikäli tutkimuksen kohderyhmä on sup-

pea, mutta jos kohderyhmän sisällä olevien ryhmien vastauksia halutaan vertailla, tulisi jo-

kaisessa ryhmässä olla vähintään 30 vastaajaa ja otoksen määrän tulisi olla vähintään 

200-300 vastausta.  

 

Tuloksia ristiintaulukoidessa pystyi huomaamaan eroja eri ryhmien vastausten välillä ja 

suurinta osaa eri ryhmien vastauksista oli mahdollista verrata keskenään. Joissain tapauk-

sissa ryhmien kokoerojen takia prosentuaalisia vastausmääriä olisi kuitenkin ollut vaikea 

yleistää tai verrata keskenään.  

 

Kyselylomakkeessa annettiin useassa kysymyksessä vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa” 

tai avoin vastausvaihtoehto, johon vastaaja pystyi kirjoittamaan oman kokemuksen mukai-

sen vastauksen, mikäli mikään annetuista vaihtoehdoista ei sopinut vastaajan omiin koke-

muksiin. Näillä pyrittiin huomioimaan mahdollisimman monia vastaajia, sillä kaikilla kohde-

ryhmään kuuluvilla häiden järjestäminen ja koronaviruspandemian vaikutukset niihin ovat 

olleet yksilöllisiä kokemuksia, joita voi olla hankala yleistää tai kategorisoida vain muuta-

miin vaihtoehtoihin.  

 

Aiheen uutuus, ajankohtaisuus ja henkilökohtaisuus olivat todennäköisesti avainrooleissa 

korkean vastausmäärän saavuttamisessa. Aiheen henkilökohtaisuuden ja yksilöllisyyden 

vuoksi kyselylomaketta oli kuitenkin ajoittain haastava tehdä, sillä jokaisen kokemukset, 

päätökset ja reaktiot koronaviruksen vaikutuksista omiin häihin ja niiden toteutumiseen 

ovat uniikkeja, ja mahdollisimman moni näkökulma tuli ottaa huomioon myös kyselylomak-

keessa. Jokaista näkökulmaa on kuitenkin vaikea huomioida tutkimuksessa, minkä takia 

kyselylomakkeessa haluttiin antaa mahdollisuus myös avoimille vastauksille. 

 

Kysymyksiä ei laitettu pakollisiksi, sillä mikäli vastaaja ei kokenut haluavansa vastata tiet-

tyyn kysymykseen, haluttiin sen olevan mahdollista. Näin ollen jokainen vastaus perustuu 
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vapaaehtoisuuteen, eikä kyselyä jatkaakseen ole ollut pakollista vastata jotain, mikä ei 

pidä paikkansa. Ainoa pakollinen kysymys kyselylomakkeessa olisi kuitenkin voinut olla 

ensimmäinen kysymys, jolla kartoitettiin ja vahvistettiin kyselyn kohderyhmään kuulumista. 

Tuloksista voidaan huomata, että kyselyyn vastanneita oli yhteensä 632, mutta ensimmäi-

seen kysymykseen oli vastannut 631 henkilöä eli yhden vastaajan kuulumisesta kohde-

ryhmään ei tiedetä. Sähköisissä kyselyissä on kuitenkin aina riskinä, että kaikki vastaajat 

eivät ole rehellisiä vastauksissaan, mikä taas tulee huomioida tutkimustulosten luotetta-

vuuden tarkastelussa.  

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä -osiossa kerrotaan internetissä toteutettavien kyselyi-

den epävarmuustekijöistä, jotka voivat vaikuttaa kyselyn luotettavuuteen. Tällaisia ovat 

esimerkiksi ongelmat kysymysten ymmärrettävyyteen liittyen. (Ojasalo ym. 2014, 121.) 

Kyselyn tuloksista voidaan huomata, että joissain kyselylomakkeen kysymyksissä on tullut 

väärinymmärryksiä tai vastaajat ovat voineet tulkita joitain kysymyksiä eri tavoilla. Tästä 

esimerkkinä on kysymys koronaviruspandemian vaikutuksista häiden toteutumiseen. Ky-

symyksellä haluttiin kartoittaa häiden pääpiirteistä toteutumista, kuten esimerkiksi sitä, 

oliko häät päädytty siirtämään kokonaan tai osittain, oliko häät pidetty pienemmällä vieras-

määrällä ja suuremmat juhlat siirretty myöhemmäksi vai eikö koronaviruspandemia ollut 

vaikuttanut häiden pääpiirteiseen toteutumiseen ja häät oli voitu toteuttaa lähes alkupe-

räisten suunnitelmien mukaisesti. Moni oli ymmärtänyt kysymyksen kartoittavan myös yk-

sityiskohtaisempia seikkoja siitä, miten koronaviruspandemia on näkynyt häissä, kuten 

viime hetken vieraiden peruutukset, vierasmäärän pienentäminen ja buffet-ruokailussa hy-

gienian tehostaminen tai sen vaihtaminen pöytiintarjoiluun. Yksityiskohtaisempia tapoja 

koronaviruksen vaikutuksista häihin ja häiden suunnitteluun kartoitettiin myöhemmin kyse-

lyssä, mutta tällä kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan vain häiden pääpiirteistä toteutu-

mista.  

 

Jotkut olivat vastanneet häiden toteutumista koskevan kysymyksen avoimeen tekstikent-

tään olemassa olevan vaihtoehdon mukaisesti, mutta eri sanoilla. Useampi avoimen teks-

tikentän vastaus viittasi myös siihen, että häät oli siirretty kokonaisuutenaan vuoden 2020 

sisällä, joten olemassa oleva vastausvaihtoehto ”häät siirretään/siirrettiin kokonaisuudes-

saan myöhemmäksi” oli voitu ymmärtää niin, että häiden uusi ajankohta on vasta vuonna 

2021 tai myöhemmin, vaikka tähän lukeutuivat myös pienemmän aikavälin siirrot häiden 

ajankohtaan liittyen sekä häät, jotka oli siirretty, mutta myös juhlittu jo. 

 

Häiden toteutumista koskevan kysymyksen avoimen tekstikentän vastaukset oli kuitenkin 

mahdollista analysoida manuaalisesti ja tarvittaessa lisätä annettuihin vastausvaihtoehtoi-

hin, jotta kysymyksen ja siitä saatujen tulosten luotettavuus säilyi mahdollisimman hyvänä 
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väärinymmärryksistä ja kysymyksen mahdollisesta epäselvästä asettelusta huolimatta. 

Manuaalisesti analysoimalla avoimeen vastausvaihtoehtoon tulleista vastauksista pystyi 

myös huomaamaan vastaukset, jotka poikkesivat annetuista vaihtoehdoista ja toivat uutta 

näkökulmaa siihen, millä tavoin koronaviruspandemia on vaikuttanut häiden toteutumi-

seen ja minkälaisia ratkaisuja parit ovat päätyneet tekemään häiden toteutumisen suh-

teen.  

 

Myös kysymys häiden siirtämiseen liittyen oli tuottanut väärinymmärryksiä, sillä jotkut ky-

selyyn vastanneista antoivat palautetta kysymykseen liittyen yhdessä Facebook-ryhmistä, 

missä linkki kyselylomakkeeseen jaettiin. Epäselvä lauseen asettelu oli koitunut ongel-

maksi muutamilla vastaajilla vastausvaihtoehdossa ”ei vaikuttanut millään tavalla, palvelu 

toteutuu/toteutui alkuperäisen varauksen mukaisesti”, sillä se oli ymmärretty muun mu-

assa siten, että palvelua ei ollut tarvinnut siirtää lainkaan.  

 

Saman kysymyksen vastausvaihtoehto ”varauksen muuttamiseen liittyi hankalia ehtoja” oli 

epäselvästi muotoiltu, mikä vaikutti todennäköisesti siihen, että niin harva vastaaja oli va-

linnut tämän vastausvaihtoehdon. Vastausvaihtoehdolla tarkoitettiin erilaisia varaukseen 

kuuluneita ehtoja, kuten esimerkiksi sitä, että palvelun olisi voinut siirtää vain tietyllä aika-

välillä suosituimman hääsesongin ulkopuolella tai palvelun siirtäminen ilman lisäkustan-

nuksia olisi ollut mahdollinen vain arkipäiville viikonloppujen sijaan. 

 

Jälkikäteen huomasin, että palvelun siirtämiseen liittyvän kysymyksen vastausvaihtoehdot 

eivät olleet toisiaan täysin poissulkevia, mikä voi heikentää kysymyksestä saatujen tulos-

ten luotettavuutta.  

 

Kyselyn viimeinen kysymys koski sitä, miten vastaaja on kokenut koronaviruksen vaiku-

tukset häiden toteutumiseen liittyen. Opinnäytetyön viitekehykseen ja muihin lähteisiin pe-

rustuen kysymyksen vastausvaihtoehdot oli muotoiltu melko neutraaleiksi tai negatiivissä-

vytteiseksi aiheeseen liittyvän jatkuvan epävarmuuden vuoksi. Näin ollen positiivisia tun-

teita tai kokemuksia ei ollut huomioitu vastausvaihtoehdoissa kovinkaan paljoa.  

 

Monissa kysymyksissä ja niiden vastausvaihtoehdoissa lauseiden asettelu on ollut mah-

dollisesti epäselvää ja hankalasti ymmärrettävää, sillä lauseissa tuli huomioida niin tuleva 

kuin mennyt aikamuotokin. Molemmat aikamuodot olivat sen takia, että jotkut vastaajista 

ovat saattaneet jo pitää häät, kun taas joillakin vastaajista häät voivat olla vasta tulevai-

suudessa. Kysymysten ja vastausvaihtoehtojen asettelua ja ymmärrettävyyttä olisi voinut 

helpottaa kyselyn ajankohta esimerkiksi alkuvuodesta 2021, jolloin vuoden 2020 häitä 
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koskevat kysymykset olisi voitu asetella suoraan menneeseen aikamuotoon. Opinnäyte-

työn aikataulun takia kysely tuli kuitenkin julkaista jo syksyllä 2020, jolloin vuotta oli vielä 

jäljellä ja näin ollen molemmat aikamuodot tuli huomioida kyselyä laatiessa. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun liitetään usein myös termit reliabiliteetti ja validi-

teetti. Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta sekä tulosten toistettavuutta, mikä tarkoit-

taa sitä, että tutkimustulosten tulisi olla samoja samoilta henkilöiltä kysyttäessä tutkijasta 

riippumatta. Tutkimustulokset voivat kuitenkin vaihdella eri aikoina sekä eri yhteiskun-

nissa. Tutkimustulosten luotettavuuteen kuuluu myös riittävän suuri otoskoko sekä otok-

sen tulee edustaa koko perusjoukkoa. Validiteetilla taas tarkoitetaan tutkimuksen päte-

vyyttä ja mittarin tarkkuutta, eli vastasiko tutkimus sitä, mitä oli tarkoitus selvittää. Tutki-

muksen validius tulee varmistaa etukäteen huolellisella suunnittelulla sekä täsmällisellä 

tiedonkeruulla. (Heikkilä 2014, 27-28.) 

 

Tutkimuksen luotettavuudesta voidaan todeta, että tutkimustulokset olisivat olleet melko 

todennäköisesti samoja, vaikka tutkimuksen olisi toteuttanut eri henkilö. Sähköisessä ky-

selyssä edellä mainitut epävarmuustekijät huomioiden jotkut vastaajista olisi saattanut ym-

märtää osan kysymyksistä eri tavalla, mikäli ne olisi muotoiltu selkeämmin. Jokainen vas-

taaja kuitenkin tulkitsee kyselyn ja siinä esitetyt kysymykset yksilöllisesti, millä voi olla vai-

kutusta tulosten luotettavuuteen. Tutkimuksen otoskoko (n=632) oli opinnäytetyön laajuu-

teen nähden melko suuri, mutta verrattain pieni suhteutettuna Suomessa vuosittain solmit-

taviin avioliittoihin, joita oli esimerkiksi hieman yli 22 000 vuonna 2019 (Tilastokeskus 

2020). 

 

Tutkimuksen validius pyrittiin varmistamaan huolellisella suunnittelulla sekä tutkimusme-

netelmä valittiin tutkimuksen tavoitteen saavuttamisen mukaisesti. Suunnittelun tavoit-

teena oli varmistaa mahdollisimman luotettava lopputulos ja luotettavuutta heikentävät te-

kijät pyrittiin minimoimaan.  

 

Kyselylomaketta tehtäessä huomiotiin työn viitekehys sekä muita saatavilla olevia lähteitä, 

joista kävi ilmi koronaviruksen vaikutukset häiden järjestämiseen. Kyselylomake testattiin 

muutamalla henkilöllä ennen sen julkaisua, jolloin kyselylomakkeeseen oli mahdollista 

tehdä vielä muutoksia saadun palautteen perusteella sekä kyselylomakkeen saatetekstiin 

pystyttiin lisäämään aika-arvio kyselyn tekemiselle. 

 

Kyselylomake pyrittiin pitämään melko lyhyenä ja tiiviinä, jotta mahdollisimman moni vas-

taaja tekisi kyselyn alusta loppuun saakka menettämättä mielenkiintoa kyselyä kohtaan ja 

tässä onnistuttiin melko hyvin korkean vastausmäärän perusteella. Tutkimuksesta saadut 
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tulokset olivat todella kattavia ja niitä pystyi vertailemaan monipuolisesti keskenään. Tutki-

mustuloksilla saatiin myös vastauksia tutkimusongelmaan sekä saavutettiin tutkimuksen 

tavoite.  

 

Toimeksiantajan on mahdollista hyödyntää tutkimuksesta saatuja tuloksia muun muassa 

sisällöntuotannossa, mutta tehty tutkimus tuo myös uutta tietoa ja näkökulmia hääbisnek-

sessä mukana oleville tahoille. Tutkimuksesta saaduilla tuloksilla voi olla myös hyötyä tu-

levaisuudessa, mikäli epidemia tai maailmanlaajuinen pandemia uusiutuisi, ja seuraukset 

olisivat yhtä merkittäviä niin arkielämään kuin myös esimerkiksi häiden järjestämiseen liit-

tyen. 

 

7.3 Opinnäytetyöprosessin onnistuminen ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprojekti oli alustavasti hyvin suunniteltu ja aikataulutettu, mutta koronavirus-

pandemian vaikutukset myös omaan työtilanteeseen vaikuttivat työn uudelleen aikataulu-

tukseen ja työn valmistumiseen noin kuukautta myöhemmin, mitä alun perin oli tarkoitus. 

Työn tekeminen suunnittelusta työn valmistumiseen kesti kokonaisuudessaan kuusi kuu-

kautta, mutta työtahti vaihteli kuukausittain.   

 

Opinnäytetyön tekeminen koostuu monista eri osa-alueista sekä sen tekeminen vaatii pal-

jon keskittymistä ja omistautumista aiheelle. Saatuani aihe-ehdotuksen toimeksiantajalta, 

kiinnostuin aiheesta välittömästi sen ajankohtaisuuden takia. Olen aina ollut myös kiinnos-

tunut häistä ja hääsuunnittelusta, joten koin aiheen sopivan omiin kiinnostuksenkohteisiini 

loistavasti.  

 

Opin työn viitekehystä kirjoittaessa todella paljon uutta niin häistä, häiden suunnittelusta, 

koronaviruksesta kuin menneistä pandemioistakin. Koin hankaluuksia työn viitekehyksen 

rajaamisessa, jotta viitekehyksestä ei tulisi liian laajaa tai siihen ei sisältyisi epärelevanttia 

sisältöä työn aiheen kannalta. Viitekehystä tehdessä huomasin myös kuinka laaja ja hen-

kilökohtainen käsite häät todella ovat, ja kuinka häihin liittyen on lähes mahdotonta tehdä 

yleistyksiä. Häiden järjestämiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, mutta vinkkejä ja inspiraatiota 

on niitä kaipaaville reilusti tarjolla.  

 

Mikäli tekisin opinnäytetyön uudelleen, käyttäisin vähemmän aikaa työn kannalta epärele-

vantin tiedon analysointiin sekä muotoilisin joitain kysymyslomakkeen lauseita helpommin 

ymmärrettävään muotoon. Viitekehyksen kokoamiseen kuitenkin kuuluu aiheen tutkiminen 

laajalti, jotta löytää kaikkein oleellisimmat tiedot sekä luotettavimmat lähteet aiheeseen liit-
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tyen. Kyselyyn liittyen sain myös muutaman rakentavan ja asiallisen palautteen Face-

book-ryhmissä, joissa kysely jaettiin, jotka olisi hyvä ottaa huomioon, mikäli tutkimus to-

teutettaisiin uudelleen.  

 

Koen oppineeni opinnäytetyöprosessin aikana paljon uutta sekä kehittyneeni ammatilli-

sesti. Olen oppinut lisää projektin aikataulutuksesta, tiedon hankinnasta, lähdeviittauk-

sista, aiheen rajaamisesta sekä kvantitatiivisestä tutkimusmenetelmästä yleisesti ja tulos-

ten analysoinnista. Kehityin myös asiatekstin tuottamisessa ja opin lisää Microsoftin Ex-

cel-työkalun toiminnoista.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on ollut mukana projektin eri vaiheissa, mutta olen saanut 

työstää opinnäytetyötä omaan tahtiin sekä rajata aiheen itseäni kiinnostavaksi. Kommuni-

kointi toimeksiantajan kanssa on ollut toimivaa ja olen saanut apua sekä palautetta pyy-

dettäessä. Toimeksiantajan kiinnostus aihetta kohtaan on ollut myös motivoivaa tutkimuk-

sen toteutuksen kannalta.  

 

Mielestäni opinnäytetyötutkimus onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja saadut tulokset oli-

vat todella kattavia. Kyselyn suosio yllätti, sillä kyselyn vastaajamäärä oli hieman yli kol-

minkertainen kyselylle asetettuun tavoitteeseen verrattuna. Tulosten analysointi oli erittäin 

mielenkiintoista ja korkean vastausmäärän vuoksi vastauksissa oli myös hajontaa riittä-

västi, mikä mahdollisti tulosten ristiintaulukoinnin. Tutkimuksesta saadut tulokset vastasi-

vat tutkimuksen pää- ja alaongelmiin, joiden avulla saavutettiin tutkimuksen tavoite. Opin-

näytetyön onnistumiseen yleisesti sekä tutkimuksesta saatuihin tuloksiin olen erittäin tyy-

tyväinen. 
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Liitteet 

Liite 1.  Kyselylomake 

 

COVID-19 vaikutukset vuoden 2020 häihin ja hääjärjestelyihin

Tämä kysely on suunnattu henkilöille, joiden häät oli alunperin suunniteltu vuodelle 2020. Tutkimuksen
tavoitteena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia uudella koronaviruksella on ollut häihin ja
hääjärjestelyihin, ja minkälaisia ratkaisuja niiden suhteen on päädytty tekemään. Kysely on osa
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon opiskelijan opinnäytetyön tutkimusta, joka
tehdään toimeksiantona Mennään naimisiin -häämessuille.

Mennään naimisiin -häämessut on järjestetty vuosittain jo 25 vuoden ajan, ja yrityksen verkkosivujen alla
on useita hääaiheisia blogeja sekä inspiraatioartikkeleita häitä järjestäville pareille. Mennään naimisiin
-häälehti yhdistyi Häät-lehden kanssa loppuvuodesta 2019. 

https://www.mennaannaimisiin.fi

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia. Vastaukset käsitellään anonyymisti. Lisätietoa
tutkimuksesta: henna.prittinen@myy.haaga-helia.fi

Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille!

Onko/oliko häidenne alkuperäinen ajankohta vuonna 2020?

Sukupuoli

Kyllä

Ei

Mies

Nainen

Muu
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Mikä on/oli häidenne alkuperäisen päivämäärän mukainen kuukausi vuonna
2020?

Missä häät on/oli tarkoitus järjestää alkuperäisten suunnitelmien mukaan?

Oletteko menneet/menettekö naimisiin vuonna 2020?

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Suomessa

Suomen ulkopuolella

Kyllä

Ei

Emme tiedä vielä
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Millä tavoin koronaviruspandemia on vaikuttanut häidenne toteutumiseen?

Millä tavoin häiden siirtäminen vaikuttaa/vaikutti ennalta varattujen
palveluiden toteutumiseen?

Palvelua ei
ollut

mahdollista
siirtää
toiseen

ajankohtaan

Palvelun
siirtäminen olisi

aiheuttanut/aiheutti
lisäkuluja

Mikäli
palvelun olisi
perunut/perui,
varausmaksua

ei olisi
saanut/ei
saanut
takaisin

Varauksen
muuttamiseen
liittyi hankalia

ehtoja

Ei vaikuttanut
millään tavalla,

palvelu
toteutuu/toteutui

alkuperäisen
varauksen
mukaisesti

Palvelu
ei

ole/ollut
osa

häitä

Kirkko tai
muu
vihkipaikka

Juhlapaikka

Pitopalvelu

Valokuvaaja

Esiintyjä tai
bändi

Vihkiminen toteutuu/toteutui, mutta hääjuhla siirretään/siirrettiin myöhemmäksi

Vihkiminen toteutuu/toteutui, hääjuhla perutaan/peruttiin kokonaan

Vihkiminen ja hääjuhla toteutuu/toteutui pienemmällä vierasmäärällä, ja isommat juhlat
järjestetään/järjestettiin myöhemmin

Vihkiminen ja hääjuhla toteutuu/toteutui pienemmällä vierasmäärällä, ja isommat juhlat
perutaan/peruttiin (ei järjestetä myöhemmin)

Häät siirretään/siirrettiin kokonaisuudessaan myöhemmäksi

Häät peruttiin

Koronaviruspandemia ei vaikuta/vaikuttanut häiden toteutumiseen, häät pidetään/pidettiin
alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti

Jollain muulla tavoin, miten?
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Millä tavoin häiden tai hääjuhlan peruminen vaikuttaa/vaikutti ennalta
varattuihin palveluihin?

Otatteko/otitteko koronaviruspandemian huomioon häissänne? (Esimerkiksi
tehostettu käsihygienia, pienempi vierasmäärä tms.)

Palvelun/palveluiden peruminen onnistui ongelmitta

Palvelun/palveluiden perumisen takia varausmaksua/varausmaksuja ei saanut takaisin

Jotain muuta, mitä?

Kyllä

Ei
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Millä tavoin koronaviruspandemia näkyy/näkyi häissänne? Voit valita
useamman kohdan.

Pienempi vierasmäärä

Tehostettu käsihygienia

Turvavälit

Kasvomaskien käyttö

Suojakäsineiden käyttö

Riskiryhmiin kuuluvat eivät osallistu/osallistuneet häihin

Ulkomailta saapuvat vieraat eivät pääse/päässeet paikalle

Jotkut vieraat peruivat osallistumisen koronaviruksen takia

Jotkut vieraat osallistuvat/osallistuivat häihin etänä videostriimauksen välityksellä

Vieraat saapuvat/saapuivat eri aikoihin pienemmissä porukoissa

Häät pidetään/pidettiin ulkoilmassa sisätilan sijaan

Istumajärjestystä muutetaan/muutettiin

Buffet-ruokailussa on/oli henkilökuntaa annostelemassa ruoat lautaselle

Buffet-ruokailussa tehostetaan/tehostettiin hygieniaa, vieraat ottavat/ottivat ruoan itse

Buffet-ruokailu vaihtuu/vaihtui pöytiintarjoiluun

Kosketuspintojen säännöllinen puhdistus

Kättelyjono tai muut fyysiseen kosketukseen pohjautuvat onnittelutavat jätetään/jätettiin
pois

Hääohjelmaa mukautetaan/mukautettiin koronavirustilanteeseen sopivaksi (esim.
hääleikit, tanssiminen)

Emme tiedä vielä, sillä uusi päivämäärä häille/hääjuhlalle on vuonna 2021 tai myöhemmin

Jotain muuta, mitä?
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Vaikuttaako/vaikuttiko koronaviruspandemia häidenne budjettiin?

Millä tavoin häidenne budjetti kasvaa/kasvoi koronaviruspandemian takia?
Voit valita useamman kohdan.

Kyllä, budjetti kasvaa/kasvoi

Kyllä, budjetti pienenee/pieneni

Ei vaikuttanut kokonaisbudjettiin. Lisäkuluja aiheutuu/aiheutui, mutta ne
vähennetään/vähennettiin jostain muusta, jotta budjetti pysyy/pysyi samana

Ei vaikuta/vaikuttanut

En osaa sanoa

Hygieniatuotteiden hankkiminen juhliin (esim. käsidesi, kasvomaskit, suojakäsineet)

Etukäteen varatun palvelun siirtäminen aiheuttaa/aiheutti lisäkuluja

Jo hankitun palvelun ennakkomaksua ei saanut takaisin palvelua peruessa (esim.
juhlatilan vuokra)

Lisämateriaalien hankinta (esim. uusien kutsujen lähettäminen)

Etukäteen hankitut juhla-asut eivät sovi/sopineet muuttuneen juhlan luonteeseen, joten
uusien hääasujen hankinta aiheuttaa/aiheutti lisäkuluja

Kaksien juhlien järjestäminen yleisesti (esim. pienet juhlat nyt ja isommat juhlat
myöhemmin)

"Virallisen" häämatkan siirtymisen vuoksi "extrana" järjestetystä pienimuotoisemmasta
häämatkasta aiheutuneet kulut

Jollain muulla tavoin, miten?
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Millä tavoin häidenne budjetti pienenee/pieneni koronaviruspandemian
takia? Voit valita useamman kohdan.

Miten koet/koit koronaviruksen vaikutukset häidenne toteutumiseen? Voit
valita useamman kohdan.

Vierasmäärän pienentyminen

Häihin varattujen palveluiden peruminen ja siitä säästyneet kulut

Hääyön peruminen ja siitä mahdollisesti takaisin saadut rahat

Häämatkan peruminen ja siitä mahdollisesti takaisin saadut rahat

Koronaviruspandemia on vaikuttanut/vaikutti talouteen, joten hääbudjettia täytyy/täytyi
pienentää

Jollain muulla tavoin, miten?

Häiden alkuperäisten suunnitelmien muuttuminen on aiheuttanut/aiheutti surua

Koronaviruspandemiasta johtuva jatkuva epävarmuus on aiheuttanut/aiheutti ahdistusta

Koronaviruksen vaikutukset häiden järjestämiseen ja suunnitelmien muuttumiseen
aiheuttaa/aiheutti stressiä

Motivaatio häiden suunnitteluun ja järjestämiseen loppui

Motivaatio häiden suunnitteluun ja järjestämiseen on pysynyt/pysyi samana

Koronavirus-tilanteesta huolimatta mieli on pysynyt/pysyi positiivisena ja luottavaisena
häiden järjestämisen suhteen

Avioliiton solmimisen tärkeys on kasvanut/kasvoi, eikä hääjuhlalla ole/ollut enää väliä

Helpotus siitä, että koronaviruksen takia "pystyy/pystyi" järjestämään pienemmät häät,
vaikka alunperin oli suunnitellut isompia häitä

Koronaviruspandemia ei ole aiheuttanut erityisiä tunteita tai tuntemuksia häidemme
toteutumiseen liittyen

Jotain muuta, mitä?


