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PÄÄKIRJOITUS
Kulutustutkimuksen syysseminaari järjestettiin syksyllä 2010 teemalla ”Kulutuksen niukkuus, runsaus ja kauneus” ja se valotti kuvaa kulutuksen kulttuurillisesta merkitysrikkaudesta postmodernissa yhteiskunnassamme. Seminaaripäivän työryhmäteemoina olivat ”Ajattomia arvoja ja ajankuvaa kulutuksessa”, ”Sosiaalinen media”, ”Estetiikka ja kulutus” sekä ”Kulutustutkimus ja degrowth”. Lisäksi päivän aikana kuulimme tuoreiden tohtoreiden
alustuksia omista väitöskirjoistaan. Tähän lehteen on poimittu makupaloja
syysseminaarimme annista.
Tämän lehden artikkeleiden kautta valottuu aikamme kulutus ja kuluttajuus
postmoderniin tapaan merkityksiltään polarisoituneena ja ristiriitaisena ilmiökenttänä. Yhtäältä kulutus näyttäytyy nautinnollisten kokemusten kartuttamisena ja toisaalta niukkuudessa ja minimitoimeentulolla tasapainotteluna. Kokemuksellisessa ja elämyksellisessä viitekehyksessä kulutusta tarkastelevat Minna-Maarit Jaskari ja Jenniina Halkoaho. Jaskari asettaa huomionsa kohteeksi suomalaisen vihreän kullan, puun, ja tarkastelee sitä materiaalina arkisissa kulutusartefakteissa, Holbrookin asiakasarvon typologian
puitteissa. Halkoaho puolestaan tarkastelee Sex and the City 2 –elokuvan
synnyttämiä kulutuskokemuksia Holtin jäsentämien kuluttamisen metaforien ohjaamana. Nämä kaksi artikkelia paljastavat, että yhtä lailla konkreettinen puutuote kuin kulttuuriteollinen elokuvatuote kykenevät rakentamaan
kuluttajilleen monenmoisia arvoa tuottavia kulutuksellisia kokemuksia. Kulutus on kokemusten kartuttamista, leikkiä, luokittelua ja kiinnittymistä ja
se tuottaa kuluttajalle taloudellisia, hedonistisia, sosiaalisia ja altruistisia arvoja.
Varsin toisenlaista kuva kuluttamisesta valottavat artikkelit, joissa kulutusta
tarkastellaan taloudellisen niukkuuden vallitessa. Kuluttajien arkista tasapainottelua perustoimeentulolla yhteiskunnassa, jossa ”keskiluokkaista kulutusta pidetään normaaliuden mittana”, tarkastelee Sari Mäki. Hänen empiirinen tutkimuksensa paljastaa perusturvan varassa elävien kuluttajien itseasemointien ilmaisevan uhriutta, kyvykkyyttä ja jopa kapinallisuutta työn,
rahan ja tuottavuuden arvoja painottavassa yhteiskunnassa. Eräänlaista
selviytymistarinaa kertoo myös Md. Motaher Hossainin tässä lehdessä julkaistava lektio, jossa hän kuvaa Bangladeshin maaseudulla elävien ihmisten
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kulutuksen ja kulutusmallien muutosta sekä kulttuurin ja kulutuksen välistä
suhdetta maan alhaisen elintason hitaasti noustessa. Mielenkiintoista on
huomata, että elämyksellisyys ja niukkuus eivät ole toisiaan poissulkevia.
Hossainin mukaan niukkuudessa elävät bangladeshilaisetkin nauttivat mielellään juhlallisuuksista.
Niukkuudessakin kulutus voi tuoda nautintoa, mutta kulutus ei näytä (ainakaan välttämättä) tuovan onnellisuutta. Onnellisuuden ja kulutuksen välistä
suhdetta pohtii Katarina Hellén tässä lehdessä julkaistavassa väitösluentoon
perustuvassa artikkelissaan. Hän toteaa, että vaikka uusi tuote lisäisikin
onnellisuuden tunnetta hetkellisesti, sammuu viehätys melko nopeasti, koska kuluttajilla on taipumus verrata omistuksiaan muiden hankintoihin. Epäsuotuisa vertailu vähentää onnellisuutta. Hellén päätyy toteamaan, että
”kulutuksessa on viime kädessä kyse yhteenkuuluvuudesta”. Mikko Villi ja
Saara Könkkölä asettavatkin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarkastelunsa
keskiöön. He tutkivat kännykkäkameroita vuorovaikutuksen, rituaalisen yhteisyyden luomisen ja vahvistamisen välineinä. Kännykkäkuva tekee poissaolon hetkellisesti näkyväksi. Samalla valokuva muuttuu artefaktista aineettomaksi ja säilytettävästä katoavaksi. Tärkeää on kokea olinpaikasta
riippumatta yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tässä hetkessä.
Kulutuksen sosiaalinen luonne hieman eri muodoissaan on esillä muissakin
tämän lehden artikkeleissa. Kulutus sosiaalisena liimana tulee esiin Jenniina
Halkoahon tarkastelemissa Sex and the City –elokuvan kulutuskokemuksissa. Mutta sosiaalinen yhteenkuuluvuus määräytyy ainakin osin sosiaalisen
erottuvuuden ja vertailun kautta. Minna-Maarit Jaskari tunnistaakin puutuotteissa sosiaalista arvostusta ja statusta ilmentäviä asiakasarvoja.
Eräänlaista vertailevaa luokittelua ilmentää myös Sari Mäen löytämä perusturvalla elävien kuluttajien asemoituminen ”hyväntekijäksi”.
Tämän lehden artikkeleissa voidaan nähdä vuorottelevan ja limittyvän toisaalta yksilölliset (kuten onnellisuus) ja toisaalta sosiaaliset kulutuksen vaikuttimet (kuten hyväntekeväisyys). Näitä samoja inhimillisen käyttäytymisen motiiveja on tarkastellut jo Adam Smith teoksessaan ”The Theory of
Moral Sentiment”. Viimeksi mainittu ilmenee Visa Heinosen tekemässä kirja-arvioinnissa Pekka Sulkusen teoksesta ”The Saturated Society. Governing Risk and Lifestyle in Consumer Culture”, joka esitetään tässä lehdessä.
Sulkusen teos tarjoaa jokaiselle kulutuksen ja kuluttajien tutkijalle arvokasta tietoa kulutusyhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisesta.
Juuri tällaista tietoa kaipaamme, jotta kykenemme näkemään tutkimuskohteemme suhteellisena ja kontekstisidonnaisena. Ja samalla taas kerran oivallamme sen, miten paljon tiedettiin jo paljon ennen meidän aikaamme.
Tasokas tutkimus ei ole kuin ”kuvallisten päiväperhosten lento”, joka jaksaa
kiinnostaa vain ohikiitävän hetken. Meidän on syytä toivoa, että tutkimustulokset - silloinkin, kun ne julkaistaan näin verkkolehdessä - eivät jäisi vain
kertakäyttötuotteiksi. Toivoisin, että kykenisimme tuottamaan myös sellaisia ajatuksia ja sellaista argumentaatiota, joka tarjoaa lukijalleen oivalluksia
vielä vuosien päästä.
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Tämän lehden artikkelit ovat tarkoituksensa täyttäneet, kun ne herättävät
kiinnostusta ja motivoivat uusiin ajatuksiin. Toivomme, että kertakäyttötuotteen sijasta lehti tarjoaa kantavia ideoita ja kestäviä oivalluksia.

Sulvalla 08.05.2011

Pirjo Laaksonen

Minna-Maarit Jaskari
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Unelmaelämää ’Manolot’
jalassa?
– Tutkimus Sex and the City 2 -elokuvan
kulutuskokemuksista
Jenniina Halkoaho

TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida Sex and the City 2 -elokuvan
synnyttämiä kulutuskokemuksia. Holtin (1995) kehittämää typologiaa käytetään
käsitteellisenä viitekehyksenä, kun tarkastellaan miten elokuvaa kulutetaan ja
millaisia kulutuskokemuksia se synnyttää. Tällöin elokuvaa tarkastellaan yhtäältä
itsessään arvokkaana kulutuskohteena ja toisaalta välineellisen arvon antajana
sekä merkitysten kantajana niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Ensimmäisenä
tutkimustehtävänäni pohdin, miten elokuva näyttäytyy kokemuksellisena
kulutustuotteena. Toiseksi tarkastelen, millaisia merkityksiä kuluttajat kiinnittävät
elokuvaan ja näkevät sen suhteessa omaan elämismaailmaansa. Lopuksi
keskustelen, miten Sex and the City -elokuvan tuotannolliset lähtökohdat ja
panostukset peilautuvat elokuvan kulutuskokemuksissa. Empiirinen aineisto
esteettisistä kulutuskokemuksista on kerätty Sex and the City 2 -elokuvakävijöitä
haastattelemalla. Lisäksi tuotantoyhtiö HBO:n verkkosivuilta löytyvää Sex and the
City -tuotantoa koskevaa haastattelumateriaalia on hyödynnetty elokuvan
tuotannollisten lähtökohtien ja tavoitteiden valaisemiseksi. Tutkimus osoittaa, että
Sex and the City -elokuva on mielenkiintoinen esteettisten genrejen hybridi ja
monipuolisten kulutuskokemusten synnyttäjä, joka käy niin viihdyttävästä naisten
juhlasta, muotinäytöksestä, matkaoppaasta kuin oman arjen peilaajasta.

JOHDANTO
Amerikkalainen Candace Bushnellin romaaniin perustuva Sinkkuelämää televisiosarja (Sex and the City) loikkasi suomalaisten katsojien
tietoisuuteen vuonna 1999. Sinkkuelämää on saavuttanut televisiosarjan ja
myöhemmin kahden pitkän Sex and the City -elokuvan myötä suuren
suosion ympäri maailmaa, ja voittanut Emmy-palkintoja muun muassa
parhaana komediasarjana, hyvästä näyttelijätyöstä, ohjauksesta sekä
puvustuksesta. Sinkkuelämää-tarinan keskeisenä juonena on seurata neljän
New Yorkissa Manhattanilla asuvan naisen muodin ja suhdekoukeroiden
värittämää elämää. Vuosien saatossa, kuuden tuotantokauden ja 94 jakson
myötä,
Sinkkuelämää
on
kohahduttanut
katsojia
erityisesti
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suorapuheisuudellaan
seksuaalisuudessa
kulutuskulttuurisella ajankuvallaan.

ja

silmiinpistävällä

Viimeisin Sinkkuelämää-sarjaan liittyvistä elokuvista, Sex and the City 2,
sai ensi-iltansa toukokuussa 2010. Elokuvan keskeisenä juonena on jatkaa
sarjan ja ensimmäisen elokuvan viitoittamaa tarinaa, ja seurata jo keskiikään ehtineiden naisystävysten lomamatkaa Abu Dhabin aurinkoon. Tässä
artikkelissa tarkastelen kyseisen elokuvan synnyttämiä monipuolisia
kulutuskokemuksia naiskatsojien keskuudessa pyrkien valaisemaan niitä
fenomenologisia
ulottuvuuksia,
joihin
elokuva
naiskatsojien
kulutuskokemuksissa kiinnittyy.
Aikaisemmassa kulutustutkimuksessa elokuvan kuluttamista on lähestytty
niin yhteisöllisenä ilmiönä, kuten fanikulttuurin rakentamisena (esim.
Kozinets 2001) kuin kokemuksellisen, hedonistisen ja esteettisen
kuluttamisen muotona, kuten Batat ja Wohlfeil (2009), Cooper-Martin
(1991), sekä Eliashberg ja Sawhney (1994).
Tämä tutkimus on
lähestymistavaltaan fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimuksen keskiössä
ovat kulutuskokemukset ja -merkitykset. Markkinoinnin näkökulmasta
katsottuna on tärkeää ymmärtää kuluttajien erilaisia tapoja suhtautua
mediatuotteisiin ja kokea niitä. Tässä artikkelissa havainnollistetaankin
case-esimerkin
avulla
sitä,
millaisia
kokemuksellisia
piirteitä
mediatuotteiden kuluttamiseen liittyy, ja miten elokuvan kuluttaminen voi
laajeta katsomistilanteesta aina kuluttajan arkeen. Tällöin kuluttaja ei vain
osta elokuvalippua, vaan hän hankkii elämäntyyliä, tarinoita, kokemuksia ja
tunteita, joita elokuva kantaa (vrt. Bulmer & Oliver, 2004).

Sinkkuelämää-sarja kulutuskulttuurin kuvana
Ilmiönä Sinkkuelämää-sarja on herättänyt tieteellistä keskustelua etenkin
media-, kulttuurin- ja naistutkimuksen saralla. Naistutkimuksen kiinnostus
on
liittynyt
erityisesti
sarjan
naiskeskeiseen
draamaan
ja
harvinaislaatuisesti sarjassa julkisesti esiintuotuun seksuaalisuuden
diskurssiin (Arthurs, 2003: 83). Kulutustutkimuksen alalla Sinkkuelämääsarjaan liittyvä tutkimus on tietämykseni mukaan ollut vielä toistaiseksi
vähäistä. Kuitenkin joissakin aiemmissa tutkimuksissa on kosketuspintaa
myös tähän käsillä olevaan tutkimukseen Sex and the City -elokuvan
synnyttämistä kulutuskokemuksista, sillä tutkijat ovat huomanneet
Sinkkuelämää-sarjassa mielenkiintoisia postmoderneja kulutuskulttuurin
piirteitä.
Mediatutkija Jane Arthurs (2003) näkee Sinkkuelämää-sarjan osana
laajempaa kulttuurista trendiä, postmodernismia. Se onnistuu sovittamaan
yhteen päähenkilöidensä elämäntyyleissä porvarilliset ja boheemiset arvot.
Postmodernin kulutuskulttuurin vallitsevassa hengessä Sinkkuelämääsarjassa ja Sex and the City -elokuvissa työ sekoittuu päähenkilöiden
vapaa-aikaan ja itseilmaisun pyrkimyksiin. Myös mediakulttuurin tutkija
Helen Richards (2003) on havainnut Sex and the City -ilmiössä
postmodernin
aikakauden
piirteitä,
ja
nostaa
esiin
erityisesti
kaupungistuneen
elämänmuodon
metaforan.
Sinkkuelämää-sarjassa
hohdokasta Manhattanin elämää kaduilla ja kahviloissa seurataan
lehtikolumnisti-Carrien ja hänen ystäviensä perspektiivistä. Päähenkilöt
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illastavat New Yorkin uusimmissa ja hienostuneimmissa ravintoloissa,
tekevät ostoksia design-putiikeissa ja osallistuvat taidegallerioiden
avajaisiin sekä erilaisiin gaala-iltoihin. Myös tutkija Fiona Handyside (2007)
on kiinnittänyt huomiota Sex and the City-ilmiössä silmiinpistävän näkyvästi
ja tunnelatauksellisesti esitettyyn New Yorkin kaupunkitilaan. Sarja ikään
kuin tarjoaa katsojilleen opastettuja kaupunkikierroksia New Yorkissa ja
esittelee mainoksen tavoin, mitä tällä on kuluttajille tarjottavanaan. New
York myös kietoutuu päähenkilöiden elämään olennaisena osana ja sitä on
jopa luonnehdittu sarjassa viidenneksi naiseksi, neljän varsinaisen
päähenkilön oheen.
Arthursin (2003: 83, 90) mukaan Sinkkuelämää yhdistää tilannekomedian
ja hohdokkaan naistenlehden muodot, sillä se onnistuu esittämään
kulutuksen elämäntyylivalintoina ja identiteetin ilmaisuina, ei niinkään
kulutushyödykkeiden hankintana. Vaatteista ja kengistä tulee tällöin
esimerkiksi päähenkilöiden mielialojen ja persoonallisuuksien ilmentäjiä
heidän kohtaamissaan elämäntilanteissa. Kuluttamiseen liitetään sarjan
kerronnassa niin mielihyvää kuin pakkomielteitä, sillä suurin osa
päähenkilöistä näyttäytyy muotiin vannoutuneina himoshoppailijoina.
Sinkkuelämää-sarjan keskeisistä päähenkilöistä, kuten Carrieta esittävästä
Sarah Jessica Parkerista, on tullut naistenlehdissä näkyviä tyyli-ikoneita ja
muotisuunnittelijoiden luomuksia esitteleviä parhaita mannekiineja. Sarja
on innoittanut myös useita internetissä toimivia muotibloggaajia. Kuruc
(2008) onkin semioottisesti analysoinut juuri muodin roolia Sinkkuelämääsarjassa luonnehtien tätä eräänlaiseksi "urbaaniksi muotinäytökseksi". Hän
havaitsi tutkimuksessaan, että muoti kontributoi merkittävällä tavalla
päähenkilöiden roolien kehittämiseen eli karakterisointiin. Kurucin mukaan
sarjan muoti myös voimistaa stereotyyppisiä näkemyksiä naisista ja
länsimaisesta kulttuurista.
Naiskatsojuuden ja kuluttajuuden kytkös on ollut vahvasti esillä elokuva- ja
televisiotutkimuksen piirissä jo pitkään. Nikunen (2005: 238–239) on
havainnut, että erityisesti melodraamaa ja saippuaoopperaa on tarkasteltu
lajityyppeinä, jotka puhuttelevat naiskatsojia kuluttajina ja vahvistavat
heidän sosiaalista identiteettiään ensisijaisina kuluttajina kodin piirissä.
Käsillä oleva tutkimus osaltaan jatkaa mediatutkimuksen traditiota, joskin
kulutustutkimuksen piiristä omaksutuin käsittein ja näkökulmin. Tässä
tutkimuksessa tarkastellaan Sex and the City -ilmiötä esimerkillisenä
tapauksena mediatuotteesta, joka kietoo kulutuksellisen estetiikan
merkittäväksi osaksi kulutuskokemusta ja herättää postmodernin
kulutuskulttuurin eloon.

Sex and the City 2 -elokuvan tuotannollisista lähtökohdista
Sex and the City 2- elokuvaa kuvattiin New Yorkissa ja Marokossa vuonna
2009, ja sen arvioitu budjetti oli 70 miljoonaa dollaria. Koska päähenkilöt
pukeutuvat elokuvassa Diorin, Alexander McQueenin, ja Puccin
muotiluomuksiin sekä astelevat Christian Louboutinin ja Manolo Blahnikin
kengissä, yksistään vaatebudjetti oli elokuvassa 10 miljoonan dollarin
luokkaa. (Murray, 2010.)
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Sex and the City -sarjan ja -elokuvien puvustaja Patricia Field sekä
visuaalisen ilmeen suunnittelija (production designer) Jeremy Conway ovat
saaneet keskeisen roolin tuotannossa. Sex and the City -elokuvan
käsikirjoittaja sekä ohjaaja Michael Patric King kertoo usein antaneensa
puvustajalle vastuun jopa ohjata valinnoillaan käsikirjoitusta. Patricia Field
on esimerkiksi ilmoittanut ohjaajalle, että "tämän puvun täytyy päästä
mukaan" viitaten Pariisista saapuneeseen muotiluomukseen, jollaisella ei
muutoin olisi ollut sijaa alkuperäisessä käsikirjoituksessa. Tuotantotiimi
kertoo, että elokuvassa on haluttu panostaa visuaalisuuteen ja
pienimpiinkin yksityiskohtiin esimerkiksi päähenkilöiden asunnoissa.
Visuaalisia valintoja, eli miltä kaiken tulisi näyttää, käydään tarkoin läpi
tuotantotiimin roundtable-keskusteluissa.
Elokuvan visuaalisen ilmeen suunnittelija Jeremy Conway ilmoittaa
tavoitteekseen, että jos katsoja ei asu New Yorkissa, hänelle tulee halu
lähteä sinne, koska New York näyttää elokuvassa niin mahtavalta paikalta.
New Yorkin erityinen rooli on havaittavissa myös käsikirjoituksessa.
Päähenkilöt tuntevat olonsa kotoisaksi ja vapaaksi vain Manhattanilla
(Handyside, 2007: 417), sillä he rakastavat New Yorkia ja New York
rakastaa heitä. Handyside (2007: 407; Sohn, 2004: 101) näkeekin
Sinkkuelämää-tuotannon onnistuneen luomaan voimakkaan yhdistelmän
estetiikkaa ja dokumentaarista New Yorkin kuvausta. Tuotannollisesti tämä
on muun muassa edellyttänyt sitä, että noin 40 prosenttia Sinkkuelämääsarjasta on kuvattu New Yorkissa tosiasiallisilla sijoillaan.
Sinkkuelämää-sarjan
kulutuksellisesta
ideologiasta
ja
symbolisten
merkitysten taitamisesta kertoo muun muassa päähenkilöille käsikirjoitettu
keskustelu luksuslaukun ostamisesta. He toteavat että, ei ole väliä sopiiko
laukku omaan tyyliin, vaan mitä sen kantaminen kertoo omistajansa
varallisuudesta ja statuksesta. Kengät ovat saaneet erityisen roolin
käsikirjoituksessa. Kenkien kuvaillaan olevan Carrie-henkilöhahmon
todellinen uskonto, jota hän tuo esiin niin visuaalisesti kuin
kommenteissaan. Tuotantotiimi näkee, että vaikka katsojan omana
intohimona eivät olisi kengät, hän uskoo sen, että Carrielle ne ovat.
Voimme
huomata,
että
aikaisemmassa
tutkimuksessa
havaittu
kulutuskulttuurin
kuvauksen
ja
kulutuksellisen
estetiikan
nousu
korostuneesti esiin Sinkkuelämää-sarjassa on tuotantojohtoista, ei suinkaan
sattumaa. Tuotannolliset panostukset sarjaa seuranneeseen Sex and the
City -elokuvan puvustukseen ja lavastukseen alleviivaavat estetiikan roolia
Sinkkuelämää-tuotannossa.

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA METODOLOGIA
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida Sex and the City
2
-elokuvan
synnyttämiä
kulutuskokemuksia.
Ensimmäisenä
tutkimustehtävänäni pohdin, miten elokuva näyttäytyy kokemuksellisena
kulutustuotteena. Toiseksi tarkastelen, millaisia merkityksiä kuluttajat
kiinnittävät elokuvaan, ja erityisesti millaisia tulkintoja elokuva saa
kuluttajan elämismaailmassa. Lopuksi keskustelen, miten Sex and the City -
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elokuvan tuotannolliset lähtökohdat ja panostukset peilautuvat elokuvan
kulutuskokemuksissa.
Tutkimuksen pääasiallisena empiirisenä aineistona käytän Sex and the City
2 -elokuvassa kävijöiden videoituja haastatteluita. Haastattelut suoritettiin
kesällä 2010 vaasalaisen elokuvateatterin tiloissa Sex and the City 2 elokuvan ennakkonäytöksessä, viikko ennen elokuvan varsinaista Suomen
ensi-iltaa. Haastatteluja tehtiin sekä välittömästi ennen näytöstä että sen
jälkeen, sillä kokonaisvaltaisesti katsottuna kulutuskokemus alkaa jo
valmistautumisesta elokuvailtaan ja jatkuu vielä elokuvan jälkeen.
Empiirisen haastattelumateriaali avaa oivan mahdollisuuden välittömien
kulutuskokemuksien valottamiseen, mutta erityisen syvällisten merkitysten
ja
pitkäaikaisten
kokemusrakenteiden
selvittäminen
vaatisi
syvähaastattelunomaista tai narratiivista aineistonkeruutapaa.
Aineistonkeruu toteutettiin puolistrukturoidusti, yhteensä seitsemänä
teemahaastatteluna. Haastattelut olivat tilanteesta johtuen lyhyitä, noin 510 minuutin pituisia, ja niihin osallistui yhteensä 15 henkilöä 2-3 hengen
ystäväkunnittain. Kaikki haastateltavat olivat naisia, mutta vaihtelivat
iältään ja elämäntilanteiltaan alle 20-vuotiaista opiskelijoista keski-ikäisiin
työssäkäyviin. Haastateltavat numeroitiin empiiristä analyysiä varten
koodein N1-N15. Pääasiallisesti haastatellut naiset ovat kotoisin Vaasan
seudulta, ja ovat vaasalaisen, vain naisille tarkoitetun kuntosalin jäseniä,
sillä lippuja ennakkonäytökseen oli myyty nimenomaan kyseessä olevan
kuntosalin jäsenille. Lippujen hinta ennakkonäytökseen oli heille kuitenkin
samaa suuruusluokkaa (10 euroa) kuin elokuvan normaaleihin näytöksiin.
Haastattelujen
teema-alueina
kartoitettiin
monipuolisesti
erilaisia
ulottuvuuksia kuluttajan suhteesta Sex and the City -elokuvaan.
Käytännössä haastateltavilta kysyttiin ensin syitä elokuviin lähtöön ja mikä
heitä elokuvassa erityisesti kiinnostaa. Haastatellut saivat kertoa myös
suhteestaan
Sinkkuelämää-sarjaan
sekä
valmistautumisestaan
elokuvailtaan ja mahdollisista jatkosuunnitelmistaan elokuvan jälkeiseen
illanviettoon. Lisäksi haastatellut pohtivat, voiko elokuvan päähenkilöihin
samaistua ja sopiiko Sex and the City -elokuva ylipäätään heidän omaan
imagoonsa.
Haastateltuja
pyydettiin
myös
pohtimaan,
löytyykö
Sinkkuelämää-sarjasta/-elokuvasta kiinnekohtia omaan elämään, eli
näkyykö se jotenkin haastateltavien omassa arjessa, kuten fanituotteiden
tai kahvipöytäkeskustelujen muodossa.
Sekundäärisenä
tutkimusaineistona
hyödynsin
Sinkkuelämää-sarjan
Internet-kotisivuilta
löytyvää
tuotantotiimin
haastatteluja
videomateriaalia. Home Box Office (HBO) ylläpitää Sinkkuelämää-sarjan
kotisivua (HBO 2010, Sex and the City: homepage), jossa on luettavissa ja
ladattavissa Sinkkuelämää-sarjaan ja Sex and the City -elokuviin liittyvää
ajankohtaista materiaalia. Keräsin sarjaa ja elokuvaa koskevaa tietoa
yhteensä kymmenestä muutaman minuutin kestoisesta videomateriaalista
sekä kuudesta päähenkilöiden tyyliä kuvaavasta kuvagalleriasta. Tämä
materiaali tarjoaa hyvän reflektiopinnan empiirisille löydöksille elokuvan
kulutuskokemuksista.
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Kulutuskokemuksia
analysoidaan
tutkimuksessa
fenomenologishermeneuttisesti, jolloin huomio kiinnitetään kulutuskokemukseen liittyviin
tunteisiin, ajatuksiin ja käyttäytymiseen kuluttajalähtöisesti. Empiirisessä
aineistossa huomio kiinnitetään kulutuskokemuksien rikkauden lisäksi niiden
syvyyden ja intensiteetin vaihteluun pinnallisesta viihdekokemuksesta aina
syvällisesti koetuksi arvoksi ja merkitykseksi. Holtin (1995) typologiaa
käyttäen elokuvan kuluttamista analysoidaan rakenteen ja tarkoituksen
suhteen, jolloin kulutuskokemuksien itseisarvoisuus ja välinearvoisuus,
kuten myös kulutuskokemuksien subjektiiviset ja sosiaaliset piirteet,
nousevat selkeämmin esiin.

ELOKUVA KOKEMUKSELLISENA KULUTUSKOHTEENA
Ensimmäisen tutkimustehtävän mukaisesti paneudun ensin Sex and the City
-elokuvan kuluttamisen kokemukselliseen luonteeseen. Kuluttajat halajavat
kokemuksia ja liike-elämä onkin enenevissä määrin panostanut
elämyspainotteisten kulutusareenoiden suunnitteluun. Elokuvateatteria
voidaan pitää yhtenä tällaisena näyttämönä, joka voimistaa kokemuksia,
sillä teatterin valkokangas ja stereoäänet edesauttavat elokuvaan
syventymistä ja aistien herkistymistä kulutustilanteessa (Pine & Gilmore,
1998: 102). Itse elokuva on puolestaan tyypillinen esimerkki
kokemuksellisesta tuotteesta (experiential product), jonka kuluttamisen
taustalla on ennen kaikkea halua kokea ja nauttia (Cooper-Martin, 1991).
Kokemuksellisuus painottuu elokuvan kuluttamisessa, pikemmin kuin
vaikkapa taloudellisen hyödyn tavoittelu, onhan elokuvan katsominen
ensisijaisesti vapaa-ajan viettotapa, jossa pääasiallisena resurssina on
kuluttajan aika ja kulutuksen kohteena tuote viihdeteollisuuden alalta.
Kulutuksen
kokemuksellisuutta
painottavassa
tutkimustraditiossa
(experiential view) kuluttamista tarkastellaan ilmiönä, joka merkitsee
kuluttajalle etenkin hauskanpitoa, tunteikkuutta ja unelmointia (Holbrook &
Hirschman, 1982). Tällöin kuluttamisessa painottuu sen hedonistinen,
emotionaalinen, esteettinen ja symbolinen luonne. Erityisesesti, Joy ja
Sherry (2003) painottavat, että kokemuksissa korostuu aistinvaraisuus, eli
näkö-, kuulo-, tunto-, ja hajuaistein koetut asiat. Kokonaisvaltaisesti
tarkasteltuna, Schmitt (1999) tunnistaa, että kuluttajien kokemuksissa on
oma roolinsa aistimuksilla, mutta myös tunteilla, ajatuksilla, fyysisellä
toiminnalla ja sosiaalisella kontekstilla.
Kokemuksellisen näkökulman uranuurtajina tunnetut Pine ja Gilmore (1998)
ovat tunnistaneet, että kokemuksen voimakkuus ja laatu riippuvat siitä,
kuinka pinnallisesti tai syvällisesti yksilö paneutuu kokemukseensa, ja siitä,
kuinka aktiivinen tai passiivinen toimija hän on kokemuksen tuottamisessa.
He nimeävät neljä erityyppistä kokemusta: 1) esteettinen (esthetic), 2)
viihdyttävä (entertainment), 3) todellisuuspakoinen (escapist) ja 4)
opettava (educational) kokemus. Esteettistä kokemusta leimaa kuluttajan
passiivinen
osallistuminen
kulutustapahtuman
tuottamiseen,
mutta
kuluttaja syventyy kokemaansa ajatusten, aistimusten ja tunteiden tasolla,
kuten ihaillessaan kaunista maisemaa tai vieraillessaan taidemuseossa.
Viihdyttävä kokemus saa kuluttajan nauttimaan olostaan. Viihdyttävässä
kokemuksessa
painottuu
suhteellisen
passiivinen
ja
sulautuva
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osallistuminen kulutustapahtumaan, jolloin kuluttaja asettuu viihdytettävän
asemaan, esityksen seuraajaksi kuten televisiota katsellessaan tai musiikkia
kuunnellessaan. Todellisuuspakoista kokemusta luonnehtii puolestaan
kuluttajan aktiivinen osallistuminen kulutustapahtumaan ja halu syventyä
kulutuskokemukseen, jolloin kulutustilanne vetää kuluttajan mukaansa ja
auttaa pakenemaan arkisia rutiineita. Neljänneksi, opettava kokemus
voidaan yhdistää aktiiviseen kulutustapahtumaan osallistumiseen, jossa
kuluttajaa ohjaa halu oppia ja kokea jotakin uutta. Tällöin kuluttaja
aktiivisesti osallistuu oman kokemuksensa tuottamiseen, kuten vaikkapa
roolipeliä pelaamalla sen sijaan, että seuraisi sitä sivusta.
Pine ja Gilmore (1998) pyrkivät jäsennyksessään tuomaan esille
kokemustyyppien painotuseroja, eli heidän tunnistamansa tyypit eivät ole
toisiaan poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä, jolloin rikkaimmissa ja
ikimuistoisimmissa kokemuksissa kaikki neljä kokemustyyppiä ovat läsnä.
Kun komediaksi luokiteltavissa olevan Sex and the City -elokuvan
kuluttamista
tarkastellaan
edellä
esitetyssä
kokemustyyppien
viitekehyksessä,
se
voidaan
tyypillisimmillään
kiinnittää
etenkin
viihdyttävän ja esteettisen kokemuksen muotoihin (esim. Cooper-Martin,
1991). Voidaan nähdä että elokuvan katselu on pääasiallisesti passiivisen
osallistumisen
muoto,
jossa
kuluttaja
omaksuu
(absorb)
kulutustapahtumassa
seuraajan
roolin.
Myös
esteettisessä
elokuvakokemuksessa
kuluttajan
fyysinen
osallistuminen
kulutustapahtumaan on passiivista, mutta hän syventyy (immerse)
näkemäänsä ja kuulemaansa edellistä painottuneemmin.
Vaikka elokuvien kuluttaminen on aikaisemmassa tutkimuksessa nähty
lähinnä yksilön hedonistisena, mielihyvään tähtäävänä toimintana, voimme
tunnistaa elokuvan kuluttamisessa myös aktiivisen ja sosiaalisen
osallistumisen piirteitä. Pelkästään jo elokuvateatteriin lähteminen kotona
istumisen sijasta on aktivoitumisen merkki, ja jo teatterissa paikalla olo
vaikuttaa muiden elokuvakävijöiden kulutuskokemukseen, aivan kuten
yleisöksi saapuminen urheilutapahtumaan sen televisiosta seuraamisen
sijasta. Tällöin kyse ei ole puhtaasti passiivisesta, mutta ei liioin puhtaasti
aktiivisesta kokemukseen osallistumisesta, sillä kulutustapahtuman luonne
ei kuitenkaan ole välttämättä erityisen vuorovaikutteinen tai kuluttajaa
osallistava. Lisäksi, kuten Thompson (1995) esittää, mediatuotteen
vastaanotto vaatii kuluttajalta aina jonkinasteista tulkintaa, selontekoa siitä
mitä ja miksi on kuluttamassa. Samassa hengessä, Hirschman ja Thompson
(1997) tunnistavat kuluttajien erilaisia tulkintastrategioita mediatuotteille;
samaistumisen,
inspiroitumisen
ja
torjumisen.
Tässä
suhteessa,
kokemuksellinenkin
tuote
kiinnittyy
keskusteluun
symbolisesta
kuluttamisesta, jolloin kulutuksella ja -kulutuskohteella on kuluttajalle
välineellistä arvoa.

ANALYYTTINEN VIITEKEHYS KULUTUSKOKEMUKSIEN
TARKASTELUUN
Edellä käydyssä keskustelussa havaittiin, että tyypillisesti kulutuksen
kohteena olevalla elokuvalla ei tarvitse olla erityistä hyötynäkökulmaa, vaan
se voi olla puhtaasti hedonistista mielihyvää tuottava kulutuskokemus
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(Holbrook, 1980) ja sellaisenaan palkitseva. Toisaalta kulutuskokemus voi
esimerkiksi liittyä kuluttajan pyrkimyksiin ymmärtää paremmin kulttuuriaan
tai vaikkapa saada vinkkejä oman elämäntyylinsä rakentamiseen. Toisin
sanoen, elokuvan
lokuvan kuluttaminen voi olla itsessään
itsessään arvokasta (intrinsic) tai
sillä voi olla välinearvoa (extrinsic value) kuluttajalle
kuluttajalle (Venkatesh &
Meamber, 2008: 45). Tähän tematiikkaan on pureutunut Holt (1995), joka
on kehittänyt kuluttamisen typologian tarttuakseen kysymykseen, mitä
ihmiset tekevät,
kevät, kun he kuluttavat. Holtin typologiaa käytetään tässä
tutkimuksessa käsitteellisenä sanastona, kun jäsennetään, millaisia
kulutuskokemuksia ja tulkintoja Sex and the City -elokuva
elokuva saa aikaan.
Holt (1995) jäsentää typologiansa kulutuksen rakenteen ja tarkoituksen
suhteen.
Kulutuksen
rakenteeseen
liittyen
Holt
erottelee
itse
kulutuskohteeseen liittyvät teot ja muodostetut suhteet (object actions),
actions) ja
kuluttajien kesken tapahtuvan vuorovaikutuksen (interpersonal actions).
Kulutuksen tarkoitus puolestaan jakautuu itsessään arvokkaaseen
(autotelic) ja välineelliseen (instrumental) kulutuspäämäärään. Näitä
ulottuvuuksia tarkastellen Holt (1995) tunnistaa neljä erilaista kulutuksen
metaforaa; 1) kuluttaminen
taminen kokemuksena (consuming as experience), 2),
kuluttaminen leikkinä (consuming as play) 3) kuluttaminen
taminen kiinnittymisenä
(consuming as integration) ja 4) kuluttaminen luokittelujen tekemisenä
tekemi
(consuming as
classification)
classification),
ks. Kuvio
1. Holtin
metaforista
kokemuksellinen ja leikinkaltainen kuluttaminen ovat kuluttajalle itsessään
arvokkaita kulutustapahtumia, kun taas kuluttaminen kiinnittymisenä
kiinnit
ja
luokittelujen tekemisenä viittaavat kulutuskohteen välineelliseen arvoon
kuluttajien yksilöllisen ja sosiaalisen identiteetin rakennusaineena.

•Kulutuskokemuksen
jäsentäminen, arviointi ja
arvostaminen
•Subjektiivisuus,
emotionaalisuus,
aistinvaraisuus
•Itsessään arvokas
kuluttaminen

KULUTTAMINEN
KOKEMUKSENA
(Consuming-asexperience)

•Kulutuskokemuksen
Kulutuskokemuksen
KULUTTAMINEN
ja -käytänteiden
käytänteiden
LEIKKINÄ
jakaminen muiden
kanssa sekä heidän
(Consuming-asviihdyttämisensä
play)
kulutuskokemuksista
keskustelemalla
•Vuorovaikutteisuus,
sosiaalisuus
•Itsessään
Itsessään arvokas kuluttaminen

•Henkilökohtaisen
Henkilökohtaisen kulutussuhkulutussuh
teen muodostaminen ja yhteiyhtei
sesti jaettujen merkitysten
omaksuminen, osallistumiosallistumi
nen kulutuskokemuksen
KULUTTAMINEN
tuottamiseen
KIINNITTYMISE•Merkityksellisyys
NÄ
•välineellisesti
(Consuming-asarvokas kuluttaminen
integration)

KULUTTAMINEN
LUOKITTELUNA
(Consuming-asclassification)

•Kulutuskohteeseen
ja -tapoihin liittyvien
merkitysten käyttö
kuluttajien luokittelun
ja erottautumisen
välineenä
•Ihmisten- ja
kulttuurienvälisyys
•
•Välineellisesti
arvokas
kuluttaminen

Kuvio 1. Neljä
jä kuluttamisen metaforaa (muokattu Holt 1995).
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Kulutus kokemuksena (consuming-as-experience) korostaa kulutuksen
saamia hedonistisia, esteettisiä, emotionaalisia ja subjektiivisia piirteitä,
joten voidaan huomata, että tämä metafora saa luontevan yhtymäkohdan
Pinen ja Gilmoren (1998) mallinnuksessa kuvatuista esteettisestä ja
viihdyttävästä kokemuksesta. Holt (1995) on täsmentänyt, että
kokemukselliseen kuluttamiseen liittyy olennaisesti kulutuskokemuksen
tulkinta (accounting), arviointi (evaluating) ja arvostaminen (appreciating).
Kulutus kokemuksena viittaa sellaiseen kulutuskokemukseen, jonka
tarkoituksena on Parkin, MacInnisin ja Priesterin (2006) termejä käyttäen
”minän miellyttäminen” (gratifying self).
Kulutus leikkinä (consuming-as-play), liittyy kuluttamisen yhteisöllisyyteen
(communing) ja sosiaaliseen seurusteluun (socializing). Kulutustapahtuma
koetaan itsessään hauskana ja viihdyttävänä, koska kokemus ja siihen
liittyvät käytänteet voidaan jakaa muiden kanssa ja niistä voidaan yhdessä
keskustella. Tässä hengessä voidaan puhua sosiaalisen vuorovaikutuksen
rikastuttamasta kulutuskokemuksesta.
Kulutus kiinnittymisenä (consuming-as-integration) kuvastaa kuluttajan
henkilökohtaisen
suhteen
muodostamista
kulutuskohteeseen
ja
tilanteeseen. Tällöin kuluttajat henkilökohtaisesti omaksuvat (assimilate),
tuottavat (produce) ja muuntavat (personalize) kulutuskohteen kantamia
merkityksiä
ja
sen
symbolisia
ominaisuuksia.
Tämänkaltaisessa
kulutuskokemuksessa kuluttajat ovat merkitystenantajia ja kokemuksien
tuottajia sekä niiden jatkojalostajia. Voidaan myös nähdä, että tällöin
kulutuskokemuksella
on
käytännön
arvoa
kuluttajalle
minän
mahdollistajana ja ilmaisijana.
Kulutus
luokitteluna
(consuming-as-classification)
viittaa
kulutuskokemukseen, jonka taustalla on tapa käyttää kulutuskohdetta
sosiaalisesti merkitysten jakamisen ja ryhmäytymisen välineenä. Tietyt
kulutuskäytännöt (actions) ja -kohteet (objects) voivat yhdistää kuluttajia,
mutta myös tehdä eroa heidän välilleen. Tällainen kulutuskokemus auttaa
kuluttajaa itsensä ja oman elämismaailmansa ymmärtämisessä ja
määrittämisessä suhteessa muihin ja muiden ymmärtämisessä suhteessa
itseensä.
Holt (1995) itse tarkastelee tutkimuksessaan baseball-pelin kuluttamista ja
tunnistaa metaforien myötä baseballin monipuolisen kulutuskokemuksien
maailman. On kiintoisaa analysoida, ovatko nämä piirteet tunnistettavissa
myös Sex and the City-elokuvankin kuluttamisessa. Onko siis elokuvan
käsikirjoittaja ja ohjaaja Michael Patrick King on oikeilla jäljillä nähdessään
elokuvan suosion selityksenä sen, että Sex and the City -elokuvaillassa on
kyse naisten juhlasta, joka merkitsee heille samaa kuin baseballin
loppuottelu ’Super Bowl’ miehille. Seuraavaksi analysoin Holtin typologian
avulla erilaisia elokuvan synnyttämiä kulutuskokemuksia.

Elokuvan kuluttaminen kokemuksena ja leikkinä
Lähtökohtaisesti Sinkkuelämää-ilmiön vetovoimaisuudesta ja viihdearvosta
kertoo se, että lähes jokainen haastatelluista naisista kertoi aikoinaan
tiiviisti katsoneensa Sinkkuelämää-sarjaa ja elokuva koettiin täten
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jatkumona sarjalle ja ensimmäiselle Sex and the City -elokuvalle. Tässä
hengessä yksi haastatelluista naisista (N4) vakuutti, että "eka elokuva oli
niin hyvä, että halus tän toisenkin tulla kattomaan". Myös elokuvan jälkeen
haastateltu nainen (N12) kertoi, että hänen odotuksensa ovat korkealla
ensimmäisen elokuvan nähtyään, eikä hänen ei tarvinnut pettyä. Toisaalta
kaikki haastatellut naiset eivät olleet korkein odotuksin liikkeellä, koska
olivat esimerkiksi ehtineet ennakkoon tutustua elokuvan saamiin
arvosteluihin. Eräs haastatelluista naisista, (N5), kertoi, ettei hän ”odota
juuri mitään niitten perusteella”.
Sex and the City -elokuvan virittämät tunteet näyttäytyvät varsin kepeinä
ja iloisina. Esimerkiksi eräs ennen elokuvan alkua haastatellun naisen (N9)
odotukset elokuvalta olivat, että ”Saa nauraa, ehkä romantiikkaa”. Hyvänä
esimerkkinä
elokuvan
hedonistisesta
ja
viihdyttävästä
arvosta
haastateltavat, kuten (N3), kertoivat, että he ovat tulleet "viettämään aikaa
hauskassa seurassa". Tällöin elokuva on itsessään arvokas viihdyttävänä
kokemuksena ja vuorovaikutuksena muiden kuluttajien kanssa. Tällaiseen
hauskanpitoon viittasi myös erään haastateltavan (N14) näkemys sopivasta
elokuvailtaan valmistautumisesta: "bilevaatteet päälle ja menoks".
Itse elokuva voi jopa väistyä keskeisestä roolista kulutuskokemuksessa,
kuten haastatelluista naisista (N7) korosti etäistä suhdettaan elokuvaan
kertomalla, että Sex and the City on hänelle "vaan yksi elokuva muiden
joukossa". Tämä haastateltava oli saapunut elokuviin pikemminkin ystävien
seuraksi kuin elokuvan vuoksi. Eräs haastateltavista (N11) nimenomaan
painotti yhteisöllisyyttä elokuvan kuluttamisessa väittäen, että ”Tää elokuva
pitää nähdä yhdessä kavereiden kanssa naisporukalla”. Hänen mielestään
elokuvailta ei olisi onnistunut ilman seuraa. Elokuvateatteri onkin
urheilustadionin tai konsertin kaltainen ympäristö, jossa kanssakuluttajat,
eli
tässä
tapauksessa
elokuvakävijät,
yhdessä
muodostavat
kulutustilanteen, johon elokuvateatterin henkilöstö ja elokuva itsessään
vain osaksi vaikuttavat. On myös huomattavissa, että varsinainen elokuva
kietoutuu
osaksi
kokonaisvaltaisempaa
kokemusta
elokuvaillasta,
esimerkiksi haastateltava (N11) kertoi, että ilta merkitsi "hauskaa hetkeä
yhdessä… ja pienet jatkot sen päälle kavereiden kanssa. Se on meidän
Sinkkuelämää-hetki, kunnes palataan miehen viereen yöllä." Elokuva
näyttäytyykin naisten yhteisenä juhlana, johon olennaisena yhteisöllisyyden
tunne. Tässä hengessä eräs haastatelluista naisista, (N13), kertoi
liikutuksestaan, kun "sali on täynnä naisia, ja siellä on se energia".
Viihteen lisäksi myös estetiikka korostuu Sex and the City -elokuvan
kulutuskokemuksissa, kuten eräs haastatelluista näki, että "siinä oli paljon
semmosta silmiä kiinnostavaa" (N12). Elokuvakokemuksen estetiikan
tuomasta mielihyvästä kertoo myös erään haastatellun (N9) arviointi, että
elokuva
on
"hyväntuulinen
ja
visuaalisesti
kaunis”.
Estetiikkaa
elokuvakävijät näkivät niin henkilöhahmoissa kuin puitteissa. Esimerkiksi
yhdelle haastatelluista naisista, (N11), syntyi kulutuskokemuksen myötä
tulkinta siitä, että "sarjassa naiset ovat upeita kaikenikäisinä". Tutkijan
omana
havaintona
todettakoon,
että
aivan
arkisesti
eivät
elokuvakävijätkään olleet laittautuneet, vaan esimerkiksi korkokengät
kuuluivat usean naisen pukeutumiskoodiin elokuvailtana. Havaintoani tuki
myös yksi haastatelluista naisista (N12), joka antoi arvoa kokemukselleen
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ja kanssakuluttajilleen: ”Se oli hienoa, että kaikki olivat pukeutuneet. Se
lisäs tunnelmaa.”

Elokuvan kuluttaminen kiinnittymisenä ja luokitteluna
Edellä havaitut viihteelliset ja esteettiset kulutuskokemuksen piirteet
toimivat monelle haastatellulle myös välinearvoisessa roolissa mahdollistaen
elokuvan kiinnittymisen kuluttajien arkeen sekä kulutuskulttuuristen
ominaispiirteiden luokittelun. Elokuvan esteettisiin puitteisiin liittyen useat
haastatelluista naisista esimerkiksi viittasivat elokuvan herättämään
matkustuskuumeeseen, "että pääsis johonki”. Jotkut haastatelluista
täsmensivät, että nimenomaan "New York kiinnostaa (N4, N14). Haluisin
itse käydä siellä”. Yksi haastateltavista (N12) tunnisti, että lisäksi elokuva
oli "aika hyvää PR:ää Abu Dhabille. Varmaan moni, joka on ajatellu
Dubaihin lähtöä, pohtii nyt, että mitäs jos meniskin AbuDhabiin”.
Matkustuskuumeen lisäksi elokuvan havaittiin antavan vaikutteita ja
inspiraatiota omiin kulutusvalintoihin. Esimerkiksi N14 ilmoitti elokuvaan
lähdön keskeiseksi motivaatiokseen että oli "pakko vaan päästä katsomaan
se muoti, mitä siellä on". Eräs haastatelluista naisporukoista (haastattelu 5:
N10 & N11) mainitsi elokuvaillastaan, että "käytiin tuossa Cosmopolitanit
juomassa etukäteen, siinä valmistautuminen". Cosmopolitan on drinkki, jota
nimenomaan Sex and the City -päähenkilöt pitävät suosikkijuomanaan.
Lisäksi elokuvan muodilla näyttää olevan selvä paikkansa kuluttajan
pukeutumisvalinnoissa, eli katsojat saavat elokuvasta vaikutteita vaatteisiin
tai
ainakin
bränditietoisuutta
kuumimmista
muotimerkeistä.
Yksi
naisporukoista (haastattelu 6: N12 & 13) oli ennen elokuvailtaa viestinyt
pilke silmäkulmassaan toisilleen että "laitathan ne Manolo Blahnikit",
viitaten Carrien uskontona olevaan kenkämerkkiin. Nämä naiset joutuivat
kuitenkin toteamaan, että sellaisia ei omasta kaapista löydy.
Jotkut haastatelluista, kuten (N8), kokivat jotkin elokuvan tapahtumista
liian radikaaleiksi ja muodin liian ”high-fashioniksi” omaksuttavaksi omaan
elämään.
Lisäksi
haastateltavien
mielestä
elokuva
laittoi
myös
ajattelemaan, sillä "siinä puhuttiin myös sellaisista asioista, joista ei puhuta
ääneen" (N13). Sex and the City -ilmiö onkin nostanut esille joitakin tabuina
pidettyjä asioita kuten naisen seksuaalisuuden ja tyydytyksen. Ilmiönä Sex
and the City on puhuttava, joten eräs haastatelluista naisista (N7) kertoi,
että "hypetys elokuvan ympärillä kiinnostaa". Häntä Sex and the City ei
niinkään kiinnostanut elokuvana vaan puheenaiheena.
Haastatellut naiset kokivat elokuvaan kiinnittymistä etenkin naiseuden
kautta
ja
elokuvissa
esiintyvien
ihmissuhdepohdintojen
suhteen.
Sinkkuelämää-ilmiö
näyttää
onnistuneen
avaamaan
maailmaa
ja
kokemuksia, jotka yhdistävät naisia ympäri maailmaa. Tässä hengessä eräs
haastatelluista naisista (N13) oli vakuuttunut, että "kyllä jokaisen naisen
tulis tulla elokuvateatteriin katsomaan tämä elokuva". Lisäksi elokuvaan
muodostettuun
henkilökohtaiseen
suhteeseen
liittyen,
elokuvan
kulutuskokemuksissa on tunnistettavissa samaistumista. Haastateltavat
kertoivat, että joistakin päähenkilöiden persoonallisuuspiirteistä voi
tunnistaa itsensä, ja heidän suhdekoukeroihinsa voi samaistua. Eräskin
haastateltavista (N12) vakuutti, että elokuvaan pystyi samaistumaan, sillä
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siinä oli jotakin kaikille naisille elämän eri tilanteissa. Yleisesti ottaen
elokuvakävijöiden tulkinnoissa välittyi kuitenkin viesti, että päähenkilöiden
"piirteisiin voi samaistua, mutta ei kenenkään yhden vaan sekoittaen" (N3).
Elokuvaan
samaistumista
nähtiin
myös
laajemmin
ryhmätasolla,
länsimaisen ja itämaisen kulttuurin luokittelun näkökulmasta. Esimerkiksi
eräs haastatelluista (N13) kertoi, että elokuvassa "oli hienoo kun tuotiin se
kulttuuri esille, kuinka erilainen siellä [Abu Dhabissa] on se naisten ja
miesten asema”. Kuluttajien tekemistä luokitteluista kertovat myös
elokuvassa tarjottua ajatusmaailmaa ja elämäntyyliä torjuvat tulkinnat.
Useat haastatelluista viittasivat elokuvan epärealistisuuteen. Esimerkiksi
nainen (N11) kertoi, että elokuvassa näkyy "vain sellaista unelmaelämää,
johon ei tämmöinen vaasalainen työssäkäyvä keski-ikäinen aivan
samaistu". Samassa hengessä, haastatelluista naisista (N10) kertoi, että
"tietysti niitä Manoloja olis kiva pitää, mutta eipä löydy kaapista ja tuskin
tuleekaan". Merkillepantavaa kuitenkin on, että elokuvassa esitettävää
elämäntyyliä ei tuomita, se vain ei sovi omaan elämäntilanteeseen.
Löydökset tukevatkin Aution, Huttusen ja Puhakan (2010: 111–112) sekä
Strandin ja Aution (2010) näkemyksiä siitä, että suomalaisessa
kulutuskulttuurissamme perinteistä talonpoikaista kulutuseetosta leimaava
puritanismi ei enää nykypäivänä näytä kahlitsevan suhtautumistamme
nautintoihin. Moraalista vapaa asennoituminen ”elämän mukavuuksiin” on
sallitumpaa ilman pelkoa tuhlaamisen häpeästä tai turhan kuluttamisen
leimasta. Kulutusspektaakkelina Sex and the City -elokuva kiinnittyykin
ajatukseen arjen luksuksesta ja nautiskelevasta elämäntyylistä, joka kuuluu
kaikille.

KESKUSTELU
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut analysoida Sex and the City 2 elokuva-iltaan liittyviä naiskatsojien kulutuskokemuksia.
Elokuvan
kuluttamista
tarkasteltiin
lähtökohtaisesti
kokemuksellisena
kulutustuotteena, joka viihdyttää ja tarjoaa kulutuksellista estetiikkaa,
mutta siitä löydettiin myös välineellistä arvoa kuluttajan arkeen sekä
symbolisen kuluttamisen piirteitä yksilö- ja ryhmätason luokitteluihin.
Kuviossa
2
jäsennetään
elokuvan
kulutuskokemuksia
Holtin
viitekehyksessä. Elokuvan kuluttaminen kokemuksena nousee väistämättä
esiin, onhan elokuvan katsominen ensisijaisesti vapaa-ajan viettotapa, jossa
pääasiallisena resurssina on kuluttajan aika ja kulutuksen kohteena
viihdyttävä, merkittävin tuotannollisin panostuksin visuaalisuutta korostava
mediatuote, jolloin elokuva koetaan kuin ”esteettisenä ilotulituksena”.
Elokuvan kuluttaminen leikkinä liittyy elokuvakokemuksessa yleisesti ottaen
siihen, että saavutaan viettämään yhteistä hauskaa iltaa kaveriporukan
kanssa
ja
erityisemmin
siihen,
että
esimerkiksi
pukeudutaan
asianmukaisesti elokuvailtaa varten. Tällöin elokuvaillasta muodostuu
”naisten yhteinen viihdetapahtuma”, joka vielä elokuvan jälkeenkin
puhututtaa kaveripiirissä. Elokuvan kuluttaminen kiinnittymisenä taas
nousee
esiin
erityisesti
elokuvan
katsojakunnan
korostuneessa
sukupuolittuneisuudessa ja sitä seuraavassa yhteishengessä. Elokuvan
koettiin tarjoavan myös monia henkilökohtaisemman kiinnittymisen
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paikkoja
liittyen
henkilöhahmojen
persoonallisuuspiirteisiin
ja
suhdekoukeroihin. Elokuva antoi kuluttajille inspiraatiota myös vaatemuotiin
ja matkailuun, joten tässä suhteessa sitä voitaisiin
voitaisiin luonnehtia
”muotinäytökseksi
muotinäytökseksi ja matkaesitteeksi”
matkaesitteeksi” kuluttajan käyttöön.
käyttöön
Neljäs
kuluttamisen metafora, kuluttaminen luokitteluna puolestaan kumpuaa
elokuvassa esitettyjen elämäntyylien ja -tarinoiden
tarinoiden arvioinnista suhteessa
katsojan omaan todellisuuteen.
todellisuuteen Tällöin elokuva on yhtäältä ”unelmaelämän
”
osoittaja”” ja toisaalta ”oman
”
arjen peilaaja”.

•Kuluttaminen
kokemuksena
•Minän miellyttäminen
•Itsessään arvokas
kuluttaminen

•Kuluttaminen
leikkinä
•Minän rikastuttaminen
•Itsessään arvokas
kuluttaminen

Kuvio 2. Keskeisiä
kulutuskokemuksissa
ksissa

ELOKUVA
ESTEETTISENÄ
ILOTULITUKSENA

ELOKUVA MUOTINÄYTÖKSENÄ JA
MATKAESITTEENÄ

ELOKUVA NAISTEN
YHTEISENÄ
VIIHDETAPAHTUMANA

ELOKUVA
UNELMAELÄMÄN
OSOITTAJANA JA
OMAN ARJEN
PEILAAJANA

piirteitä

Sex

and

the

•Kuluttaminen
kiinnittymisenä
•Minän
mahdollistaminen
•Välineellisesti
arvokas
kuluttaminen

•Kuluttaminen
luokitteluna
•Minän
Minän ymmärtäminen
suhteessa muihin
•Välineellisesti
Välineellisesti arvokas
kuluttaminen

City

-elokuvan

Käsillä oleva kuluttajalähtöinen tutkimus vahvistaa myös erilaisin
lähtökohdin tehtyjen aikaisempien tutkimusten löydöksiä SinkkuelämääSinkkuelämää
tuotannossa korostuneista piirteistä. Kulutuskokemuksienkin valossa siinä
on naiseutta, rikasta elämäntyyliä sekä esteettistä
esteettistä ympäristön ja tyylin
kuvausta (vrt. Arthurs,
Arthurs 2003; Richards, 2003; Handyside,
Handyside 2007; Kuruc,
2008).
Sex and the City -elokuva
elokuva voidaan nähdä monipuolisena kulutustuotteena ja
-ilmiönä,
ilmiönä,
jossa
painopiste
on
sen
itsessään
arvokkaassa
kokemuksellisuudessa, eli elokuvan katsomisen nautinnollisuudessa
nautinnolli
ja
viihdyttävyydessä.
Kokemuksellisella
okemuksellisella
kulutuksella
on
kuitenkin
yhtymäkohtia muihin kulutuksen piirteisiin, jolloin esteettis-hedonistiseen
esteettis
kulutuskokemukseen
linkittyy
henkilökohtaista
merkitystenantoa,
kulutuksellisia
ksellisia virikkeitä, elämäntyylien luokittelua sekä yhteisöllisyyttä.
Kyse on siis painotuksellisesta erosta tietyssä kulutustilanteessa ja
subjektiivisessa -kokemuksessa
kokemuksessa,, ei niinkään yhdenlaisen kulutustavan
valitsemisesta ja muiden hylkäämisestä. Elokuvakävijöiden
Elokuvakävijöiden muodostamat
siteet elokuvaan vaihtelivat etäisestä ja heikosta aina läheiseen ja
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intensiiviseen
suhteeseen.
Tämä
selittyy
kuluttajien
erilaisilla
elämäntilanteilla,
tulkintastrategioilla
ja
kulutusmotiiveilla
elokuvan
suhteen. Elokuvan tuotannolliset panostukset eivät siis suoraan määritä
elokuvasta tehtyjä tulkintoja ja sen kuluttamisen tapoja, vaikkakin niillä
voidaan empiiristen löydösten valossa nähdä merkittävää ohjausvoimaa.
Keskeinen
tehtävä
elokuvan
tuotantotiimille
on
olla
mukana
edesauttamassa sellaisia kulutuskokemuksia, jotka vahvistavat kuluttajan
suhdetta tuotteeseen. Pine ja Gilmore (1998) muistuttavat, että parhaat
kulutuskokemukset tuovat erilaiset kokemustyypit yhteen. Tällöin
esimerkiksi kuluttaja ei koe Sex and the City -elokuvailtaansa vain
esteettisenä
kauniiden
vaatteiden
kollaasina,
vaan
hän
pystyy
samaistumaan näkemäänsä, tunnistamaan erilaisia elämäntyylivalintoja ja
erittelemään kulutuskulttuurinsa piirteitä kuin myös jakamaan hauskan
elokuvaillan ystäviensä kanssa. Tässä Sex and the City 2 -elokuva onnistui.
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Monimerkityksellinen puu
- Analyysi puumateriaaliin liitetyistä koetun arvon tyypeistä
Minna-Maarit Jaskari

TIIVISTELMÄ
Tämän artikkelin tarkoituksena on analysoida kuluttajien puumateriaaliin liittämiä
arvoja. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Holbrookin (1996) esittämää arvotypologiaa, jossa arvo on määritelty kuluttajan interaktiiviseksi, suhteelliseksi ja
preferentiaaliseksi kokemukseksi. Arvotyypit määräytyvät arvon vastaanottavan/aktiivisen, itseen/muihin kohdistuvuuden sekä lopputuleman instrumentaalisen/terminaalisuuden ulottuvuuksien suhteen muodostaen kahdeksan erityyppistä
arvoa. Nämä ovat tehokkuus, erinomaisuus, status, arvostus, leikki, estetiikka, eettisyys ja henkisyys. Tutkimuksessa on käytetty kahta empiiristä kuluttaja-aineistoa,
toinen on kerätty ryhmäkeskusteluilla ja toinen henkilökohtaisilla kollaaseilla. Aineiston analysoinnissa on ollut lähtökohtana teoriasidonnainen sisällönanalyysi. Tulokset osoittavat, että yleisellä tasolla puuhun tuotemateriaalina liitetään arvoja
kaikista eri arvotyypeistä, mutta arvojen suhteellinen tärkeys vaihtelee tuoteryhmittäin. Näin ollen tietyissä tuoteryhmissä puulla näyttää olevan kykyä tuottaa arvoa kuluttajalle.

JOHDANTO
Tuomi vahva vanteheksi,
Vaahder varsan vempeleeksi,
Pihlaja rekipajuksi,
Kannun laudaksi kataja. (SKS)

Puu tuotemateriaalina on meille suomalaisille perinteinen, tuttu ja läheinen.
Aikaisemmissa tutkimuksissa yleisesti kartoitetut mielikuvat puusta materiaalina osoittavat, että puuhun liitetään monipuolisesti erilaisia ja varsin positiivisia mielikuvia. Yleisesti ottaen suomalaiset pitävät puusta (Blomgren,
1965; Laaksonen & Laaksonen, 1999; Kälviäinen, Mähönen, JunnilaSavolainen & Joenpolvi, 2003; Jaskari, 2009a). Jopa kuluttajien puheessa
on analysoitavissa arvottavaa ja tunnepitoista puhetta, mikä kuvastaa suomalaisten kuluttajien kiintymystä puuhun (Jaskari, 2009b).
Kulutustustkimus.Nyt 1/2011 ISSN 1797-2345 (painettu) ISSN 1797-1985 (Verkkolehti)

Suomalainen kuluttaja on tottunut arvostamaan puuta esimerkiksi huonekaluissa (Pakarinen, 1999), sisustusmateriaaleissa ja auton rateissa. Toisaalta
esimerkiksi polkupyörä, rannekello ja sormus ovat tuotteita, joita vain osa
suomalaisista olisi valmis käyttämään (Laaksonen & Laaksonen, 1999). Onkin niin, että kuluttaja arvioi harvemmin ainoastaan tuotemateriaalia, vaan
materiaalin arviointiin vaikuttaa esimerkiksi se, minkä tuotteen osa se on
(Blomgren, 1965), millä tavalla tuote on muotoiltu ja missä kontekstissa
tuotetta käytetään (Jaskari, 2009b).
Puumateriaaliin liitettyjen merkitysten laajuus herättää kysymyksen, voiko
kuluttaja kokea saavansa arvoa puusta tuotemateriaalina? Jos voi, niin millaista arvoa kuluttaja liittää puuhun tuotemateriaalina? Tämän artikkelin
tarkoituksena on analysoida kuluttajien puumateriaaliin liittämiä arvon
tyyppejä. Arvo ymmärretään tässä tutkimuksessa suhteelliseksi, preferenssin osoittavaksi ja vuorovaikutteiseksi kuluttajan kokemukseksi (Holbrook,
1996).
Holbrook (1996/1999) on kehittänyt analyysiviitekehyksen kuluttajan kokeman arvon eri tyypeistä, jonka avulla voidaan analysoida tietyn tuotteeseen, palveluun tai muuhun kokonaisuuteen liittyviä arvoja. Sitä on aikaisemmin käytetty esimerkiksi postimyynti- ja internetkaupan kontekstissa
(Mathwick, Malhotra & Rigdon, 2001), kauppakeskuksen tutkimuksessa
(Kim, 2002), auton kulutuskokemukseen liittyvän arvon analysoinnissa (Ravald, 2008), matkailukokemuksen analysoinnissa (Gallarza & Gil, 2008) sekä arvon mittaamiseen ravintolakontekstissa (Sánchez-Fernández, IniestaBonilla & Holbrook, 2009). Viitekehys painottaa arvon kokemuksellista
luonnetta ja mahdollistaa analysoinnin kohteen monipuolisen tarkastelun.
Se ei tarkastele eri arvoja erillisinä kokonaisuuksia vaan rakentaa ymmärrystä eri arvotyyppien suhteesta toisiinsa. Koska puuhun tuotemateriaalina
on aikaisemmissa tutkimuksissa liitetty laaja kirjo erilaisia merkityksiä,
mahdollistaa Holbrookin viitekehys näiden merkitysten tarkastelemisen ja
suhteuttamisen toisiinsa.
Seuraavaksi rakennan esiymmärryksen kuluttajan kokeman arvon typologiasta. Kahta empiiristä aineistoa analysoidaan suhteessa tähän viitekehykseen ja kysytään, millaisia sisältöjä puumateriaali antaa arvotypologialle.
Näin ollen artikkeli lähestyy tutkimuskysymystä abduktiivisesti siten, että
aineistoa tulkitaan teoreettisen viitekehyksen avulla, mutta samalla ollaan
herkkänä aineiston erikoislaadulle. Tutkimuksen tuloksena nousee esille sellaisia arvotyyppejä, joissa puun merkitysmaailma positiivisesti korostuu tai
negatiivisesti asettaa rajoitteita tai kriittisiä pisteitä materiaalin käytölle.

ARVON KAHDEKSAN TYYPPIÄ
Arvo käsitteellistetään kuluttajan suhteelliseksi, preferenssin osoittavaksi ja
vuorovaikutteiseksi kokemukseksi (Holbrook, 1996). Suhteellisuus merkitsee ensinnäkin, että arvo on henkilökohtaista eli voi vaihdella kuluttajien
välillä (Holbrook, 1999: 6). Osa tuotteisiin liitetyistä merkityksistä on vain
yksilölle merkityksellisiä, kun taas osa on jaettuja laajemmassa ryhmässä
(Richins, 1994). Toiseksi koettu arvo on suhteellista verrattuna muihin tuotteisiin (Holbrook, 1996: 6), jolloin puuta materiaalina voidaan arvioida esi17

merkiksi suhteessa muihin materiaaleihin (esim. Pakarinen, 1993). Puu voi
myös saada erilaisia arvioita riippuen siitä minkä tuotteen osana se on
(Blomgren, 1965). Kolmanneksi koettu arvo on suhteellista verrattuna eri
tilanteisiin, jolloin käyttötilanne määrittää koettua arvoa ja sen luonnetta
(Woodruff & Gardial, 1996: 60; Aurifeille, Quester, Hall & Lockshin, 1999).
Preferenssin osoittaminen tarkoittaa vertailua ja järjestykseen laittamista ja
se voi kuvastua esimerkiksi tunteena, asenteena, arviointina, suotuisuutena, mielipiteenä tai houkuttelevuutena (Holbrook, 1999: 8). Vertailu tekee
koetusta arvosta kognitiivisen käsitteen, joka voi esiintyä ilman affektiivista
tunnekomponenttia (Oliver, 1999: 4). Toisaalta se mahdollistaa myös kokemuksellisen tunnepohjaisen, kokonaisvaltaisen arvioinnin, jossa kuluttaja
ei välttämättä osaa kertoa, millä perusteella vertailu tapahtuu, vaan jokin
tuote vain tuntuu paremmalta tai sopivammalta. (Durgee & O’Connor,
1995)
Vuorovaikutuksellisuus tarkoittaa, että arvo muodostuu kuluttajan ja tuotteen välisessä vuorovaikutuksessa (Holbrook, 1999: 5), eikä arvoa ole tuotteessa sisäsyntyisesti (Woodruff & Gardial, 1996: 53–54). Tuotteiden mahdollistama vuorovaikutus voi muodostua tärkeäksikin kuluttajalle (Fournier,
1998), sillä kuluttaja voi tuotteiden avulla rakentaa omaa identiteettiään ja
viestittää omaa minäkuvaansa muille (Belk, 1988). Vuorovaikutuksen ei
kuitenkaan tarvitse olla luonteeltaan vahvaa ja merkityksellistä, vaan se voi
olla myös intensiteetiltään heikompaa ja rationaalisempaa.
Arvon kokemuksellisuus tarkoittaa, että arvo ei synny yksittäisestä tuotteesta tai ostotapahtumasta vaan oleellista on se kulutuskokemus, joka niiden avulla saavutetaan (Holbrook, 1999: 9; Carú & Cova, 2003; LaSalle &
Britton, 2003: 27–29.) Kokemuksellisuuden myötä rationaalisen vaihtoehtojen vertailun lisäksi merkityksellisiksi asioiksi nousevat esimerkiksi tuotteiden esteettisyys, moniaistisuus, mielihyvä, tuotteisiin liitetyt mielikuvat, tarinat ja fantasiat, leikki ja peli osana kulutusta, kommunikaation kieli sekä
kulutuksessa esille tulevat tunteet (Holbrook & Hirschman, 1982). Tällainen
kulutuskokemus on kokonaisvaltainen ja se voi pitää sisällään ajattelua,
tunnetta, toimintaa, aistimuksia ja sosiaalisia suhteita (Schmitt, 1999). Kulutuskokemuksessa kuluttajan oma rooli voi vaihdella passiivisesta aktiiviseen ja etäisestä syventyneeseen (Pine & Gilmore, 1999), kuitenkin oleellista on, että kokemus syntyy vuorovaikutuksessa tuotteen ja kuluttajan välillä.
Holbrook (1996) luokittelee arvot kahdeksaksi erilaiseksi arvotyypiksi, joita
ovat tehokkuus, erinomaisuus, status, arvostus, leikki, estetiikka, etiikka ja
henkisyys. Myöhemmin (2006) hän yhdistää nämä taloudelliseksi, sosiaaliseksi, hedonistiseksi sekä altruistiseksi arvoksi. Holbrook perustaa viitekehyksensä arvoteoreettiseen kirjallisuuteen, mutta myös muita kulutukseen
liittyviä arvojen luokituksia on esitetty. Seth, Newman ja Gross (1991) luokittelevat kulutusarvot toiminnalliseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen, episteemiseen ja tilannesidonnaiseen arvoon. Lai (1995) määrittää arvon hyötykimpuksi ja tyypittelee ne toiminnallisiksi, sosiaalisiksi, emotionaalisiksi,
episteemisiksi, tilannesidonnaisiksi, esteettisiksi, hedonistisiksi sekä holistisiksi arvoiksi. Myöhemmin LaSalle ja Britton (2003) tyypittelevät arvon fyysiseksi, emotionaaliseksi, älylliseksi ja henkiseksi arvoksi.
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Vaikka luokitteluissa on paljon yhteneväisyyttä, niin Holbrookin viitekehys
on kuitenkin ainoa, joka suhteuttaa eri arvotyypit toisiinsa kolmen eri ulotulo
tuvuuden avulla: ulkoinen
ulkoi
vs. sisäinen, itseen vs. muihin
ihin kohdistuva
kohdistu
sekä
aktiivinen vs. vastaanottava (Holbrook,
(Holbrook 1996: 9). Ulkoinen arvo edustaa
instrumentaalista, välillistä kulutusta, jossa tuote on arvostettu sen toimint
nallisten hyötyjen vuoksi. Sisäinen arvo taas tarkoittaa, että kulutuskokekulutuskok
musta arvostetaan
etaan sen itsensä
itsen
vuoksi ja on luonteeltaan terminaalista.
(Holbrook, 1999: 10; Wagner, 1999: 135.)
Arvo on itseen kohdistuvaa silloin, kun kulutus kohdistuu yksilön omiin tarta
peisiin tai vaikuttaa yksilöön itseensä.
itseensä Vastaavasti arvo on muihin kohdistukohdist
vaa, mikäli kulutuskokemus tai tuote on arvostettu jonkun muun,
muun kuten
perheen tai ystävien vuoksi. (Holbrook, 1999: 11). Wagner (1999: 135–
136) kuitenkin huomauttaa, että liiketalouden näkökulmasta tämä jako on
teennäinen, koska liiketaloudellisesti lähtökohtana
na on, että kulutuksella pyp
ritään toteuttamaan aina jossain määrin yksilöllisiä tavoitteita.
tavoitteita Näin ollen
kaikkien arvotyyppien tulisi olla ainakin jossain määrin yksilökeskeisiä.
Aktiiviseen arvoon yhdistyy kuluttajan fyysinen tekeminen tai mentaalinen
ajattelu, kun taas vastaanottava
astaanottava arvo syntyy ymmärryksenä, arvostuksena,
ihailuna tai muutoin reagoimalla johonkin tuotteeseen tai kulutuskokemukkulutuskokemu
seen (Holbrook, 1999: 11). Aktiivisen
ktiivisen ja vastaanottavan arvon ero on harha
voin otettu esille kirjallisuudessa (Richins, 1999). Myös Brown (1999) ja
Wagner (1999) tuovat esille, että leikin ja estetiikan sekä etiikan ja henkihenk
syyden ero on hiuksenhieno.
hiuksenhieno Arvotyypit on esitetty kuviossa 1.

Kuvio 1: Asiakasarvon tyypit (Holbrook 1999, Holbrook 2006).
2006
Taloudellinen arvo näyttäytyy
näyttäytyy tehokkuutena ja erinomaisuutena. Tehokkuudella tarkoitetaan aktiivista arvoa, joka saadaan tuotteesta, jonka avulla
voidaan saavuttaa jokin asia. Esimerkiksi avaimet sopivat oven avaamiseen
tai veitsi lihan leikkaamiseen. (Holbrook,
(Holbrook 1999: 13) Tehokkuutta
Tehokk
voidaan
19

arvioida hyötynä, joka saadaan suhteessa siihen uhraukseen, joka joudutaan antamaan (Zeithaml, 1988). Tehokkuus voi ilmetä myös vaivattomuutena, esimerkiksi kauppakeskuksissa yhdistyvät useammat erilaiset kaupat
ja palvelut helpottavat asiakkaan ostosten tekemistä (Kim, 2002). Erinomaisuus taas on luonteeltaan vastaanottavaa, tuotetta tai palvelua arvostetaan sen oletetun potentiaalin vuoksi. Tuotetta pidetään ylivertaisena,
laadukkaana tai erityisen houkuttelevana. Tämä kuitenkin tapahtuu tuotetta
käyttämättä, sillä mikäli erinomaisuuteen liitettäisiin tekeminen, muuttuisi
se tehokkuuden arvoksi. (Holbrook, 1999: 14–15)
Sosiaalinen arvo näyttäytyy statuksena ja arvostuksena. Status arvona tarkoittaa kuluttajan tarkoituksellista kuluttamista osoittaakseen menestystä ja
valtaa. Arvostus sitä vastoin muodostuu passiivisesta tuotteiden omistamisesta, joilla on kuitenkin merkitystä siihen, miten muut näkevät kuluttajan.
Statuksen ja arvostuksen välistä eroa voisi kuvata sillä, onko kuluttajalla
”tarve menestyä” vai onko hän vain ”menossa mukana”. Menestyäkseen
täytyy olla itsevarma, jämäkkä, omistushaluinen ja jopa juonitteleva, kun
taas menossa mukana olevalle riittää, että seurailee ja toimii yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti. (Holbrook, 1999: 15–17.)
Hedonistinen arvo näyttäytyy aktiivisena leikkinä ja vastaanottavana estetiikkana. Leikki liittyy kuluttajan kokemaan hauskuuteen ja nautintoon.
(Holbrook, 1999: 18–19). Graysonin mukaan (1999: 111–115) leikki voi ilmentyä myös esimerkiksi vilppinä, kekseliäisyytenä, matkimisena ja osallistumisena). Kun Holbrook määrittelee leikin itseen kohdistuvana, niin Holt
(1995) tuo esille, että leikin avulla myös seurustellaan ja pyritään siten
luomaan yhteisöllisyyttä. Näin hän korostaa leikin vuorovaikutuksellisuutta
ja sosiaalista ulottuvuutta. Estetiikka arvon tyyppinä on kulutuskokemuksen
arvostamista täysin sen itsensä vuoksi. (Holbrook, 1999; Eaton, 1994:
107–108) Estetiikka liittyy usein muotiin ja taiteeseen, mutta kokemuksellisuuden myötä myös esimerkiksi matkailuun ja sisustamiseen. Kim (2002)
käsitteellistää esteettisen kokemuksen pitävän sisällään muun muassa
kauppakeskuksen tunnelmaa, jossa yhdistyy tilan arkkitehtuuri, sisustussuunnittelu, muotoilu ja koristelu. Aiemmissa tutkimuksissa puun esteettistä
arvoa kuvaavat luonnehdinnat esimerkiksi sen kauneudesta, lämmöstä,
hienostuneisuudesta ja tyylikkyydestä (Laaksonen & Laaksonen, 1999;
Blomgren, 1965)
Altruistinen eli pyyteetön arvo näyttäytyy eettisyytenä sekä henkisyytenä.
Eettisen toiminnan perusteena on asioiden tekeminen toisten puolesta ja se
miten nämä toiset reagoivat siihen. Eettistä arvoa voidaan saavuttaa esimerkiksi vapaaehtoistyössä tai pyrkimyksellä elämään oikein. Etiikka arvona
on olemassa ainoastaan silloin, kun se on toisiin kohdistuvaa ja terminaalista, eikä sisällä mitään instrumentaalisia ulottuvuuksia (Holbrook, 1996).
Toisaalta eettinen toiminta voidaan kuitenkin nähdä sisältävän useita motiiveja, joista osa voi olla myös poliittisia tai statuksen tavoittelua (Smith,
1999). Tällöin eettinen toiminta voi olla vain keino saavuttaa muita tavoitteita ja se muuttuu terminaalisesta instrumentaaliseksi.
Henkisyys arvona on terminaalista, kokemusta sen itsensä vuoksi, jossa kuluttaja on vastaanottavana osapuolena. Esimerkkejä henkisyydestä arvona
ovat muun muassa usko, ekstaasi, palvonta, pyhyys ja taikuus (Holbrook,
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1999). Kuluttamisessa henkisyys voi näyttäytyä joidenkin tuotteiden pitämisenä pyhänä, esimerkiksi kansallisuutta osoittavat liput tai lempijääkiekkojoukkueen tunnukset (Belk, Wallendorf & Sherry, 1989).
Holbrookin esittämä arvotypologia antaa analyysityökalun kokemuksellisen
arvon analysointiin. Tässä tutkimuksessa analysoidaan millaisia arvotyyppejä esiintyy, kun kuluttajan puhuvat puusta tuotemateriaalina sekä millaisia
sisältöjä puu antaa esiintyville arvotyypeille.

METODOLOGISET VALINNAT
Tutkimuksen aineistona on käytetty kahta laadullista aineistoa. Ensimmäinen aineisto koostuu neljästä ryhmäkeskustelusta (Boddy, 2005). Lumipallo-otannan avulla muodostetuissa ryhmissä pyrittiin sisäisesti homogeenisiin
ryhmiin (Knodel, 1993), jotka edustaisivat elämäkaaren eri vaiheita (Evans,
Jamal & Foxall, 2006: 187–188). Ryhmiksi muodostuivat (a) nuoret (opiskelijat), (b) pesänrakentajat, (c) pesänasujat, joilla murrosikäisiä lapsia sekä (d) vanhemmat aikuiset, joilla lapset olivat jo lähtemässä pesästä. Yhteensä 20 henkilöä, joista neljä oli miehiä, osallistui keskusteluihin. Kaikki
haastateltavat ovat Suomen kansalaisia, suomenkielisiä ja asuvat Uudellamaalla.
Ryhmäkeskusteluissa käytettiin erilaisia tuotteita stimuloimaan mahdollisimman rikasta keskustelua. Tuotteet valittiin siten, että ne edustaisivat
monipuolisesti kuluttajan elämän osa-alueita; kotia (lattiamateriaalit), teknologiaa (tietokoneen näppäimistöt), ruokailemista (kertakäyttöaterimet) ja
”itseä” (kaulakorut). Nähtävillä olevat materiaalit vaihtelivat tuoteryhmittäin, kuitenkin niin että puu oli mukana kaikissa tuoteryhmissä. Jokainen
tuoteryhmä esiteltiin ensin visuaalisen materiaalin avulla ja sen jälkeen
konkreettisten tuotteiden muodossa, jolloin moniaistinen arviointi mahdollistui.
Ensimmäisessä aineistossa korostuu tuotteiden arviointi sekä keskustelu
yleisesti erilaisista materiaaleista. Puu nousi esille eri tavoin eri tuoteryhmien kohdalla. Toisella aineistolla pyrittiin edelleen syventämään ymmärrystä
erityisesti puusta tuotemateriaalina. Aineisto koostuu yhdeksästä liiketaloustieteen opiskelijoiden tekemästä henkilökohtaisesta kuvakollaasista sekä
niiden pohjalta tehdystä kirjallisesta tehtävästä. Kollaasien aiheena oli ”Millaisia ajatuksia ja tunteita liitän puuhun tuotemateriaalina?”. Ensimmäisessä
vaiheessa vastaajat keräsivät kahdeksan kuvaa, jotka kuvasivat heidän ajatuksiaan ja tunteitaan liittyen puuhun tuotemateriaalina. Toisessa vaiheessa
vastaajille annettiin kysymysrunko, jonka pohjalta he kertoivat valitsemiensa kuvien merkityksestä. Kysymysrungossa oli neljä teema-aluetta, (1) storytelling, (2) mahdolliset puuttuvat kuvat, (3) kuvien ryhmittely sekä (4)
kuvien tärkeys ja oleellisuus. (Zaltman & Coulter, 1995).
Kahden aineiston käyttö antaa paikan kritiikille. Käyttämäni aineistot kuitenkin tukevat toisiaan ja siksi niiden kummankin käyttäminen rikastuttaa
analyysiä ja syventää ymmärrystä puumateriaaliin liitetyistä arvoista. Ensimmäisenä kerätty ryhmäkeskusteluaineisto korostaa materiaalin objektisidonnaisuutta ja tuo esille, miten eri materiaalit nousevat eri tuoteryh21

missä arvioinnin kohteeksi. Jälkimmäisenä kerätty kollaasiaineisto taas tuo
esille yleisesti puuhun tuotemateriaalina liitettyjä henkilökohtaisia merkityksiä. Toinen kritiikin kohde on aineistojen yleinen luonne suhteessa analysoinnissa käytettyyn viitekehykseen. Arvotypologiaa ei ole eksplisiittisesti
otettu esille aineiston keruuvaiheessa. Vaikka tyypittelyn käyttö olisi voinut
monipuolistaa tyypin saamaa sisältöä, niin tutkimuksessa on haluttu analysoida niitä koetun arvon tyyppejä, joita kuluttajat itse ottavat esille puhuessaan puusta. Tästä syystä aineiston keruuta ei ole ohjattu valmiiksi arvotyyppeihin.
Aineiston analysoinnissa lähtökohtana on ollut teoriasidonnainen sisällönanalyysi, jossa teoria ohjaa analyysiä (Tuomi & Sarajärvi, 2003: 93–94).
Kuten usein laadullisessa tutkimuksessa, joku pieni asia saattaa antaa vihjeen siitä, että aineistossa on jotain mielenkiintoista. Tässä tutkimuksessa
viittaukset puun arvokkuuteen ja pyhyyteen ohjasivat alkuvaiheessa tutkimaan systemaattisemmin, millaisia arvoja puuhun liitetään. Koska Holbrookin viitekehys näytti sopivan moniulotteisen merkitysmaailman systemaattiseen jäsentämiseen, valitsin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin lähtökohdaksi. Aineistoja on ensin pelkistetty luokittelemalla niitä sen suhteen mitä
asioita puusta tuotemateriaalina otetaan esille. Näin ollen arvon nähdään
muodostuvan niistä merkityksistä, joita kuluttajan yhdistävät puuhun tuotemateriaalina. Tämän jälkeen näitä luokkia on ryhmitelty yhdistämällä niitä
suhteessa kahdeksan arvon tyyppeihin. Nämä luokittelut antavat puumateriaaliin liittyvän sisällön arvotypologialle.
Tutkimusten tulosten raportoinnissa käytetyt aineistonäytteet on muokattu
luettavampaan muotoon siten, että näytteen kannalta oleellinen tieto säilyy.
Näin ollen ryhmäkeskusteluista valittu aineistonäyte saattaa sisältää myös
useampien ihmisten päällekkäistä, toisia jatkavaa puhetta. Kollaasien aineistonäytteitä ei ole muokattu. Ryhmäkeskustelujen aineistonäytteet ovat
koodattu kirjaimella R sekä ryhmän numerolla (1-4). Kollaasiaineiston aineistonäytteet ovat koodattu kirjaimelle K sekä vastaajan numero (1-9).

PUUMATERIAALI ERI ARVOTYYPEISSÄ
Käytettävyyttä, monikäyttöisyyttä ja laadukkuutta
Puun tehokkuutta kuvataan käytettävyydellä sekä monikäyttöisyydellä niin
yleisesti kuin myös tuoteryhmätasolla. Kollaasit korostivat puun yleistä käytettävyyttä ja monipuolisuutta, kun taas ryhmäkeskusteluissa käytettävyys
kytkeytyi esillä olevista tuotteista lattiamateriaaleihin, tietokoneen näppäimistöön sekä kertakäyttöaterimiin.
”Puun voidaan sanoa olevan monikäyttöinen, koska puusta voidaan valmistaa asioita eri käyttötarkoituksiin. Monet puun käyttötarkoituksista ovat käytännöllisiä, kuten esimerkiksi lautojen käyttäminen rakennusmateriaalina.”
(K6)
”Roger Federer kuvaa puun monipuolisuutta tuotemateriaalina. Mielestäni
puuta voi kuvailla monipuoliseksi sen vuoksi, että sitä voidaan lukemattomiin eri tarkoituksiin. Puuta käytetään paljon rakennusmateriaalina, huone-
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kaluissa, erilaisissa tarve- ja koriste-esineissä ja monien erilaisten laitteiden
ja esineiden yksityiskohdissa.” (K2)

Materiaaliarvioinnin objektisidonnaisuus esimerkillistyy keskustelussa puisesta näppäimistöstä, jossa sen ronski raakapuinen ulkonäkö herätti keskustelua toimimattomuudesta, kestämättömyydestä sekä rumuudesta. Toisaalta keskustelussa tuli esille, että mikäli esineessä käytetty puu olisi toisenlaista, niin se voisi olla kiinnostava tuote.
”Tästä näppäimistöstä tulee sellainen vaikutelma, että tämä ei toimisi yhtä
hyvin kuin nuo toiset. Vaikka tässä olisi yhtä hyvä tekniikka sisällä, mutta
tämä puu ja kaikki nämä (näppäimet), tämä on vaan kuori. En minä sitä
puuta joka paikkaan tunkisi, vaikka tämä olisi ihanalla puisella pöydällä. Sellainen moderni ja nätti puinen pöytä olisi ihana, mutta tämmöistä näppäimistöä en haluaisi kotiini, tämä on ihan kauhea, en tykkää.”(R2)

Käytettävyyden puute tuli esille myös puisten kertakäyttöaterimien kohdalla, kun puumateriaali arvioitiin tuntuvan pahalta ja tahmealta suussa ja jättävän suuhun pahaa makua. Hygienialtaan puiset kertakäyttöaterimet toisaalta arvioitiin hyväksi, koska voidaan polttaa mutta toisaalta huonoksi,
koska niitä ei voisi käyttää kuin yhden kerran.
”Näistä puisista jää paha maku suuhun, ne eivät kelpaa edes jäätelötikuiksi.
Jos syöt vaikka kuumaa keittoa ja lusikka on siellä keitossa, niin keittoa
imeytyy tähän lusikkaan ja tästä tulee sellainen rasvainen. Lisämakua tulee
vielä lisää, kun lämpenee.” (R2)

Erinomaisuus arvona tarkoittaa tuotteen pitämistä ylivertaisena, laadukkaana tai erityisen houkuttelevana ilman varsinaista käyttöä. Viittauksia puun
erinomaisuuteen löytyy kommenteissa kuten:
”Laminaatti on helppo asentaa ja paljon halvempaa. Mutta parketti on aina
parketti.” (R4)
”Puu on luotettava, kestävä, alkuperäinen ja vastakohta esimerkiksi teennäiselle muoville.” (K4)

Puu näyttäytyy erinomaisena erityisesti yleisellä tasolla, mitä tukee myös
aikaisemmat tutkimukset, joissa on nähty suomalaisten kuluttajien yleisesti
pitävän puusta materiaalina(Esim. Laaksonen ja Laaksonen 1999). Myös
tuoteryhmätasolla on viittauksia puumateriaalin erinomaisuuteen. Aiemmin
Pakarinen (1999) havaitsi, että 84% huonekalukaupan kuluttajista piti puuta huonekalujen tuotemateriaalina ylivertaisena muihin materiaaleihin nähden. Puun erinomaisuutta perusteltiin useimmiten luotettavuudella, ympäristöystävällisyydellä, hyvännäköisyydellä ja arvokkuudella. Tässä tutkimuksessa kuitenkin näyttää siltä, että puumateriaalin käytettävyyttä ja erinomaisuutta pitää arvioida tuotekohtaisesti.
Puumateriaalin toiminnallisuus nousee yleisesti arvioiden positiiviseksi, puu
nähdään monipuolisena ja osin jopa ylivertaisena materiaalina. Tuoteryhmäkohtaisesti kuitenkin materiaali alistuu kokonaisuuden arvioinnille, jolloin
positiivisesti arvioitu materiaali voikin saada negatiivisen arvioinnin. Tässä
aineistossa tällaisia esimerkkejä nousi esille esimerkiksi kertakäyttöisten
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aterimien kohdalla, joiden muotoilu arvioitiin heikoksi ja sitä kautta myös
materiaali epäsopivaksi kyseiseen tuotteeseen.

Statusta ja arvokkuutta
Status arvona näyttäytyy puumateriaalin pitämisenä arvokkaana ja viitaten
niiden käyttäjien korkeampaan sosiaaliseen asemaan. Puusta puhuttaessa
tämä tuli esille erityisesti lattiamateriaalien kohdalla. Parketti liitettiin statukseen, hyvätuloisuuteen ja sitä arvostettiin korkeammalle kuin laminaattia.
”Liitän puuhun arvokkuuden, ehkä myös hieman korkean hinnan ja eksklusiivisuuden erityisesti puudesignesineissä. Esimerkiksi hyvin muotoiltu puuhuonekalu on paitsi kallis, myös arvokkaan näköinen ja luo omistajalleen
ehkä korkeamman sosiaalisen statuksen tuntua.” (K7)

Arvostus arvona näyttäytyy puheena arvokkaasta vaikutelmasta. Arvostuksen arvossa on merkityksellistä se, miten muut näkevät kuluttajan. Esimerkiksi alla olevassa esimerkissä huoneen sohvalla makoilevaa tyttöä kuvattiin
hyvätuloiseksi sillä perusteella, että huoneen lattia näytti olevan parkettia.
”…hyvätuloiselta tuo tyttö näyttää, jos tuo lattia on aito parketti…” (R1)
”Tämä lattiamateriaali on arvokkaimman oloinen, se antaa arvokkaan vaikutelman.” (R1)

Puun kyky kantaa sosiaalista arvoa näyttäytyy selkeästi tuotteeseen kytketyltä. Lattiamateriaalien ja huonekalujen kohdalla sitä näyttää olevan, mutta ryhmäkeskusteluissa mukana olleet muut tuoteryhmät eivät herättäneet
keskustelua sosiaalisesta arvosta.

Kädentaitoa, kekseliäisyyttä, kauneutta ja tunnelmaa
Puuhun liitetty leikki on käsillä tekemisen taitoa, hauskuutta, kekseliäisyyttä
ja nikkarointia. Puun monikäyttöisyyteen yhdistyy itse tekeminen ja helppo
muotoiltavuus. Esimerkiksi puisen näppäimistön kohdalla keskustelussa tuotiin esille, että entisaikaan koulun puhdetöissä tehtiin samantyyppisiä asioita. Lattiamateriaalien kohdalla itse tekemiseen liittyi lattian asennuksesta
puhuminen, joka kuitenkin yhdistyy myös tehokkuuteen. Kekseliäisyyteen
viitattiin puun käyttämisessä hyvin erilaisissa tuotteissa tai että Strömsö –
ohjelmassa, jossa tehdään kekseliäitä, innovatiivisia tuotteita, voitaisiin
tehdä myös puusta valmisettu näppäimistö.
”Tällaisia [puiset kertakäyttöaterimet] olivat aikoinaan puhdetyöt koulussa.
Ei muuta kuin nikkaroimaan.” (R4)
”Materiaalina puu on helposti muokattavissa oikeilla työkaluilla ja siitä voidaan valmistaa monenlaisia tuotteita.” (K3)
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”Tästä kuvasta mieleeni tulee ensimmäisenä verstas, jossa sahataan ja rakennetaan erilaisia käyttötavaroita. […] Kun ajattelen puuta materiaalina,
niin minulle tulee mieleen työnteko, sahaaminen ja meidän ala-asteen puutyön opettaja. Hän oli aina vähän sahanpurussa, joten mielikuvana puusta
tuli minulle myös sotkuisuus.” (K1)

Käsillä tekemiseen liittyy kuitenkin myös taito, raakapuinen näppäimistö herätti keskustelua toisaalta luonnonmukaisuudestaan ja toisaalta viimeistelemättömyydestään. Viimeistelemättömyys johtaa siihen, että kokemus
tuotteesta on negatiivisempi.
”Mutta tämä puu saisi olla arvokkaamman näköistä, viimeistellympää. Tässä
viimeistely ontuu, tämä on tehty jostain puupalasta.” (R2)

Puun liittäminen kekseliäisyyteen ja kädentaitoon nousee esille myös Puuinnovaatiokilpailussa, jonka tarkoituksena oli löytää puulle uusia, innovatiivisia käyttökohteita. Vuonna 1996 järjestettyyn kilpailuun osallistui noin kaksi
ja puoli tuhatta puusta valmistettua tuote-ehdotusta eri puolilta Suomea.
Suurin osa kilpailuehdotuksista oli puusta valmistettuja käyttöesineitä, kuten tuoleja, leluja sekä koriste-esineitä (Puuinnovaatioprojekti, 1997).
Estetiikka arvona kuvastuu puhuttaessa puun kauneudesta. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa puuta on kuvattu kauniiksi ja tyylikkääksi (Laaksonen & Laaksonen, 1999). Puun ulkonäöstä puhuttaessa otetaan esille puun
väri ja syykuviot. Erityisesti syykuviot antavat vaikutelman luonnollisesta,
aidosta ja elävästä puusta. Toisaalta liialliset oksakohdat saavat puun näyttämään likaiselta.
”Puuta voi pitää kauniina materiaalina. Se on kuvioinniltaan hyvin vaihtelevaa ja ainutlaatuista ja puumateriaalin väritys vaihtelee puulajin mukaan.
[…] Ainutlaatuinen. Ei ole kahta samanlaista puuta. Puu on materiaalina
vaihtelevaa, koska puun kuviointi on kaadetulle puulle yksilöllinen. Puusta
valmistettujen kappaleiden ulkonäkö siis vaihtelee. Puussa on oksia ja syitä,
kuten luonnollisessa materiaalissa kuuluukin olla. Puu ei ole tasalaatuista,
jos sitä tarkastelee lähempää.” (K6)
”Nämä lattiamateriaalit näyttävät likaisilta, se ehkä johtuu siitä, että tässä
on niin paljon oksakohtia. Muutoin tykkäisin tämän värisestä puusta.” (R1)

Kauneuden kokemisessa on kysymys positiivisesta reaktiosta tiettyihin rajoihin, yhteneväisyyksiin, kontrastiin ja rakenteisiin (Eaton, 1994: 170).
Enemmän kaikkea ei ole välttämättä parempi.
”Tuosta kuvasta tulee sellainen olo kesämökkiolo, kun puuta on niin paljon.
Siis saahan puuta olla, mutta minä korvaisin sitä kyllä vähän erilaisillakin
materiaaleilla. Voisi niin kuin yhdistellä vähän enemmän. Pitää säilyttää se
kokonaisuus, mutta tuossa sitten on liikaa sitä että kaikki on samaa. Siellä
on liikaa puuta.” (R2)

Puuhun liitetty esteettinen arvo ei noussut keskusteluun kaulakoruista puhuttaessa, vaikka juuri korujen kohdalla esteettisyys nousi muutoin esille.
Itse asiassa kaulakoruista keskustellessa puumateriaali ei noussut arvioinnin kohteeksi laisinkaan, vaikka mukana oli myös puusta valmistettu kaulakoru. Myös aikaisemmassa tutkimuksessa on nostettu esille, että kuluttaja
ei ehkä ole valmis hyväksymään näkyviä ja viestittäviä tuotteita, kuten
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sormus tai salkku, puisina (Laaksonen & Laaksonen, 1999). Ehkäpä kuluttaja ei halua tulla yhdistetyksi tällaisissa tuotteissa niihin perinteisiin merkityksiin, joita puuhun liitetään. Toisaalta Aarikan tyyppiset korut osoittavat,
että on olemassa kuluttajaryhmiä, jotka arvostavat puumateriaalin käyttöä
myös ekspressiivisissä tuotteissa.
Leikin ja estetiikan lisäksi hedonistista arvoa kuvataan erilaisten tunteiden
kautta (Holbrook & Hirschman, 1982). Laaksonen & Laaksonen (1999)
ovatkin ehdottaneet, että puumateriaalin vahvuus saattaa löytyä sen kyvystä herättää tunteita.
”Puu tuotemateriaalina herättää minussa samoja tunteita kuin hyvä viini.
Assosioin viinin nauttimisen kodin rauhaan, hyvään seuraan, takkatuleen ja
mukavaan tuoliin tai sohvaan. Se rentouttaa ja rauhoittaa ja vie hetkeksi
pois todellisuudesta. […] Puusta tulee mieleen tunnelmallinen, lämmin, hämärä, hieman punertavassa valossa oleva sielukas paikka. Puuhun liittyy aina historia tai ainakin vaikutelma siitä. Tuntuu, että taustalla on tarina.”
(K7)

Ekologisuutta, suomalaisuutta ja pyhyyttä
Eettisyys arvona kumpuaa asioiden tekemisestä toisten puolesta ja siitä,
miten nämä reagoivat siihen. Eettisyyden alle voidaankin luokitella keskustelu vihreistä arvoista, luonnonmukaisuudesta, kestävästä kehityksestä ja
ekologisuudesta, jotka kaikki nousevat esille puukeskustelussa.
”Puu on luonnollinen materiaali. Se kasvaa itsessään maapallolla eikä sitä
tarvitse välttämättä jalostaa, jotta sitä voitaisiin käyttää. Puu on myös siksi
sellaisenaan uusiokäyttöistä, mihin kierrätyssymboli viittaa. Se on ekologinen vaihtoehto. Kuvaan liittyy vahvasti mielikuvat luonnosta ja vihreydestä.
Siihen liittyy positiivisuutta ja toivoa. Luonnon äänet ja hajut liittyvät kuvaan.” (K3)
”Nämä puiset kertakäyttöaterimet näyttävät sellaisilta vihreitä arvoja korostavalta, sellaisilta muutaman kerran käytettäviltä, jotka voi polttaa käytön
jälkeen. Ei ole tarvinnut käyttää öljyä tai muita uusiutumattomia luonnonvaroja. Ehkä joku on sitten sellaisesta valmiita maksamaan.” (R1)

Keskustelu puisista kertakäyttöaterimista nosti toisaalta esiin myös ristiriidan. Toisaalta niistä pidettiin, koska ne voitiin polttaa käytön jälkeen. Ne
kuvattiin ekologisemmiksi kuin esimerkiksi muoviset kertakäyttöaterimet.
Toisaalta kertakäyttöisten aterimien käyttäminen ylipäänsä nähtiin kestävän
kehityksen vastaisena, materiaalista riippumatta. Lisäksi puun käyttö kertakäyttöaterimissa nähtiin tuhlaamisena, keskusteluissa tuotiin esille, että olisi sääli heittää pois puusta tehtyjä aterimia. Puu materiaalina näytti siis sisältävän jotain niin arvokasta, että sen käyttäminen kertakäyttöisesti olisi
tuhlaamista.
”Tärkein puusta tuleva ajatus on ekologisuus. Se on täysin luonnollinen materiaali, jonka käyttö tuotteena ei enää käyttövaiheessa tai sen jälkeen rasita maailmaa. […] Jotain mitä en saanut liitettyä kollaasiin, on metsien liialli-
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nen käyttö. Puun käyttö tuotteena kyllä herättää mielessäni kuvia esim. alas
hakatuista sademetsistä sekä sen mukana sukupuuttoon kuolleista eläimistä.” [K4]

Eettistä näkökulmaa on aiemmin tutkittu esimerkiksi selvittämällä amerikkalaisten kuluttajien halukkuutta maksaa ympäristöystävällisiksi sertifioiduista puutuotteista enemmän kuin ilman sertifiointia kaupattavista tuotteista. Tutkimuksessa todettiin, että sertifiointi vaikuttaa eri tavalla eri tuotteissa, mutta on löydettävissä ainakin yksi kuluttajasegmentti, joka on valmis maksamaan hintapreemion sertifioidusta puutuotteesta läpi tuoteryhmien. (Ozanne & Vlosky, 1997.) Toisessa tutkimuksessa selvitettiin Uudessa-Seelannissa asuvien kuluttajien valintakriteereitä ulkokäyttöön tarkoitettujen huonekalujen valinnassa. Puun kotimaisuus näyttäytyi tärkeänä valintakriteerinä. Lisäksi löydettiin kuluttajaryhmiä, joille oli tärkeää puun eettinen alkuperä (Bigsby & Ozanne, 2000).
Henkisyys arvona on terminaalista, kokemusta sen itsensä vuoksi ja siihen
liittyy läheisesti pyhyys. Aineiston pohjalta näyttää siltä, että puu materiaalina sisältää jotain, joka tekee siitä muita materiaaleja arvokkaamman, jollain tasolla pyhän. Esimerkiksi puun käyttö kertakäyttöaterimissa kuvattiin
tuhlaamisena.
“Noissa kertakäyttöaterimissa, niissä on puuta tuhlattu…[]..Puisia kertakäyttöisiä, hirveän sääli heittää roskiin.” (R4)

Belk et al. (1989) kuvaavat kansallisuuteen liittyviä asioita kuten maan lippua nykypäivän pyhistä esineistä, joita kuluttajat haluavat vaalia. Pyhyyteen viittaa se, että nämä tuotteet saattavat olla hyvinkin tärkeitä, koskettavia ja siten jopa ylimaallisia. Niinpä puun liittäminen suomalaisuuteen, perinteeseemme ja kulttuuriimme kuvastaa osaltaan puuhun liitettyjä pyhiä
merkityksiä. Näyttäisi siltä, että puuhun liitetyt merkitykset kumpuavat syvältä mielestämme ja jaetusta kulttuuritaustastamme (Richins, 1994).
”Kotimaista designia! Puu tuotemateriaalina tuo aina mieleen Artekin, Aarikan ja Pentikin. Isovanhemmilta, äidiltä ja tädeiltä perittyjä huonekaluja ja
koru-/koriste-esineitä on kulkeutunut minulle ja luultavimmin kulkeutuu minulta vielä eteenpäin. Nämä ovat klassikoita ja tämäkin työ valmistuu Alvar
Aallon nojatuolissa. Olen sen verran patrioottinen, että kaikki Suomilogolla
varustettu tuo väkisinkin hymynhäiveen kasvoille ja herättää sympatiat.
Oma koti kullan kallis ja hieno tuoli on must! Lisäksi, puu tuo väistämättä
mieleen Suomen metsät ja koko maan. Puu ja siitä valmistetut designaiheet
ovat (tai tulisi olla) osa Suomen imagoa. Finndesignclassics.” (K7)

Puun henkisyydestä kertoo myös sen linkittyminen niin pakanalliseen menneisyyteen kuin nykypäivän uskonnollisiin rituaaleihin. Suomen vanhimpiin
kuuluva puuesine on pieni veistos nimeltä Puujumalainen, joka on männystä valmistettu uhripuu. Uhrikulttiin liittyen se on sivelty rasvalla tai verellä,
sen vuoksi sen rakenne on jäntevöitynyt ja se on säilynyt liejukerroksessa
4000–5000 vuotta. (Sarajas-Korte, 1987: 7). Nykyisin puiset hauta-arkut
saattelevat ihmisen viimeiselle matkalle, muisto metsän ja puun suojaavasta sylistä on kätkettynä kollektiiviseen suomalaiseen sieluun (Pallasmaa,
1987: 17).

27

KESKUSTELUA
Tässä tutkimuksessa on
n analysoitu
analysoi
puumateriaalin kuluttamiseen
amiseen liittyviä
arvoja Holbrookin arvotypologiaa hyväksi käyttäen. Kuviossa 2 on esime
esimerkillistetty
listetty puun arvotyyppejä tulosten perusteella.

Kuvio 2: Puumateriaalin
lin kuvastamat arvot aineistoesimerkein.
aineistoesimerkein

Puuhun
uuhun tuotemateriaalina liitetään kaikkia viitekehyksessä esitettyjä arvotyyppejä. Yleisellä tasolla puumateriaalista puhuttaessa puu näyttäytyy keske
tävänä, monikäyttöisenä, laadukkaana, arvostettavana, luonnonmukaisena,
luonnonmuka
ekologisena ja kauniina suomalaisena, jopa pyhänä, materiaalina.
Puun toiminnallisuutta kuvataan niin käytettävyyden, monikäyttöisyyden ja
laadukkuuden avulla. Puulla näyttää olevan kyky viestiä sosiaalista
s
sta arvoa ja
se näyttäytyy niin aktiivisena statuksena
statuksena kuin vastaanottavana arvokkuutearvo
na.. Hedonistinen leikki näyttäytyy käden taitoina ja kekseliäisyytenä, ese
teettisenä kokemuksena sekä puuhun liitettyinä tunteina. Eettisyys tulee
esille kuvattaessa puuta luonnonmukaisena, ekologisena
ena vaihtoehtona.
Henkisyyden arvo voidaan tulkita nousevan esille viittauksina puun arvokarvo
kuuteen itseisarvona,
seisarvona, puun käyttöön tuhlauksena joidenkin tuotteiden osalosa
ta sekä puun liittämisenä vahvasti suomalaisuuteen. Tämä pyhyys osoittaa,
osoittaa
että puu sisältää tulkintoja, joiden mukaan on oikea tai väärä tapa käyttää
puuta.
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Arvotyyppien suhteellinen tärkeys vaihtelee tuoteryhmittäin. Puu koetaan
esimerkiksi laadukkaaksi, kauniiksi ja arvostusta tuovaksi lattiamateriaaliksi, kun taas kertakäyttöaterimien kohdalla puu koettiin toimimattomaksi
hygienialtaan ja tuntumaltaan. Vastaavasti esteettisyydeltään puuta kuvataan kauniiksi, mutta korujen kohdalla puu tuotemateriaalina ei nouse keskusteluun laisinkaan ja viimeistelemätön tuote arvioidaan rumaksi. Materiaalin arviointi onkin kokonaisvaltaista ja on hyvin vaikea, eikä välttämättä
edes tarkoituksenmukaista, erotella sitä tuotteen muotoilusta ja käyttötarkoituksesta.
Analyysissä käytetty arvotypologia näyttäisi soveltuvan hyvin jäsentämään
systemaattisesti monimerkityksellisen puun arvoja. Aineiston näkökulmasta
näyttää kuitenkin siltä, että viitekehyksessä esitetty taloudellinen arvo kuvastuu toiminnallisena arvona. Aineiston analyysi tukee myös ajatusta siitä,
että arvotypologian taustalla olevat ulottuvuudet ovat jatkumoita ja niiden
erotteleminen toisistaan voi olla empiirisesti haastavaa. Esimerkiksi vaikka
aktiivisen ja vastaanottavan arvon erotteleminen on haastavaa erityisesti
statuksen ja arvostuksen arvon kohdalla, silti aineisto osoittaa puumateriaalilla olevan vahva kyky viestiä sosiaalista arvoa. Myös viitekehyksen eri
arvotyypit ovat itsessään moniulotteisia, pitäen sisällään paitsi erilaisia arvoja, myös arvojen tasoja tai jatkumoita. Esimerkiksi estetiikka arvona pitää sisällään erilaisia esteettisiä kokemuksia ja vastaavasti käytettävyyden
arvoon liittyi myös keskustelua siitä, että käytettävyyttä ei ole.
Puu tuotemateriaalina arvioidaan yleisellä tasolla pääosin positiivisesti ja
siihen liittyy paljon erilaisia mielleyhtymiä. Suomalaisten yhteinen historia
on muodostanut kollektiivisen positiivisen tulkinnan puulle tuotemateriaalina. Viittaukset puuhun itseisarvollisesti arvokkaana ja osin jopa pyhänä, luo
myös normeja sille, miten puuta saa käyttää, jotta se olisi kuluttajalle hyväksyttävissä. Näin ollen tutkimuksen käytännön johtopäätöksenä on, että
puu tuotemateriaalina voi toimia kuluttajalle lisäarvona, mutta se edellyttää
materiaalin käyttöä sopivalla tavalla sopivassa tuotteessa. Tätä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi tuotekehityksen tukena.

Kiitän anonyymejä vertaisarvioijia arvokkaista ja rakentavista kommenteista.
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Peruselämää perusturvalla –
taloudellisen niukkuuden kuluttajapositiot
Sari Mäki

TIIVISTELMÄ
Perusturvan varassa eläville ihmisille elämä on jokapäiväistä niukoissa puitteissa
sinnittelyä. Tarkastelen artikkelissani asemointiteorian (Harré & van Langenhove
1999) avulla sitä, miten haastatellut perusturvan varassa elävät ihmiset näkevät
itsensä osana nyky-yhteiskuntaa. Aineisto koostuu 15 Kelan maksamien vähimmäisetuuksien varassa elävän ihmisen haastattelusta. Analysoin haastatteluja näytteenä todellisuudesta etsien vastausta kysymykseen millaisiin toimijuuksiin haastateltavat itseään puheessaan asemoivat. Haastateltavat asemoivat itseään rajoitteisiksi, vaatimattomiksi ja hyväntekijöiksi. Näiden asemien kautta he osoittavat joutuneensa vallitsevaan tilanteeseen itsestä riippumattomista syistä ja kieltäytyvät
ottamasta vastaan ulkopuolelta tarjottua syrjäytyneen ihmisen asemaa. Itseasemoinnit ilmentävät samalla uhriutta, kyvykkyyttä ja jopa kapinallisuutta.
Haastateltujen asemointien avulla piirtyy kuva työn, rahan ja tuottavuuden arvoja
painottavasta yhteiskunnasta.

PERUSTURVAETUUKSIEN YHTEISKUNTA
Ihmisarvoisen elämän yhtenä perusedellytyksenä voidaan pitää toimeentuloa, joka hankitaan pääsääntöisesti palkkatyön kautta. Kaikki yhteiskunnan
jäsenet eivät kuitenkaan voi osallistua palkkatyöhön. Näitä elämäntilanteita
ovat esimerkiksi työttömyys, pienten lasten hoitaminen, sairastuminen ja
eläkkeelle siirtyminen. Yksilön kohtaamia taloudellisia riskejä varten on hyvinvointivaltioissa rakennettu sosiaaliturvajärjestelmä, joka jakautuu sekä
kuntien tarjoamiin palveluihin että valtion vastuulla olevaan toimeentuloturvaan (esim. Särkelä & Eronen 2007). Perusturva on osa sosiaaliturvaa ja
suppeimmillaan sillä tarkoitetaan toimeentuloturvan rahana maksettavia
vähimmäisetuuksia, joihin kuuluvat esimerkiksi kansaneläke, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki, vähimmäistasoiset vanhempainetuudet, toimeentulotuki ja asumistuki.
Useissa tutkimuksissa (esim. Lehtinen, Varjonen, Raijas, Aalto & Pakoma
2010; Juntunen, Grönlund, Hiilamo 2006) ja selvityksissä (esim. Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011; Lehto 2009; Särkelä & Eronen 2007)
on todettu perusturvan tason olevan alhainen ja jääneen jälkeen ansiotason
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ja kustannusten kehityksestä. Myös pienituloisilta kerätyissä kirjoituksissa
piirtyy kuva niukasta välttämättömyyselämästä (esim. Hänninen & Karjalainen 1994; Isola, Larivaara & Mikkonen 2007). Tehdyt tutkimukset koskettavat suurta joukkoa ihmisiä. Suomessa oli 696 000 pienituloista1 ihmistä
vuonna 2008. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 1990. Pienituloiset
ovat pääosin työelämän ulkopuolella, jolloin heidän saamistaan tulonsiirroista suurin osa on perusturvaetuuksia. (Lohikoski 2010.) Pelkkiä perusturvaetuuksia saavat ovat pääsääntöisesti pienituloisuusrajan alapuolella.
Yhteiskunnan eriytymiseen, etenkin tuloerojen kasvuun kiinnitetään jatkuvaa huomiota jo pienituloisten suuren määrän vuoksi (esim. Hiilamo 2010;
Jäntti 2010; Riihelä, Sullström & Tuomala 2008). Yhteiskunnan eriytymiskeskustelussa argumentoidaan yhteiskunnan eri ryhmittymien etääntyneen
toisistaan niin paljon, että päätöksiä tekevät ihmiset eivät välttämättä ymmärrä päätöksien kohteena olevien tilannetta. Blomberg, Kallio & Kroll
(2010, 598) toteavat tutkimuksessaan, että suomalaisten sosiaalityöntekijöiden syyttävät asenteet avun hakijoita kohtaan vähenevät kokemuksen ja
iän myötä. Tämä on hyvä esimerkki yhteiskuntamme arvoilmapiiristä. Mitä
enemmän yksilöllä on kokemuksia köyhyydestä, sitä paremmin hän ymmärtää köyhyyteen johtavia monimutkaisia prosesseja (emt.).
Tarkastelen artikkelissani sitä millaisiin toimijuuksiin perusturvan varassa
elävät ihmiset asemoivat itseään puheessaan. Lähtökohtana on se, että puheessa tuotetut toimijuudet kertovat myös ympäröivästä kulttuurista. Toimijuus-käsite on analyysin apuväline. Ymmärrän toimijuuden Giddensin
(1984) mukaisesti toimijana toimimisena. Haastattelutilanteessa haastateltava toimii toimijana asemoidessaan itseään erilaisiin asemiin. Asemat ilmentävät haastateltavan toimijuutta. Aineisto koostuu 15:stä perusturvan
varassa elävän ihmisen haastattelusta. Aineiston analyyttisena työvälineenä
käytän Harrén ja van Langenhoven (1999) asemointiteoriaa (positioning
theory).
van Langehove ja Harré (1999, 23) toteavat, että oikeus tarkoituksellisesti
asemoida itseään jakautuu yhteiskunnassa epätasaisesti. Ihmiset asemoivat
itseään niistä oikeuksista, velvollisuuksista ja vaatimuksista käsin, joita heillä on, joita he olettavat heillä olevan tai, jotka heille on määrätty jokapäiväisen elämän piirissä. Siten puheessa tehdyt asemoinnit kuvastavat yksilön olettamia oikeuksia, velvollisuuksia ja vaatimuksia. Analyysini kontekstina ovat tarkoituksellisen ja pakotetun itseasemoinnin (van Langenhove &
Harré 1999, 26) käsitteet. Tutkijan haastatellessa informantteja aiheutuu
haastateltavalle pakotetun itseasemoinnin tilanne. Haastattelutilanne tuottaa siis pakotetun itseasemoinnin, jonka puitteissa haastateltavalle annetaan mahdollisuus tarkoitukselliseen itseasemointiin.
Asemointiteoria antaa mahdollisuuden tarkastella perusturvan varassa elävien ihmisten maailmaa niin kuin he itse sen näkevät tai haluavat esittää.

1

Pienituloisiksi katsotaan henkilöt, joiden kotitalouden yhden vuoden yhteenlasketut käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti tulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalentista mediaanitulosta. Vuonna 2009 pienituloisuusraja oli 14 230 euroa (Tilastokeskus).
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Teorian vahvuus on se, että se mahdollistaa toimijuuden myös niille, joilla
ei sitä yleensä ole. Teoria voidaan näin ollen nähdä mahdollisuutena oikeudenmukaisuuden lisäämiseen. Todettakoon Pöysän (2010, 169) sanoin ”itsen asemointi itse kerrotuissa kertomuksissa on keskeinen yksilönvapauden
alue, joka mahdollistaa epätasa-arvon kokemusten kumoamisen ja oman
toiminnan tulkinnan itseä tyydyttävällä tavalla”.
Perusturvan varassa elävät ihmiset kuuluvat ainakin taloudellisesti yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin. Tutkimustieto siitä,
miten perusturvan varassa elävät ihmiset merkityksellistävät maailmaansa
lisää ymmärrystä toisistaan eriytyneiden yhteiskuntaryhmittymien välillä.
Näkökulma on tärkeä myös poliittisen legitimiteetin kannalta (Kangas & Ritakallio 2008). Päätöksiä tehdessään poliitikkojen ja muiden vallanpitäjien
olisi syytä ymmärtää minkälaisia ihmisiä tehdyt päätökset koskevat ja mitkä
ovat päätösten seuraukset.

AINEISTO JA ANALYYSIMENETELMÄ
Tutkimusaineistoni koostuu 15:sta strukturoimattomasta perusturvan varassa elävän ihmisen haastattelusta. Haastatellut vastaanottavat jotakin tai
useita seuraavista vähimmäisetuuksista: työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki, kansaneläke, opintotuki, kuntoutustuki ja kotihoidon tuki
(mikäli sille on siirrytty vähimmäistasoiselta vanhempainetuudelta). Näiden
perusturvaetuuksien lisäksi suurin osa haastateltavista vastaanottaa toimeentulotukea ja asumistukea. Kyseessä on heterogeeninen joukko ihmisiä, joiden yhteinen nimittäjä on perusturvan varassa eläminen. Aineistoni
heterogeenisyys kuvastaa niitä ongelmia, joita perusturvan käsitteen ja sen
kohtuullisen tason määrittelyyn liittyy. Kuten Arajärvi (2002, 428) toteaa
”Etuuden oikean tason säätely on vaikeaa, koska on lähes mahdotonta
osoittaa yhtä euromäärää, joka olisi kaikissa tilanteissa yksilön kannalta hyväksyttävä ja riittävä”. Näen aineiston heterogeenisyyden kuitenkin vahvuutena suhteessa tutkimuskysymykseeni, sillä heterogeenisyys tuo näkyviin perusturvan varassa eläviä ihmisiä eikä esimerkiksi mahdollisesti leimautuneita käsitteitä, kuten työtön, sairas ja yksinhuoltaja.
Tavoitin haastatellut Helsingin työttömien yhdistyksen ja Internetin keskustelupalstojen kautta. Tein haastattelut Helsingin työttömien yhdistyksen tiloissa, kahviloissa ja baareissa sekä haastateltavien kotona elokuun 2009 ja
huhtikuun 2010 välisenä aikana. Haastattelujen kesto vaihtelee 1-2 tunnin
välillä. Litteroitua tutkimusmateriaalia on yhteensä noin 300 sivua. Haastatteluissa keskustelimme muun muassa haastateltavan elämäntilanteesta ja
siihen johtaneista tekijöistä sekä arjesta, taloudesta, työstä, terveydestä ja
viranomaissuhteista. Haastatteluissa läpikäydyt teemat kuvastavat haastateltaville itselleen merkityksellisiä aihealueita. Kaikkia aihealueita ei käsitelty seikkaperäisesti jokaisessa haastattelussa. Esimerkiksi eräs työtön haastateltu puhui ainoastaan töistä, joita oli elämänkaaren mittaan tehnyt. Hän
vastasi muita aiheita koskeviin kysymyksiini hyvin lyhyesti ja jatkoi heti sen
jälkeen kertaamalla työhistoriaansa. Tästä voidaan päätellä, että työn menetys merkityksellistyy tärkeänä osana haastateltavan maailmaa ja/tai pelkästä työstä puhuminen korvaa itselle epämieluisia puheenaiheita. Tällaista
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haastattelutilanteessa tapahtuvaa haastateltavan toimijuuden osoittamista
on kunnioitettava.
Haastattelutilanteet vaihtelivat tuttavallisesta jutustelusta innokkaaseen
kerrontaan. Kaiken kaikkiaan haastateltavat olivat kiinnostuneita kertomaan
kokemuksistaan perusturvan varassa elämisestä. Pyrin haastattelutilanteissa luomaan ilmapiirin, jossa haastateltava rohkaistuisi kertomaan elämästään omien mieltymysten mukaisesti. Tarvittaessa tarkensin aihealueita
haastattelun kuluessa. Lisäksi sovin haastateltujen kanssa, että voin ottaa
heihin yhteyttä myöhemmin, mikäli tarkennettavaa ilmenee litteroinnin tai
analyysin edetessä. Tästä syystä aineistossa on myös jonkin verran sähköpostikeskusteluja.
Olen analysoinut aineistoa Harrén ja van Langenhoven (1999) asemointiteorian avulla. Teoria sopii työvälineeksi silloin, kun halutaan ymmärtää,
miten erilaiset ilmiöt tuotetaan puheessa. Ihmisten arkinen elämä muodostuu puheavaruuden osista eli diskursseista, jotka ovat asemointiteorian mukaan sekä elämäntarinan että sosiaalisen maailman peruselementtejä. Ihmisten taidot ovat kielen lisäksi riippuvaisia sosiaalisen maailman elementtien ymmärryksestä ja niihin reagoimisesta. Puheessa tuotetut asemoinnit
ilmentävät puhujan sosiaalista maailmaa. (Harré & van Langenhove 1999,
4.) Asemoinnit voivat olla tiedostamattomia, tarkoituksellisia, päällekkäisiä
ja uudelleen neuvoteltavissa (van Langenhove & Harré 1999, 20–23).
Asemointi tapahtuu moraalisessa kehyksessä, jonka mukaisesti määräytyy
se, mitä voidaan kenellekin sanoa. Perusturvan varassa elävät ihmiset ovat
hallinnon kohteina ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa itseään koskeviin
päätöksiin ovat tästä näkökulmasta rajalliset. Teorian valtasuhteisiin liittyvät oletukset mahdollistavat toimijuuden antamisen tutkittavalle ja siitä
syystä se sopii strukturoimattomien haastattelujen analyysivälineeksi.
Näen asemointiteorian kulttuurintutkimuksen näkökulmasta ja sen lähtökohdat ovat diskurssiteoreettiset. Kulttuurintutkimuksen näkökulmasta sosiaalinen toiminta jäsentyy merkitysrakenteiden ja merkityksellistämisen
kautta (esim. Hall 1997). Perusturvan varassa elävien merkitysmaailman
ymmärtäminen on väline heidän sosiaalisen toiminnan ymmärtämiselle.
Heidän merkitysmaailmansa ilmentää samalla myös kulttuurista merkitysjärjestelmää (Carbaugh 1999, 160). Perusturvan varassa elävien asemointeja voidaan pitää osoituksena yhteiskunnallisesta diskursiivisesta merkityskamppailusta (esim. Hirsto 2010). Tämä näkyy haastateltavien toisen asteen asemoinneissa ja asemista kieltäytymisissä. Niiden avulla he rakentavat vastaidentiteettiä esimerkiksi viranomaisten taholta tarjotulle identiteetille.
Käytän asemointiteoriaa kytkien sen väljästi valtasuhdetutkimukseen.
Edempänä esittelemäni pakotettu itseasemointi ilmentää vallankäyttöä,
jonka kautta esimerkiksi yhteiskunnan järjestelmät toimeenpannaan. Tällaisen yhteiskunnallisen vallan alaisuudessa olevien ihmisten kertomukset
nostavat Foucault´n (1980) hengessä esiin piilossa olevaa tietoa ja antavat
mahdollisuuden analysoida yhteiskunnallisen vallan diskursiivista rakennetta
(ks. Kusch 1993).

36

Asemointiteorian mukaan keskustelun rakenne on kolmiulotteinen sisältäen
kertomuksellisuuden, puheilmaisun ja asemat. Asemat eivät ilmesty tyhjästä, vaan ne tuotetaan puheen avulla osana kertomusta. Asemointi jaetaan
teorian mukaan vielä kolmeen eri tasoon. Ensimmäisen asteen asemointi
tapahtuu usein tiedostamatta; silloin puhuja asemoi itsensä ja muut puheessaan joihinkin tiettyihin asemiin. Toisen asteen asemointi tapahtuu silloin, kun ensimmäisen asteen asemointia ei oteta itsestäänselvyytenä. Toisen asteen asemointi on aina tarkoituksenmukaista ja sen avulla voidaan
kieltäytyä tarjotusta asemasta. Kolmannen asteen asemoinnissa voidaan
ottaa mukaan kolmas osapuoli kertomalla hänelle käydystä keskustelusta,
jolloin itse ja muut asemoidaan uudestaan. Kolmannen asteen asemointi
voidaan käydä myös alkuperäisten keskustelijoiden kesken keskustelemalla
aiemmin käydystä keskustelusta. Esimerkkinä toisen asteen asemoinnista
on eräs haastateltu, joka pohtii omaa identiteettiään työttömänä ollessaan:

”Työttömänä mä en koe olevani, koska mä teen koko ajan jotain.
Nytkin mä teen yhdistystyötä. Että koko ajan tavallaan jotakin.”
Haastateltu ottaa itselleen aktiivisen ihmisen aseman ja samalla kieltäytyy
toimettoman työttömän asemasta. Asemasta kieltäytymisen myötä haastateltu tuottaa kuvaa perinteisestä tavasta puhua työttömistä. Sama pätee
muihin asemista kieltäytymisiin. Asemista kieltäytymisellä haastateltavat
vahvistavat kyseiset asemat aina uudelleen.
Tarkoituksellisen asemoinnin avulla ihmiset pystyvät tietoisesti tuottamaan
omaa identiteettiään. Oikeus tietoisesti asemoida itseään ja muita jakautuu
epätasaisesti. Ihmiset ovat arkielämän eri tilanteissa osana sellaista moraalista järjestystä, jossa tarkoituksellinen asemointi ei ole samassa määrin
kaikille mahdollista. Esimerkiksi yllä olevan haastatellun oma kokemus ja
työttömyyden aikainen toiminta eivät merkitse mitään viranomaisten kanssa asioidessa, sillä työttömyyttä ei määritellä subjektiivisen kokemuksen
kautta vaan virallisesti tiettyjen kriteerien mukaan. Van Langenhove ja
Harré (1999, 23) jakavat tarkoituksellisen asemoinnin neljään eri kategoriaan: vapaa itseasemointi, pakotettu itseasemointi, vapaa muiden asemointi
ja pakotettu muiden asemointi. Tarkastelen seuraavaksi pakotetun itseasemoinnin käsitettä, koska ymmärrän haastattelutilanteiden rakentuvan
sen mukaisesti.
Pakotettu itseasemointi voidaan ymmärtää väljästi vastauksena kysymykseen ”kuinka voitte?”. Toisaalta pakotettu itseasemointi liittyy tutkimuksen
teon kannalta tärkeään näkökulmaan ja rajoitteeseen. Perusturvan varassa
elävän asema määrittyy järjestelmän sääntöjen mukaisesti, joita viranomainen omalla toiminnallaan toimeenpanee. Perusturvan varassa elävän
on esitettävä itsensä tietyllä tavalla ollessaan viranomaisen edessä saadakseen hänelle kuuluvat etuudet. Suhdetta kuvaa valta-asema, joka määrittää
ne oikeudet ja rajoitteet, joita tilanteeseen osallistujilla on. Tutkimustilanteen ollessa kyseessä perusturvan varassa elävää ihmistä kannustetaan
esittämään mielipiteitään tutkijalle. Tutkijan on osattava perustella asiansa
niin hyvin, että tutkittava haluaa osallistua tutkimukseen ja loppujen lopuksi
alistua pakotetun itseasemoinnin alaisuuteen, jota tutkimukseen osallistuminen myös on.

37

Tutkimukseen osallistuminen voidaan nähdä tutkittavien keinona saavuttaa
jokin tavoite. Tarinat vaihtelevat sen mukaan miten haastateltavat itsensä
haluavat esittää. Van Langenhove ja Harré (1999, 25) puhuvat tarkoituksellisesta asemoinnista strategisena asemointina. Loppujen lopuksi puheessa
sekoittuvat strategiset ja tiedostamattomat asemoinnit ja niiden rajankäyntiä on mahdotonta eritellä. Ottamalla strategisen asemoinnin väljemmät
oletukset analyysin lähtökohdaksi, voidaan päästä käsiksi siihen, miten
haastateltavat tuottavat tutkimustilanteessa omaa identiteettiään. Tutkimustilanteessa tuotettu todellisuus tapahtuu van Langenhoven & Harrén
(1999, 21) jaottelun mukaisesti kolmannen asteen asemoinnin kehyksessä,
jonka mukaisesti haastateltavat saavat mahdollisuuden todellisuuden korjaamiseen ja kokemuksiensa uudelleen käsittelyyn (ks. Pöysä 2010).
Olen muodostanut asemat sellaisten adjektiivien avulla, joita haastateltavat
tuovat puheessaan esiin. Asemat muotoutuivat analyysin edetessä aineistositaattien luokittelulla ja ryhmittelyllä. Sisällytin analyysiin sekä ne aineistositaatit, joissa haastateltavat puhuvat itsestään että ne, joissa itseä asemoidaan jonkun toisen asemoimisen kautta. Tulkitessani haastateltujen puheessaan tuottamia asemia olen pohtinut sitä, mitä oikeuksia haastateltavat
hakevat asemoinneillaan, mitä mahdollisuuksia asemat tarjoavat sekä minkälaisia velvollisuuksia ja rajoitteita asemiin liittyy?
Käsittelen aineistoani näytteenä todellisuudesta (näytenäkökulmasta ks.
Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 71–72). Olen kiinnostunut siitä miten
haastateltavat rakentavat itselleen erilaisia toimijuuksia ja millä tavalla nämä toimijuudet asettuvat osaksi kulttuurista merkitysjärjestelmää. Suhtautumistapani on Juhilan (1999, 175) episteemisen konstruktionismin kaltainen, jolloin tutkimuskohteenani on haastatteluissa tuotetun puheen avulla
rakennetut merkitykset ja niiden välinen kamppailu. Pohdin esimerkiksi sitä
millä eri tavoin haastateltavien puheessa tuottama rajoitteisuus näyttäytyy
ja miten sen mukainen toimijuus puheessa ilmennetään. Sillä onko jonkinlainen rajoitteisuus olemassa aineiston ulkopuolella, ei ole analyysissani
merkitystä. Rajana tulosten käytettävyydelle on se, että niiden mukainen
maailma on tuotettu juuri siinä nimenomaisessa tilanteessa, nimenomaisten
henkilöiden kesken ja sellaiseksi kuin se silloin on haluttu rakentaa. Tämän
nimenomaisen maailman ulkopuolelle jää lukuisia toisia maailmoja.
Esitän seuraavaksi haastateltujen puheesta tulkitsemani kolme itseasemointia: rajoitteinen, vaatimaton ja hyväntekijä. Aineistositaatit ovat tekstissä
lainausmerkein sisennettyinä. Anonymiteetin säilyttämiseksi en mainitse
haastattelujen tunnistetietoja sitaatin yhteydessä.

RAJOITTEINEN
Puhetta rajoitteisuudesta esiintyy kaikissa haastatteluissa. Haastatellut korostavat puheessaan kohtaavansa elämässään monia erilaisia rajoitteita.
Rajoitteisuus voidaan jakaa seuraaviin rajoittaviin tekijöihin: (i) rahan puute
ja pienituloisuus (ii) työttömyys (iii) lapsuuden olosuhteet sekä (iv) yksinhuoltajuus ja lapsen saaminen. Rahan puute ja pienituloisuus asemoidaan
elämää rajoittaviksi tekijöiksi. Rahan puutteesta johtuen hankintojen - silmälasit, puhelin, vaatteet, huonekalut, ajokortti ja auto - tekeminen on vai38

keaa. Turner-Bowker (2001, 318) toteaa tutkimuksessaan pienituloisista
naisista, että rahan puutteen vuoksi siistien vaatteiden hankinta on miltei
mahdotonta ja sen myötä heidän työnsaantinsa vaikeutuu. Hankintojen tekemisen rajoittuneisuus näyttäytyy haastatellun puheessa seuraavalla tavalla:
”Ne (mahdolliset työnantajat) edellytti, että pitää olla puhelin ja mulla ei ollut varaa puhelimeenkaan. Moni keikka meni mulla ohi sen takia, että mulla ei ollut puhelinta.”

Arkipäiväisten valintojen mahdollisuus on myös rajoittunut. Rahan puute ja
pienituloisuus jättää vähemmän valinnan varaa asumisen, ruuan ja sairaansekä lastenhoidon suhteen. Haastatellut haluaisivat esimerkiksi ostaa luomuruokaa, mutta taloudellisen tilanteen vuoksi siihen kuitenkaan kykenemättä. Haastateltavat puhuvat asuvansa olosuhteiden pakosta joko liian
pienessä tai sijainniltaan epämukavassa asunnossa.

”No mun mielestä kiva koti ja semmoinen niin kuin, että saa asua silleen kuin haluaa. Ainakin niin kuin, että voi valita vähän sitäkin, että
missä alueella. Vaikka on pienituloinen, niin ei tarttis välttämättä
asua jossain lähiössä kaukana. Niin, että mä haluaisin asua enemmän täälläpäin, koska täällä asuu niin kuin nuoria ihmisiä enemmän
ja olisi vähän enemmän elämää niin kuin ympärillä, kun on yksin. Että se mua harmittaa, kun on niin vähän rahaa, ettei oo helppo muuttaa tänne. Mutta jossain vaiheessa se on siellä tuntunut ankealta se,
että joutuu asumaan tavallaan kauempana niistä omista ihmisistä,
että on paljon yksinäisempi. Kun kukaan ei oikein pistäydy kylään.
Että silleen olis just olis keskemmällä niin enemmän olis kaikkee.”

Rahan puute ja pienituloisuus nähdään vaikeuttavan myös mieluista työntekoa ja luovuutta, pankkilainan saamista, jaksamista ja itsetuntoa, vähentävän liikkumisen vapautta, madaltavan tavoitteita, rajoittavan läheiskontaktien ylläpitoa ja parisuhdemarkkinoita. Rahaa ja pienituloisuutta ei suinkaan
nähdä ainoiksi rajoittaviksi tekijöiksi.
Työttömyys nähdään pienituloisuutta edeltävänä tekijänä, joten työttömyyden rajoitteet ovat pitkälti samoja kuin pienituloisuuden. Haastateltavat
asemoivat itsensä rajoitteisiksi myös Kortteisen ja Tuomikosken (1998, 26)
esiintuoman työttömän kokeman kelpaamattomuuden tunteen vuoksi. Työttömyyden vuoksi itse asemoidaan mahdollisuuksien ja vapauden suhteen
rajoitteiseksi. Sosiaaliturvan varassa elävien myös työttömien näkemyksiä
ja selviytymistä käsittelevissä tutkimuksissa (Haines & Wood 2002; Nicolas
& JeanBaptiste 2001; Scarbrough 2001; Hagen 1994) todetaan, että ihmiset tekisivät mieluummin töitä kuin eläisivät sosiaaliturvan varassa.
Kuten haastattelemieni perusturvan varassa elävien, niin myös aiempien
tutkimusten mukaan sosiaaliturvan varassa elämistä ei koeta omana valintana. Työnsaanti on osoittautunut tietyissä elämäntilanteissa vaikeaksi.
Avustusten varassa eläminen koetaan leimaavaksi ja tutkijat suosittelevat
johtopäätöksissään riittävän rahallisen tuen lisäksi yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollistamista yksilön kokemuksia hyödyntäen ja kunnioittaen
(emt.).
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Lapsuuden olosuhteiden vuoksi elämään suhtautuminen nähdään paikoin
vaikeana. Haastateltava kertoo näkemyksensä lapsuuden köyhyydestä seuraavasti:

”Ymmärrät niinku, ettei oo kovin yksinkertainen juttu. Siinä niinku
tähän normaaliin maailmaan taikka, että olis päässyt kouluihin ja
muihin, joihin mulla on kyllä ihan selvästi ollut edellytykset, että olis
pitänyt päästä, niin se oli ihan mahdoton juttu. Musta tuli se taloudenhoitaja, että mä oon oppinut kahdeksan vanhana tekee ruokia.”

Pienituloisessa perheessä kasvaminen on osaltaan opettanut elämään vähällä. Toisaalta niukkuus on antanut lapselle käsityksen siitä, ettei voi edes
vaatia enempää. Lapsuuden perheen käytännön ongelmat ovat muun muassa rajoittaneet pääsyä opiskelemaan ja vaikeuttaneet läheissuhteiden
solmimista. Kun aikuisena toimeentulo-ongelmia kokeva on kokenut niitä jo
lapsuuden kodissa, puhutaan köyhyyden ylisukupolvisuudesta. Ilmiön on
todettu lisääntyneen Suomessa 1990-luvulta lähtien. Ilmiöstä tekee ongelmallisen se, ettei perinteinen etuuksiin perustuva köyhyyspolitiikka välttämättä pysty siihen puuttumaan. (Airio ja Niemelä 2009.)
Yksinhuoltajuus ja lapsen saaminen mainitaan haastateltavien sekä naisten
että miesten puheessa työllistymistä, työn säilyttämistä, vapautta ja harrastusmahdollisuuksia sekä terveyttä rajoittavina tekijöinä. Tässä yhteydessä
korostuu puhe siitä, kuinka asiat eivät ole menneet niin kuin on suunniteltu.
Rajoitukset liitetään riittämättömään tuen saantiin ja työnantajien suhtautumiseen. Pienituloisuus estää omatoimista lastenhoidon hankkimista. Rajoittavuutta lisää sosiaalisten verkostojen vähyys. Samanlaisia kokemuksia
löysivät Nicolas ja JeanBaptiste (2001) tutkimuksessaan toimeentulotuen
varassa elävistä yhdysvaltalaisista äideistä. Heidän tutkimuksen mukaan
pelkkä rahallinen avustus ei ole tukitoimena riittävä vaan osana köyhyyden
vähentämistä tulisi myös mahdollistaa yksilöiden täysivaltainen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan. Määttä (2010, 26) toteaa toimeentulotuen
väliinputoamisista, että juuri yksinhuoltajatalouksien ja yksin asuvien riski
jäädä toimeentulotuen ulkopuolelle on huomattava, sillä yllättäviä menoja ei
usein katsota välttämättömiksi ja tukea ei myönnetä.
Haastateltavien puheessa mainitsemilla rajoitteilla on toisiaan ruokkiva vaikutus. Rajoitteet kärjistyvät työttömyyden tuloja pienentävään vaikutukseen. Työttömyyden syyt vaihtelevat. Kouluttamattomuus ja työkokemuksen puute rajoittavat jo ensimmäisen työpaikan saamista. Järjestelmä rajoittaa sovitellun työn tekemistä.
”Siis on ollut ongelmia. On ollut lähinnä siinä, että palkkatodistus ei
tule ajallaan. Viimeksi nyt vajaa vuosi sitten oli hyvinkin pitkä aika,
että sain palkkatodistuksen. Sain sitten kaksi työmarkkinatukierää
ihan peräkkäin. Onneksi mulla oli sen verran säästöjä, kun piti ostaa
tietokone, niin enhän mä voinut sitä ostaa, kun piti ne säästöt käyttää tähän elämiseen. Tässä on ongelmia. Kyllä mä, et monta kertaa
kun tämmöisiä tulee, että kuuden kympin palkan takia korvaukset
sitten, siis kun ne on tätä luokkaa. Jää sitten roikkumaan mun työmarkkinatuet.”

Myös toimeentulotuen väliinputoamisia tapahtuu tilapäisiä soviteltuja töitä
tekeville työnantajista johtuvan palkkatodistusten viivästymisen vuoksi
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(Määttä 2010, 26). Järjestelmän monimutkaisuus ja työnantajien osaamattomuus vaikeuttavat perusturvan varassa elävän ihmisen osittaisen työn
tekemistä.
Puhe rajoitteisuudesta toistui aineistossani haastattelusta toiseen. Rajoitteisuus on uhriuden osoitus. Haastatellut tuottavat rajoitteisuuspuheen avulla
kuvan niukasta elämästä pienituloisuuden, työttömyyden, lapsuuden olosuhteiden ja yksinhuoltajuuden armoilla. Elämään perusturvan varassa on
jouduttu oman toimijuuden ulottumattomissa olevien tilanteiden kautta. Uhriudesta käsin haastateltavat asemoivat itsensä oikeutetuksi arvostelemaan
sosiaaliturvajärjestelmää ja sitä toimeenpanevia viranomaisia.

VAATIMATON
Olen jakanut haastateltujen puheen vaatimattomuudesta kolmeen eri näkökulmaan. Tulkitsen vaatimattomuuden (i) opittuna, (ii) vapaaehtoisena tai
(iii) pakotettuna. Opittu vaatimattomuus on lapsuuteen tai muuten menneisyyteen liitetty ominaisuus, jonka myötä vaatimattomuudesta on tullut osa
itseä. Opittu vaatimattomuus jakautuu joko vapaaehtoiseksi vaatimattomuudeksi tai pakotetuksi vaatimattomuudeksi sen mukaan, miten vaatimattomuuteen suhtaudutaan. Yhtäältä opittua vaatimattomuutta voidaan pitää
ajattelutapana, jonka avulla elämä perusturvalla ei tunnu muusta yhteiskunnasta jälkeen jäämiseltä. Vaatimattomuus on elämän perusarvo. Tällöin
tulkitsen vaatimattomuuden vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoisesta vaatimattomuudesta puhuttaessa korostetaan oman valinnan mahdollisuuden tärkeyttä. Kulutuskeskeisyyttä ei nähdä elämän sisältönä eikä vaatimattomuus siten edesauta ulkopuolisuuden tunteen syntymistä. Toisaalta osa haastateltavista asemoi vaatimattomuuden ikään kuin rajoitteeksi ja silloin se muodostuu pakotetuksi vaatimattomuudeksi. Vapaaehtoinen ja pakotettu vaatimattomuus ovat lähellä toisiaan ja eroavat vain haastateltujen puheessa
tuottamien merkitysten suhteen, joita esittelen seuraavaksi.
Opitun vaatimattomuuden myötä itsetekemisen taitoa pidetään merkittävänä osana rahan hallintaa. Kaupasta ei osteta valmisruokia vaan ruoka valmistetaan raaka-aineista. Näin rahaa säästyy muuhun tarpeelliseen. Itsetekemisen mainitsevat kaikki vaatimattomuudesta puhuvat haastatellut.
Vapaaehtoisesta vaatimattomuudesta puhuvilla säästöjen merkitys talouden
hallinnassa on ilmeinen. Palkkatyön jäljiltä tilille säästyneet rahat ovat tulleet tarpeeseen perusturvalla eläessä. Osa haastateltavista puhuu säästämisen mahdollisuudesta myös perusturvalla eläessä. Puheella säästämisestä
pyritään korostamaan omaa rahanhallintakykyä. Säästämisen hyveellisyys
on säilyttänyt asemansa yhteiskunnassamme, vaikka se on muuttanut muotoaan ajan kuluessa (Huttunen & Lammi 2009, 97). Tulkitsen, että taloudellisen ajattelun osoittaminen on haastateltavien tapa tuottaa itseään hyveellisenä ja kyvykkäänä toimijana.
Säästämisen on tosin tapahduttava toimeentulotukijärjestelmän ulottumattomissa. Säästäminen nähdään toimeentulotukea saavan toimintana tuomittavana ja se on tehty järjestelmän sisällä mahdottomaksi. Näin ollen
säästämishaluisten haastateltujen on piilotettava säästöt, jottei niitä huomi41

oitaisi toimeentulotukilaskelmissa. Haines & Wood (2002, 580) toteavat, että mikäli yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet selviytyä koetaan vähäisinä, saattavat erilaiset laittomiksi katsotut toimintatavat muotoutua selviytymiskeinoksi niille, jotka eivät koe muuten pärjäävänsä. Aineistossani on
nähtävillä haastateltujen jättäytymistä toimeentulotukijärjestelmän ulkopuolelle joko toimimalla sääntöjen vastaisesti tai olemalla kokonaan hakematta tukea. Vaatimattomuusnäkökulmasta on kuitenkin oleellista se, että
haastatellut pystyvät säästämään niukoista etuuksista. Säästämiskyky
mahdollistuu haastateltujen kehittämien taloudellisten selviytymiskeinojen
kautta (Mäki 2010).

”Mä oon onnistunut säästämään siitä (yhteenlasketuista etuuksista).
Mutta mä en uskalla jättää niitä tilille. Mä nostan ne pois ja pistän
patjan alle. Mä mukamas nostan ja käytän, mutta ne on tuolla jemmassa.”

Haastateltujen vaatimattomuuden ajattelutapaa voidaan pitää Heinosen
(1998) muotoileman talonpoikaisen talouseetoksen mukaisena. Sen periaatteina ovat vaatimattomuus, turhan kulutuksen välttäminen, puritaanisuus ja
ahkeruus. Autio, Huttunen ja Puhakka (2010) argumentoivat, että olemme
siirtyneet talonpoikaisesta eetoksesta keskiluokkaiseen ja ekonomistiseen
eetokseen, joita kuvaa palkkatyöläisyys, ajan hengessä kiinni pysyminen ja
hyödyn maksimointi. Argumentista tekee mielenkiintoisen se, että perusturvan varassa elävät haastatellut näyttävät kuitenkin harjoittavan talonpoikaisen talouseetoksen mukaisia säästäväisyyden käytäntöjä. Tämä herättää
kysymyksen siitä, että näkyykö yhteiskunnassamme tapahtunut eriarvoistuminen näin selkeästi myös kulutuseetoksien eriytymisenä? Mahdollisesta
kulutuseetosten sekä yhteiskunnan eriytymisestä kertoo juuri keskiluokkaisen eetoksen mukainen palkkatyön ja nautintojen perusteleminen tavanomaisina. Lomamatkojen tekeminen ja kesämökin hankinta ovat sallittua
nautintoa ja kuulumista joukkoon (Puhakka 2010; Autio ym. 2010). Näin ei
kuitenkaan ole kaikkien kansalaisten keskuudessa.
”Niin se koko elämänasenne ettei vaadi itseltään liikaa. Ei mitään
kauheen pitkiä ja komeita ulkomaan matkoja tai komeita taloja tai
autoja tai jotain semmosta. Niin sitten tota pysyy elämä kasassa.
Pienestä pitäen äiti on sanonut, että sellaisia realistisia tavoitteita pitää elämässä olla, jotka on saavutettavissa. Ei mitään kovin korkeita
pilvilinnoja vaan ihan semmosia mistä pystyy. Peruselämää.”

Tulkitsen, että haastateltava kokee komeat ulkomaan matkat ja uudet autot
vaatimuksina itseä kohtaan. Sitaatti on eräänlainen pyrkimys tasapainoiseen peruselämään ja vastareaktio keskiluokkaiselle ajattelutavalle, jossa
kova työnteko kulutuksen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi menee kaiken
edelle.
Pakotettu vaatimattomuus aiheutuu rajoitteisuudesta. Vaatimaton elämä ei
ole omannäköistä ja jatkuva asioista tinkiminen harmittaa. Toisaalta vaatimatonta elämää saatetaan puolustaa vähättelemällä rahan merkitystä hyvinvoinnin tuottajana. Itsen muuttumattomuuteen uskotaan, vaikka rahaa
saataisiinkin lisää. Itsen muuttumattomuuden osoittamisella haetaan arvostusta pienituloisena ihmisenä ja halutaan osoittaa, ettei pienituloisuus välttämättä johdu omasta vastuuttomasta toiminnasta vaan esimerkiksi työt42

tömäksi jäämisestä. Samalla halutaan välttää sellainen ulkopuolinen asennoituminen, jonka mukaisesti perusturvalla elävä olisi automaattisesti syrjäytynyt ja elämänhallinnaltaan puutteellinen. Asiaa pohtii työtön haastateltava pyydettäessä täydentämään lause ”Jos olisin rikas…”.
”En mää tiedä, kai mä matkustelisin ainakin. En mä tiedä, en mä
varmaan mitään vaatteita tai semmosia, että kyllä mä varmaan noissa kamppeissa oon pärjänny tähänkin asti. Matkoja mä voisin kyllä
tehdä. Mut en usko, että mä sen kummemmin rupeisin elämään, en
ainakaan missään kuppiloissa ja semmosissa. Kyllä mä luulen, että
niissä voi elämänsä nytkin viettää taikka tuolla jossain kadunvarressa, että, jos vaan siltä tuntuu.”

Pakotettu vaatimattomuus tulee sitaatissa esiin matkustamisen rajoittumisena. Matkustaminen olisi toivottavaa, mutta se tuotetaan puheessa rahan
puutteen vuoksi mahdottomaksi. Vaatimattomuuden pakollisuus tulee ilmi
nimenomaan suhteessa rajoitteisuuteen eli tässä tapauksessa rahan vähyyteen. Haastateltava haluaa osoittaa, ettei rahan vähyydestä johtuva vaatimattomuus, vaikkakin se aiheuttaa rajoitteita ja häpeän tunteita, välttämättä tarkoita elämänhallinnan puutteita.
Haastateltavien vaatimattomuus, sekä vapaaehtoinen että pakotettu, on
ymmärrettävä heidän selviytymiskeinoksi. Vaatimattomuutta korostaville
haastatelluille on muodostunut oma talonpoikaista talouseetosta muistuttava toimintatapa, joka eroaa keskiluokkaisesta tavasta ajatella. Tämän eetoksen myötä he pyrkivät säilyttämään itsemääräämisoikeutensa. Toimintatapaa voidaan verrata Kiilin (1999, 131) tutkimuksessaan esittämään niukkatuloisten kulutusareenaan, jonka olennainen osa on käytetyn uudelleen
kuluttaminen ja yhteisöllisyyden tuomien voimavarojen hyödyntäminen.
Vaatimattomuus nähdään kiinteänä osana ajatusmaailmaa. Vaatimattomuuden avulla pienituloinen ihminen voi välttää esimerkiksi vippivelkojen
ottamisen (ks. Autio & Mäki 2010). Toisaalta myös velallisuuden avulla osoitetaan omaa talouden hallintakykyä ja vaatimatonta elämää:
”Kyllä mä otin tuossa vähän aikaa sitten velkaa, mutta mä sain maksettua sen, vaikka mulla oli ihan se pienin kotihoidontuki.”

Vapaaehtoisen vaatimattomuusasemoinnin myötä haastateltavat korostavat
kuluttamattomuutta valintana eikä pienituloisuudesta johtuvana tekijänä.
Tulkitsen, että vapaaehtoisen vaatimattomuuden avulla haastateltavat
asemoivat itsensä omia valintoja tekeviksi toimijoiksi asiantilojen uhriuden
sijaan. Tämä on merkki haastateltujen tarpeesta saavuttaa kunnioitusta nykyisessä kulutusyhteiskunnassa, jossa ihmisarvo näyttää määräytyvän talouden ja työn perusteella. Pysyäkseen yhteiskunnan liikkeessä mukana on
jatkuvasti uudistuttava ja kehityttävä. Vapaaehtoisen vaatimattomuuden
korostus vapauttaa ihmisen tästä vaatimuksesta. Toteamus kuten, ”en haluaisikaan ostaa vaatteita” voi olla vapautus itselle ja osoitus muille siitä,
ettei jaksa tai pysty seuraamaan yhteiskunnan jatkuvaa muutosta (vrt. Puhakka 2010; Autio ym. 2010).
Toisaalta esimerkiksi termin downshifting (elämän leppoistaminen) käyttö
näyttää olevan keskiluokkaisten ja sitä paremmin toimeentulevien kestävään kulutukseen vetoavien etuoikeus (Näkki 2006; Rantala 2006). Vasta
43

sitten on mahdollista saavuttaa hyveellinen vaatimattomuus, kun on tietoisesti eettisen tai ekologisen syyn vuoksi luopunut saavutetusta vauraudesta. Elämän mittainen vaatimattomuus nähdään nyky-yhteiskunnassamme
usein jonkin tason elämänhallintaongelmina. Vaatimattomuuden perusteleminen pienituloisuudella aiheuttaisi keskiluokkaisuuteen kuulumattomuuden
häpeää, jota vapaaehtoista vaatimattomuutta korostavat haastateltavat eivät suostu tuntemaan.

HYVÄNTEKIJÄ
Aineistossa ilmenee asemointeja hyväntekijäksi. Haastateltavat puhuvat itsestään toisten auttajina. Hyväntekijäksi asemoidessa itsellä nähdään olevan varaa ja mahdollisuus auttaa muita. Hyväntekeväisyyttä harjoitetaan
erilaisten järjestöjen ja politiikan kautta, talkootyöllä sekä ystävien, sukulaisten ja apua tarvitsevien ihmisten auttamisella. Auttamispuheen yhteydessä itseä verrataan niihin ihmisiin, joilla menee vielä huonommin. Tulkitsen auttamishalun nousevan uhriudesta käsin: omista aiemmista kurjuuden
kokemuksista.

”Mä tosi mielelläni tällaisille ihmisille kuljetan jonkun ihan vaan ilahduttaakseni sitä. Mä oon nähnyt niin pirun kurjia köyhiä hetkiä, että
mä tiedän, että ihminen oppii kantapään kautta, jos ei se mistään
muualta opi niin se oppii kantapään kautta. Joo näin se on. Me oltiin
rutiköyhiä sen viiskytäluvun ja kuuskytäluku, jos ei se mun mummu
olis käyny siivomaassa leipomonomistajalla, niin en mä olis hengissä.
Se sai sitten sieltä leipomolta pullaa ja leipää ja kaikenlaisia kakunmuruja.”

Hyväntekijäksi asemoitumisen avulla haastateltavat osoittavat, että vähilläkin tuloilla voi auttaa. Auttaminen tuottaa heille iloa. He voivat kokea itsensä tärkeiksi ja tarpeellisiksi, koska heillä on mahdollisuus auttaa muita sen
sijaan, että olisivat aina itse avustuksen kohteena. Tulkintani mukaan itsensä asemoinnilla hyväntekijäksi haastateltavat pyrkivät tuottamaan hyvän
ihmisen ja yllättävien tilanteiden uhrin mielikuvaa. Hyväntekijäksi itsensä
asemoivat ovat kokeneet köyhiä hetkiä, joiden perusteella he ymmärtävät
mitä sellainen elämä on ja miksi sellaiseen tilanteeseen on jouduttu. Haastateltavat korostavat, että köyhyyteen ei ole jouduttu oman laiskuuden
vuoksi vaan epäonnisten sattumien kautta. Samalla haastateltavat osoittavat lojaaliuden toisiaan kohtaan. He antavat omasta vähästään, koska muilla hätä on vielä suurempi.
Uhrius on oman toimivallan ulottumattomissa olevien kokemusten tiedostamista ja osoittamista, mutta hyväntekeväisyyden avulla haastateltavat
pyrkivät uhriuden purkamiseksi tuottamaan kyvykkään ja hyvän ihmisen
mielikuvaa. Haastateltavien pyrkimys pois uhriudesta avautuu huomioimalla
Colen (2007, 3) argumentin uhrin käsitteen politisoinnista. Hänen mukaansa uhrin käsite on politisoitunut yhdysvaltalaisessa keskustelussa ylemmän
yhteiskuntaluokan valitukseksi elämään tyytymättömyydestä ja näin menettänyt merkitystään. Uhrius nähdään passiivisena menneisyyteen jäämisenä
ja siksi esimerkiksi väkivallan uhrit kuvaavat tilanteita mieluummin aktiivisena selviytymisenä kuin passiivisena kärsimyksenä. Aktiivisen selviytymi44

sen diskurssi piilottaa, muttei kuitenkaan poista, selviytymisen tilanteeseen
johtaneita tapahtumia eli uhriuden syitä. Perusturvan varassa elävien itseasemoinneissa on merkkejä uhriudesta, mutta he pyrkivät siitä puhetavasta tietoisesti eroon kyvykkyyden ja hyvyyden eli selviytymisen puhetavan avulla.
Hyväntekeväisyyttä voi tulkita myös tarkastelemalla haastateltujen itsen
vertailua muihin. Strand ja Autio (2010) toteavat tutkimuksessaan, että
nuorten tuottamissa tarinoissa rikas ihminen on myös antelias. He pohtivat
vaikuttavatko rikkaiden ja menestyneiden naisten esikuvat nuorten käsityksiin hyväksyttävästä menestymisestä ja rikkaiden velvollisuuksista. Lisäksi
he nostavat mahdollisuuden, jossa nykynuorten rahavarat ovat sen verran
runsaat, että ajatus hyväntekeväisyydestä tulee mahdollisuudeksi. Tulkintani mukaan hyväntekeväisyys ei rajoitu varakkuuteen. Haastateltavani
asemoivat itsensä hyväntekijöiksi huolimatta toimeentulon niukkuudesta.
Avustukset välitetään eteenpäin niille, joilla menee vielä huonommin muun
muassa Pelastusarmeijan kautta tai omasta kaapista suoraan tarvitseville.
Hyväntekeväisyysasemoinneissa ilmenevä, eron politiikaksi kutsuttu, itsensä vertailu niihin, joilla menee vielä huonommin, on leimatun identiteetin
purkamisyritys (Juhila 2004, 30). Sitaatissa haastatellun tuottama eron politiikka vahvistaa leimatun identiteetin, vaikka hänen tarkoitus onkin se piilottaa.
”Yks työtön soitti toiselle työttömälle, että kun nyt on kaappi tyhjänä ja missään ei oo sapuskaa ja tiedän, että sillä on tytär ja
työttömänä ja se ei saanu työttömyyskorvaustakaan. Yks työtön
ja toinen työtön joka ei saa korvaustakaan ja rahat on loppu ja
kaappi on tyhjä ja sitten se soitti, että voiskos kaapista löytyä jotakin. No me kerättiin isot kolehdit ja kyllähän mä pystyin sitten
rakentaa aika ison paketin ja on sillä ihan hyvin ja nyt se näyttää
olevan ihan hyvässä vedossa taas.”

Voisiko olla niin, että hyväntekijäksi asemoituminen tuottaa hyvän ihmisen
mielikuvia riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Tällöin vahvistuisi tulkinta
siitä, että perusturvan varassa elävät taistelevat oman ihmisarvon puolesta.
Hyväntekeväisyyden korostaminen toimijuutena on väline vahvistaa omaa
arvoa muiden silmissä. Sillä kuinka paljon rahaa tai muuta apua annetaan,
ei ole väliä kunhan antaa. Krok (2009) tekee tutkimuksessaan yksinhuoltajaäideistä samanlaisia huomioita hyvyydestä. Hänen tutkimansa yksinhuoltajaäidit merkityksellistävät elämäänsä hyvän äitiyden eikä palkkatyöläisyyden kautta. He eivät ota itselleen syrjäytyneen identiteettiä vaan ovat ennen kaikkea äitejä. Tulkitsen, että perusturvan varassa elävät kieltäytyvät,
hyväntekijäksi asemoitumisen avulla, ulkopuolelta tarjotun perusturvan varassa eläviin liitetyn syrjäytyneen asemasta.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Perusturvan varassa elävät ihmiset toimivat niukoilla taloudellisilla resursseilla yhteiskunnassa, jossa keskiluokkaista kulutusta pidetään normaaliuden mittana (Autio, Huttunen & Puhakka 2010). Toisin kuin esimerkiksi yli45

velkaantumistutkimuksissa, joissa velkaantuneet kokevat ennen kaikkea
oman ajattelemattoman toiminnan olleen syy velkaantumiselleen (esim.
Peura-Kapanen, Raijas & Lehtinen 2010; Piskonen 2006) näkevät haastattelemani perusturvan varassa elävät ihmiset itsensä syyttömiksi tilanteeseensa. He asemoivat itsensä puheessaan rajoitteisiksi, vaatimattomiksi ja hyväntekijöiksi. Nämä asemat ohjaavat tulkintaa uhriuden, kyvykkyyden ja
jopa kapinallisuuden käsitteisiin.
Elämän rajoitteisuus näyttäytyy pienituloisuuden ja työttömyyden aiheuttamina hankinta- ja valinnanvapauksien kaventumisena, mutta toisaalta
myös perusturvajärjestelmän kontrollin kautta. Rajoitteiseksi asemoitumista
kuvaa uhrius, sillä rajoitteisuus asemoidaan johtuvan yllättävistä elämänkäänteistä, joihin ei ole voinut itse vaikuttaa. Itsensä asemointi uhriksi on
perusturvaetuuksien varassa elävälle merkitykseltään tärkeä, sillä sen avulla saadaan oikeus arvostella perusturvaetuuksien tasoa. Uhrius mielikuvana
vähentää oman vastuun ja toimintavallan mahdollisuutta.
Vaatimattomuusasemointien lähtökohtana on kyvykkyyden osoitus uhriuden
sijaan. Kyvykkyyden osoitus on eräänlainen vastareaktio uhriudelle. Vaatimattomuusasemointien kautta ilmenevän kyvykkyyden avulla haastateltavat osoittavat, etteivät halua jäädä passiivisen uhrin asemaan, vaikka sellainen on heille järjestelmän toimesta tarjottu. Vaatimattomuus näyttäytyy
vallitsevan keskiluokkaisen kulutuseetoksen (Autio, Huttunen & Puhakka
2010) sijaan perinteisen talonpoikaisen talouseetoksen (Heinonen 1998)
mukaisena puheena itsetekemisestä, säästäväisyydestä ja turhan kulutuksen välttämisestä.
Vapaaehtoisen vaatimattomuuden avulla osoitetaan toimijuutta valintoja
tekevänä ihmisenä siitäkin huolimatta, että toimijuuden osoittaminen vie
välillä järjestelmän ulkopuolelle. Esimerkiksi kuun lopussa vaatimattoman
ja/tai kekseliään elämän myötä tilille jääneet rahat nostetaan patjan alle,
etteivät ne vaikuttaisi seuraavan kuun etuuslaskelmaan. Näin on tehtävä,
sillä toimeentulotukea saavan mahdollisuus varautua pahan päivän varalle
on tehty järjestelmän piirissä miltei olemattomaksi. Toimeentulotukea saava
on jo valmiiksi tarkasti kontrolloidun viimesijaisen turvan piirissä ja kun se
ei riitä elämiseen, on vaihtoehtoina toimia sääntöjen vastaisesti tai välttää
kontrolli jättämällä toimeentulotuki hakematta. Tällöin selviytymisen edellytykset on etsittävä muualta. Tämä on myös osoitus kapinallisuudesta: vaatimattomuuteen on sopeuduttu, mutta järjestelmän kontrolliin ei.
Pakotetun vaatimattomuuden kautta korostetaan elämänhallintataitojen
olemassaoloa rajoitteisuudesta huolimatta. Tulkitsen tämän ilmentävän
haastateltavien kokevan ihmisen arvon määräytyvän yhteiskunnassamme
työn, rahan ja tuottavuuden kautta. Nämä ovat tekijöitä, joita perusturvan
varassa elävällä ihmisellä ei ole. Ihmisarvo löydetään muualta. Vaatimattomuuteen sopeutuminen on haastateltujen selviytymiskeino. Sen avulla säilytetään ehyt identiteetti sen sijaan, että yritettäisiin pysyä kauas karanneen työn, rahan ja tuottavuuden yhteiskunnan vauhdissa.
Itsensä hyväntekijäksi asemoiminen ilmentää uhriutta: toimitaan omista
köyhyyden ja kurjuuden kokemuksista käsin. Kurjuuteen passivoitumisen
sijaan haastatellut kuitenkin osoittavat hyväntekeväisyysasemoinnin avulla
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aktiivista toimijuutta. Hyväntekeväisyys on myös osoitus hyveellisyydestä,
jonka koetaan olevan perinteisesti mahdollista vain rikkaille. Hyväntekeväisyys on lojaaliuden osoitus. Tällä tavoin haastateltavat haluavat tehdä selväksi, ettei hyveellisyyteen tarvita suurta varallisuutta. Hyväntekeväisyysasemointi on kyvykkään vaatimattomuuden ohella haastateltujen kieltäytyminen ottamasta vastaan ulkopuolelta tarjottua syrjäytyneen asemaa.
Asemasta kieltäytyminen merkityksellistyy ainakin suhteessa työhön. Pitkään perusturvan varassa eläneen on vaikea saada töitä ja miltei mahdottomaksi se muuttuu, jos hän itsekin uskoo kantavansa syrjäytyneen asemaa.
Perusturvan varassa elävien ihmisten tilanne on tekemiensä asemointien
kannalta ongelmallinen, kun pohditaan tuotettujen asemien tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Asemoidessaan itsensä rajoitteisiksi kokevat perusturvan varassa elävät ihmiset saavansa oikeuden arvostella yhteiskuntarakenteen toimimattomuutta. Rajoitteisuusaseman mukaisesti he ovat asiantilojen uhreja. Toisaalta taas vapaaehtoisesti vaatimattomaksi asemoituminen voi rajoittaa heidän mahdollisuuksia vaatia parannuksia etuuksien
tasoon. Miksi tarvittaisiin lisää rahaa elämiseen, kun vähällä toimeen tuleminen on keskeinen taito tai arvo? Itsensä asemoiminen vaatimattomaksi ja
hyväntekijäksi eivät tarkoita tyytyväisyyttä niukkaan elämään, vaan niiden
avulla halutaan osoittaa kekseliäisyyttä, kyvykkyyttä ja hyveellisyyttä.
Perusturvan varassa elävien itseasemoinneissa on piirteitä uhriudesta, mutta he pyrkivät siitä puhetavasta eroon kyvykkyyden ja hyvyyden eli selviytymisen puhetavan avulla. Tämä ei kuitenkaan poista uhriutta ja sen syitä.
Tästä herää kysymys, että verhotaanko yhteiskunnassamme uhriutta aiheuttavat ongelmat yksilön passiivisuussyytöksien alle? Tällöin esimerkiksi perusturvan tason riittämättömyys voitaisiin tulkita johtuvan sitä vastaanottavien taitamattomuudesta elää määritellyn tason mukaisesti tai haluttomuudesta pyrkiä tilanteesta pois. Perusturvan varassa elävät haastatellut välttävät passiivisuussyytökset yhdysvaltalaisten väkivallan uhrien lailla verhoilemalla uhriuden kyvykkään selviytymisen diskurssiin. Cole (2007) argumentoikin, että nykypäivän todellisia uhreja ovat ne, jotka pyrkivät sen piilottamaan.
Eräät valtiovallan toimet työttömyyden vähentämiseksi vahvistavat haastateltujeni tarvetta piilottaa passiiviseksi ymmärretty uhrius ja korostaa kyvykkyyttä. Esimerkiksi eduskunnan päätös (EV 245/2010 vp) oikeudesta
alentaa alle 25-vuotiaiden työttömien tai opiskelupaikattomien tai niistä
kieltäytyvien nuorten toimeentulotuen perusosaa näyttää Colen (2007, 3)
argumentoiman yksilöä passiivisuudesta syyttävän uhriuden näkökulmasta
kumpuavan oletuksesta, että nämä nuoret ovat tilanteessa omasta vapaasta tahdostaan ja heikentämällä heidän taloustilannettaan edelleen työ- tai
opiskelupaikka löytyy. Tutkimustulokseni osoittavat, ettei haastattelemieni
ihmisten osalta pienituloisuuden ja työttömyyden rajoitteisuudessa eläminen synnytä työ- tai opiskelupaikkoja, pikemminkin se ajaa ihmiset hiljaiseen tai vähemmän hiljaiseen kapinaan käyttämään kekseliäisyyttään henkensä pitimiksi järjestelmän ulkopuolella.
Haastattelemieni ihmisten merkitysmaailma tulee ymmärtää keskiluokkaistuneesta valtakulttuurista rajoitteiden vuoksi erottuvien, mutta kuitenkin
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keskiluokkaisen kulttuurin kontekstissa syntyvien hyveellisyyttä ja kyvykkyyttä osoittavien toimintatapojen kautta. Haastatellut perusturvan varassa
elävät ihmiset haluaisivat pysyä mukana kyvykkäiden yhteiskunnassa, ensisijaisesti palkkatyön kautta. Palkkatyön tavoittaminen tuotetaan puheessa
miltei mahdottomuudeksi. Haastattelemani ihmiset elävät jatkuvassa vakuuttelun ilmapiirissä, jossa he neuvottelevat leimatusta identiteetistä ja
pyrkivät sen purkamiseen (ks. Juhila 2004, 29).
Tutkimustulokset köyhien kotitalouksien sinnittely- ja selviytymisstrategioista (Mäki 2010; Canvin, Marttila, Burstrom & Whitehead 2009) yhdessä tämän tutkimuksen tulosten kanssa osoittavat, että vielä voimavaroja ja toivoa omaavien ihmisten hukkaaminen työttömyyteen ja köyhyyteen aiheuttaa menetyksiä sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Canvinia ym. (2009,
244) mukaillen totean, että viimeistään tällaisten sinnittelytarinoiden tulisi
edesauttaa sellaisten yhteiskunnallisten mekanismien kehittämistä, jotka
lisäisivät perusturvan varassa elävien ihmisten osallistumismahdollisuuksia
vallitsevan yhteiskunnallisen tason mukaisesti.

Kiitän Suomen Akatemiaa (128434) sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastoa
tutkimukseni taloudellisesta tukemisesta. Haluan esittää kiitokseni myös
tutkimushaastatteluihin osallistuneille ihmisille sekä Minna Autiolle, Toni
Ryynäselle ja kahdelle anonyymille arvioijalle rakentavista kommenteista.
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Kuvallisten päiväperhosten
lento
Kamerapuhelinvalokuvaus ja muutokset
valokuvan kulutuskäytännöissä
Mikko Villi ja Saara Könkkölä

TIIVISTELMÄ

Kamerapuhelimet ovat nykyään hyvin yleisiä, ja monen kuluttajan ainoa kamera
onkin hänen puhelimessaan. Kamerapuhelin on viestintävälineenä erilainen kuin
tavallinen kamera, mikä vaikuttaa myös tapoihin joilla valokuvaa kulutetaan. Artikkelin keskeinen kysymys kohdistuukin siihen, minkälaisia merkityksiä kamerapuhelinkuvilla on kuluttajan arjessa ja miten kamerapuhelinta hyödynnetään kuvallisessa yhteydenpidossa. Keskeisenä teoreettisena kehyksenä on viestinnän siirto- ja
rituaalimalli, joka jakaa viestinnän funktiot tiedon siirtoon sekä rituaaliseen yhteisyyden luomiseen ja vahvistamiseen. Artikkelissa hyödynnetään Suomessa kerättyä, kamerapuhelinkäytäntöihin keskittyvää laadullista tutkimusaineistoa. Empiirisen aineiston ja aiemman tutkimuksen pohjalta nouseva johtopäätös on, että kun
valokuvaus tulee osaksi puhelinviestintää ja muuta telekommunikaatiokulttuuria,
niin valokuvan kulutustottumukset muuttuvat entistä immateriaalisemmiksi, verkottuneemmiksi ja hetkellisemmiksi: monet henkilökohtaisetkin valokuvat ovat vain
osa kuvien virtaa. Valokuvaa ei aina oteta valokuvan takia, vaan sen voi olla
enemmänkin ohikiitävä kuvallinen ajatus, eräänlainen ”kuvallinen päiväperhonen”.

JOHDANTO

Jo kaksi kolmasosaa maapallon väestöstä omistaa matkapuhelimen, ja merkittävässä osassa matkapuhelimista on kamera. Kamerapuhelinten myötä
valokuvaus tulee myös täysin uusien ihmisryhmien ulottuville, lähinnä kehitysmaissa. Näin ollen kasvava osa valokuvan kulutuksesta on kamerapuhelimella otettujen valokuvien kulutusta. Kamerapuhelinvalokuvauksen yhteydessä erityistä on se, että keskeinen tapa kuluttaa valokuvaa on sen käyttö
etäviestinnässä – viestintä on osa valokuvan kulutusta (Villi, 2010). Tämän
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artikkelin tavoitteena onkin selvittää niitä muutoksia, joita kamerapuhelimet
tuovat valokuvan kulutuskäytäntöihin, erityisesti valokuvalliseen viestintään.

Kamerapuhelin eroaa monessa suhteessa perinteisestä, ”itsenäisestä” kamerasta. Artikkelissa vertailemme kamerapuhelinvalokuvien käyttöä siihen,
miten tavallisella kameralla otettuja valokuvia kulutetaan ja käytetään arjessa. Oleellista on, että kamerapuhelimilla otettujen valokuvien kulutusta
ei voida selittää vain totunnaisten valokuvauksen konventioiden pohjalta
(ks. esim. Sontag, 1977; Lister, 1995; Batchen, 1999), vaan tärkeä vaikutus on myös mobiiliviestinnän käytännöillä. Päästäksemme pureutumaan
paremmin näihin ”mobiilin arjen” valokuvauskäytäntöihin, hyödynnämme
artikkelissa empiiristä aineistoa, joka on kerätty haastattelemalla puolistrukturoidulla menetelmällä kahdeksaa kamerapuhelinta aktiivisesti käyttävää henkilöä.

Artikkeli tuo kulutustutkimuksen, erityisesti kulttuurisen kulutustutkimuksen
kentälle uutta tietoa valokuvan kulutuksen rituaalisista aspekteista nopeasti
muuttuvassa viestintäkulttuurissa. Kulttuurisen kulutustutkimuksen kentällä
artikkelimme kontribuoi erityisesti kulutusrituaaleja ja –käytäntöjä tarkastelevaan kirjallisuuteen (esim. Wallendorf, 1991; Gainer, 1995) sekä symbolista vaihdantaa ja jakamista käsittelevään kirjallisuuteen (esim. Giesler,
2006). Määrittelemme valokuvien kulutuksen kattavan niiden ottamisen,
tallentamisen, jakamisen, katsomisen ja arkistoimisen. Tarkastelemme valokuvan kulutuskäytäntöjä rituaaleina ja totunnaistuneina tapoina toimia ja
jakaa merkityksiä, joissa olennaista on myös käytäntöjen materiaalinen
ulottuvuus (ks. esim. Shove ja Pantzar, 2005) – tässä tapauksessa kamerapuhelin ja siihen liittyvä teknologia. Oleellista kulutustutkimuksen kannalta
on se, että keskitymme valokuvauksen eri genreistä erityisesti yksityiseen
valokuvaan ja näppäilyvalokuvaan, joihin myös perhevalokuvaus kuuluu.
Valokuva arjen kulutuskohteena ei avautuisi samalla tavalla tutkimalla esimerkiksi taidevalokuvaa tai kuvajournalismia.

Slater (1995: 135) pitää valokuvaa hyödykkeenä, jonka käyttötottumukset
esimerkiksi perheen piirissä ovat pitkälti kaupallisuuden ja markkinoinnin
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muovaamia. Samalla valokuva representoi ja rakentaa perheyhteisöä yli
ajan, joten kulutushyödykkeenä se saa varsin pitkäikäisiä ja perheyhteisön
kannalta keskeisiä merkityksiä. (emt.; Slater, 1999: 291). Yleinen uskomus
esimerkiksi on, että palavasta kodista pyritään ensimmäiseksi pelastamaan
juuri perheen valokuvat.

Valokuvatutkimuksen kentällä artikkelimme kontribuutio on puolestaan siinä, että tutkimme valokuvaa nimenomaan viestintävälineenä, emmekä keskity yksittäisiin valokuviin artefakteina.1 Tähän asti valokuvatutkimuksen
korpus ei ole juurikaan kiinnittänyt huomiota valokuvaan osana ihmisten
arkipäivän viestintää (Wells, 1997: 201; Price & Wells, 1997: 17; Batchen,
2001: 57). Suomessakin suurin osa valokuvatutkimuksesta on keskittynyt
taidevalokuvaan (Pienimäki, 2007: 48). Tämä on merkittävä puute myös
valokuvan kulutuksen tutkimuksen kannalta, sillä suurin osa valokuvista on
kuitenkin tavallisten ihmisten ottamia ja toisilleen jakamia.

RITUAALINEN VIESTINTÄ JA KULUTUS

Artikkelissa hyödynnämme mobiiliviestintään (mm. Goggin, 2006; Katz &
Aakhus, 2002; Ling, 2008) sekä kamerapuhelinvalokuvaukseen (mm. Kindberg ym. 2005b; Koskinen ym., 2002; Koskinen, 2007; Nyíri, 2005; Rivière,
2005; Villi, 2010) liittyvää kirjallisuutta. Tarkastelemme erityisesti niitä kamerapuhelimen käytön ulottuvuuksia, joita sanalliseen viestintään keskittyvä mobiiliviestinnän tutkimus ei ole kattanut. Kulutustutkimuksen osalta
hyödynnämme lähinnä kulttuuriseen kulutustutkimuksen kirjallisuutta, erityisesti sosiaalisia kulutusrituaaleja (Wallendorf, 1991; McKechnie, 2006) ja
symbolista jakamista (esim. Belk, 2010) käsittelevää kirjallisuutta.

1

Valokuvallisen viestinnän määrittelemme valokuvien jakamiseksi ja siirroksi, erityisesti arkipäivän viestinnän ja yksityisten valokuvien kontekstissa. Valokuvallinen viestintä on kokenut radikaaleja muutoksia valokuvien
immaterialisoituessa digitaalisuuden myötä, sekä myös tietoverkkojen ja
mobiiliviestinnän mahdollistaessa ”kaikkialta ja samantien” –tyylisen valokuvien jakamisen.
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Keskeisenä teoreettisena kehyksenä artikkelissamme on viestinnän siirto- ja
rituaalimalli, jossa James W. Carey (1989) jakaa viestinnän funktiot tiedon
siirtoon sekä rituaaliseen yhteisyyden luomiseen ja vahvistamiseen. Rituaalimallia luonnehtivat sellaiset käsitteet kuin yhteenkuuluvuus ja osallistuminen. Viestintä liittyy siinä yhteisyyden tuottamiseen ja ylläpitoon, ja on siinä
mielessä lähellä faattista viestintää. Siirtomallia puolestaan luonnehtii yksisuuntainen viestien lähetys. Viestintä ymmärretään varsin tekniseksi siirtoprosessiksi, jossa viestintä epäonnistuu, mikäli viestin sisältö vääristyy
sitä siirrettäessä. Siirtomalli on ollut hallitseva niissä tavoissa, miten viestintä on yleensä ymmärretty. (emt.).

Hyödynnämme viestinnän siirto- ja rituaalimallia yksinkertaistavana ja dikotomisena tulkintakehyksenä (Kadmon Sella 2007, 104), jonka avulla voimme tarkastella sekä mobiiliviestinnän että valokuvauksen käytäntöjä. Tässä
mielessä malli poikkeaa muista mahdollisista viitekehyksistä, kuten viestintäkulttuurin visualisoitumisesta (Robins, 1996; Stephens, 1998; Mirzoeff,
1999; Kress, 2003) tai mobiliteetista (Green, 2002; Weilenmann, 2003).

Viestinnän tutkimuksessa rituaalin käsitettä on käytetty – Careyn mallin
edustaman kulttuurisen yhteisyyden ja sosiaalisen solidaarisuuden metaforan ohella – kuvaamaan kaikkea sosiaalisesti merkityksellistä symbolista
toimintaa (Rothenbuhler, 1998; Kadmon Sella, 2007). Kapeampaa näkemystä edustaa puolestaan rituaalisten mediatapahtumien tutkimus (Couldry, 2003). Käsitteellisen jaon selventämiseksi Rothenbuhler (1998: 4-5)
erotteleekin rituaalin ja rituaalisuuden: toisaalta on rituaaleja, riittejä ja seremonioita erillisinä tapahtumina, toisaalta arkipäiväisissä tapahtumissa on
rituaalinen puolensa. On siis mahdollista tutkia sekä viestintärituaaleja että
viestintää rituaalina (emt.). Oma näkökulmamme on nimenomaan tutkia
viestintää rituaalina, siis tarkastella arkipäivän viestinnän rituaalisia aspekteja.

Careyn mallilla on ikää jo yli 30 vuotta, mutta näkemyksemme mukaan se
on toimiva viitekehys myös uusien viestinnän ilmiöiden tarkasteluun. Esimerkiksi sosiaalisen median viestinnälliset käytännöt noudattavat pitkälti
rituaalimallia, sillä viestintä sosiaalisessa mediassa liittyy vahvasti vuorovai-
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kutukseen, yhteyteen ja yhteisöllisyyteen, eikä mitenkään puhtaasti tiedon
siirtoon. Myöskin valokuvatutkimuksen kontekstissa Careyn malli on tuore
näkökulma, sillä muutamia poikkeuksia (esim. Strano, 2006)2 lukuun ottamatta sitä ei ole sovellettu tarkasteltaessa valokuvausta ja valokuvallista
viestintää.

Viestinnän rituaalimalli kytkeytyy läheisesti siihen, miten kulutustutkimuksen kentällä erityisesti kulttuurisen kulutustutkimuksen (Arnould & Thompson, 2005) yli kaksikymmenvuotinen perinne tarkastelee kulutusta usein
juuri rituaalisen linssin läpi (ks. esim. Rook, 1984, 1985; McCracken, 1986;
Schouten, 1991; Gainer, 1995). Kulttuurinen kulutustutkimus tutkii niitä tapoja, joilla erilaiset – symbolisen tai materiaalisen – vaihdannan rituaalit
luovat ja välittävät sosiaalisia suhteita, käytäntöjä ja kulutuskokemuksia
(esim. Arnould & Thompson, 2007). Rookin (1985: 251) mukaan kuluttajat
”osallistuvat päivittäin lukuisiin erilaisiin rituaalisiin toimintoihin kotona,
töissä ja vapaa-ajalla, sekä yksilöinä että osana isompaa yhteisöä”. Kuluttamisen rituaaleja onkin tarkasteltu muun muassa perhejuhlien (Wallendorf,
1991), ulkonäköä muokkaavien ja henkilökohtaista identiteettiä rakentavien
kulutusrituaalien (Schouten, 1991) sekä jaetun kuluttajuuden rituaalien
(Gainer, 1995) osalta. Näin ollen myös kulutustutkimuksen näkökulmasta
voidaan tarkastella sekä kulutusrituaaleja että arkipäivän kulutuksen rituaalisia aspekteja.

Viimeisen vuosikymmenen aikana jakamisen rituaaliseen malliin liittyvä kulutustutkimus on ollut paljolti uusien teknologioiden siivittämää. Erityisesti
kulutusyhteisöjä (Kozinets, 2001; Muniz & Schau, 2005) tarkasteleva tutkimus on keskittynyt siihen, miten uudet aineettomien ja symbolisten hyödykkeiden – kuten musiikin tai valokuvien – jakamisen teknologiat (ks.
Giesler, 2006) muokkaavat yhteisöllisyyden rakenteita ja ”solidaarisuuden
rituaaleja” (Arnould & Thompson, 2007: 14). Merkittävää on, että kulttuurisen kulutustutkimuksen osalta yksityiset valokuvat ovat jääneet vähemmälle huomiolle (ks. kuitenkin Schroeder, 2010). Mobiililaitteita ja niiden kulutusta puolestaan on enenevässä määrin tutkittu markkinointiviestinnän te2

Strano (2006) käsittelee rituaalista viestintää perhevalokuvauksen yhteydessä, keskittyen sosiaalisten normien tutkimukseen.
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hokkuuden kannalta (ks. esim. Wang ym., 2006; Laukkanen & Lauronen,
2005), mutta kulttuurisen kulutustutkimuksen näkökulmasta mobiiliviestintää ei ole aikaisemmassa tutkimuksessa juuri tarkasteltu.

Kamerapuhelin uutena valokuvauksen ja valokuvallisen viestinnän teknologiana on tutkimuskohde, jonka yhteydessä voidaan tarkastella sekä rituaalista viestintää että kulutusta. Valokuvan kulutuskäytäntöjä mobiiliviestinnän kontekstissa voidaan hyvin lähestyä hyödyntäen viestinnän rituaalimallia tulkintakehikkona (ks. Villi, 2010: 103-121). Valokuvan kulutus näyttäytyy silloin pitkälti yhteisyyden luomisena ja yhteenkuuluvuuden tunteen motivoimana (Mäkelä ym., 2000: 553-554; Hjorth, 2005: 63; Van House ym.,
2005; Koskinen, 2007: 22-23).

Kamerapuhelinvalokuvilla on toki myös viestinnän siirtomallin mukaisia, tiedon tehokkaaseen siirtoon tähtääviä käyttötapoja (esimerkkejä näistä tarjoavat Raudaskoski & Arminen, 2003: 28; Ling & Julsrud, 2005). Tässä mielessä moni kamerapuhelinvalokuva muistuttaa postikorttia, joka toki välittää
tietoa, mutta jonka pääasiallinen viesti kuitenkin useimmiten on, että ajattelen sinua (Östman & Laakso, 1999: 17-18). Myös muissa tutkimuksissa
on käynyt esille, kuinka postikortti on monessa mielessä edeltäjä kamerapuhelinvalokuvien käytölle viestinnässä (Lehtonen ym., 2003: 72; Hjorth,
2005).

KAMERAPUHELIN VALOKUVALLISEN VIESTINNÄN VÄLINEENÄ

Mobiiliviestinnällä viittaamme tämän artikkelin yhteydessä matkapuhelimen
käyttöön viestinnässä. Mobiliteetti voidaan ymmärtää liikkumisena, mutta
myös mobiilin viestintäteknologian ulottuvuuksia kuvaavana käsitteenä
(Green, 2002: 82; Weilenmann, 2003: 23; Poster, 2005: 31-32). Olennaista
on, että matkapuhelimen kohdalla liikkuvuus ei enää kuvaa sen käyttöä
parhaiten. Matkapuhelin on mobiili verrattuna lankapuhelimeen, mutta pik-
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ku hiljaa tämä erottelu alkaa käydä merkityksettömäksi3, kun ihmisillä on
käytössään vain yksi puhelin, kännykkä. He eivät käytä sitä ainoastaan
matkalla tai muuten liikkeellä ollessaan, vaan hyvin paljon epä-mobiileissa
tilanteissa, vaikkapa kotona sohvalla istuessaan. Oleellista mobiiliviestinnässä ei siten enää ole mobiliteetti tai liike vaan pikemminkin mahdollisuus
jatkuvaan yhteyteen (Castells ym., 2007: 218). Mobiiliviestintään liittyy
myös kiinteästi ajatus välittyneestä läsnäolosta (Licoppe, 2004; Ling, 2004;
Ito & Okabe, 2005).

Rajaamme artikkelissamme mobiiliviestinnän tarkastelun erityisesti kuvalliseen keskinäisviestintään, eli puhelimesta toiseen lähetettyihin valokuviin.
Näitä valokuvia kuvaamme käsitteellä kuvaviesti. Pitkään yleisin tapaa lähettää kuvaviesti oli hyödyntää puhelimen MMS-sovellusta (multimedia
messaging service), mutta yhä enemmän kuvaviestejä lähetetään kamerapuhelimesta internetin yli sähköpostilla tai pikaviesteinä.

Valokuvauksen kannalta olennaista on, että kamerapuhelin on erilainen
viestintäväline kuin tavallinen kamera. Pelkkä kamera – ilman puhelinominaisuutta – ei tarjoa mahdollisuutta välittömään viestintään, tai ainakaan välittömään etäviestintään. Filmikuvauksen aikakaudella valokuvan
saaminen näkyväksi vaati huomattavasti aikaa, eikä digikamerakaan mahdollista sitä, että valokuvan voisi saman tien lähettää vaikkapa toiselle puolelle maapalloa. Kamerapuhelinviestintää leimaa tutkimusten mukaan puolestaan nimenomaan välittömyys; jos valokuva lähetetään puhelimesta
eteenpäin, niin se lähetetään melkein heti kuvaamisen jälkeen (ks. esim.
Kindberg ym., 2004; Wilhelm ym., 2004: 1406; Rivière, 2005: 174; Goggin, 2006: 149; Gye, 2007: 285). Kameran ja puhelimen yhdentymisen
myötä kamerasta on siis tullut telekommunikaatioväline.

3

Monilla kehitysmaiden ihmisillä ei ole koskaan edes ollut vertailukohtana
paikkaan sidottua lankapuhelinta, vaan he ovat siirtyneet suoraan kännykän käyttäjiksi. Näin puhelimen mobiliteetti ei ole heille lisäarvo vaan lähtökohta. Sama koskee myös meillä Suomessa nuorten sukupolvea, joka ei
ole välttämättä koskaan viestinyt lankapuhelimella; jopa puhelimen pyöritettävä käyttöliittymä voi tuntua heille vieraalta.
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Oleellista tämän artikkelin kannalta on se, että kamera on nimenomaan puhelimessa, keskinäisviestinnällisessä välineessä. Puhelimen kulttuurinen
muoto (ks. Williams, 1990) on keskeisesti ihmisten välisessä, suorassa ja
välittömässä vuorovaikutuksessa. Puhelimella ei ole periaatteessa tehnyt
mitään ilman toista ihmistä; tosin tilanne on erityisesti ns. älypuhelimien
myötä muuttumassa varsin radikaalisti. Puhelimen mukanaan tuoman uuden viestinnällisen ulottuvuuden myötä kamerapuhelinten käyttö ei rajoitu
pelkästään valokuvien ottamiseen, sillä puhelimeen liitettynä kamera ja valokuvaus muototuvat osaksi välitöntä keskinäisviestintää. Valokuvan voi jakaa kamerapuhelimesta joko suoraan jollekulle yksittäiselle henkilölle tai
sitten julkaista sen saman tien esimerkiksi Facebookissa tai muualla verkossa. Kamerapuhelimella onkin näkemyksemme mukaan osittain erilainen
rooli kuin perinteisellä kameralla siinä, miksi valokuva otetaan ja mitä sillä
tehdään valokuvaamisen jälkeen.

Aiemman tutkimuksen (esim. Mäkelä ym., 2000: 553-554; Rivière, 2005:
184; Koskinen, 2007: 22-23) sekä oman aineistomme perusteella voi todeta että – viestinnän rituaalimallin hengessä – kamerapuhelimella otetun valokuvan lähettämisen motiivina on usein välittämisen välittäminen hyvin arkipäiväisellä tavalla ja valokuvallisella sisällöllä. Kuvaviestin valokuva on
suunnattu tietylle vastanottajalle, tarkoitettu viestimään jotakin juuri hänelle, usein vielä tässä nimenomaisessa hetkessä. Valokuvauksen ja mobiiliviestinnän konvergenssi voikin osaltaan johtaa siihen, että valokuvan käyttöfunktio muuttuu muistojen tallennuksesta ja ajan kulumisen dokumentoinnista enemmän kokemusten hetkellisen välittämisen suuntaan (van
Dijck, 2007).

Koska kuvaviestin arvo ei niinkään ole tulevassa vaan enemmänkin keskinäisviestinnällisessä yhteydessä tässä hetkessä, kahden toisistaan erossa
olevan ihmisen välillä, ei valokuvaa välttämättä ole tarpeen säästää sen jälkeen kun se on toimittanut viestinnällisen tehtävänsä (Villi 2010). Välittömän valokuvallisen keskinäisviestinnän yksi seuraus onkin se, että valokuvien kulutus muuttuu osittain aiempaa ohimenevämmäksi ja hetkellisemmäksi; valokuvista tulee kertakäyttökuvia, joilla on merkitystä vain tietyssä
viestinnällisessä tilanteessa. On vaikea ajatella, että esimerkiksi perinteiset
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perhevalokuvat voisivat vastaavalla tavalla ”vanhentua” tai menettää käyttöarvoaan. Valokuvia voidaan poistaa perhealbumeista sukuriitojen tai avioerojen myötä, mutta harvemmin sen takia, että valokuvalla ei olisi enää
merkitystä. Kuvaviestinä lähetetty valokuva kultakaloista muistutuksena siitä, että kalat pitää ruokkia (Kindberg ym., 2004: 9) taas menettää helposti
arvonsa sen jälkeen kun kalat on ruokittu.

Kuvaviestiä varten ei valokuvaa siten ensisijaisesti oteta tietoa tallentavaksi
tai siirtäväksi dokumentiksi, vaan se on enemmänkin kuva-akti (Kindberg,
2006), keskinäisviestinnällisen yhteyden muodostaja. Kuvaviestit edustavat
kuvallista jutustelua ja small talkia – sanojen sijaan rupatellaan kuvilla. Kuvaviesteillä välitetään tunnelmia ja tunteita, sen sijaan että niiden avulla
sovittaisiin vaikkapa tapaamisista. Tässä mielessä kuvaviestien käyttö eroaa
selkeästi tekstiviestien lähettämisestä.

Kamerapuhelinvalokuvaus voi löytää aiemmista valokuvauksen käytännöistä
poikkeavia käyttötarkoituksia myös kuvallisen läsnäolon kontekstissa. On
todettava, että periaatteessa mikä tahansa valokuva mahdollistaa välittyneen läsnäolon, kun katsojan edessä oleva valokuva tuo kuvatun kohteen
ikään kuin hänen luokseen. Valokuva antaa läsnäolon poissaololle (Burgin,
1982: 10–11). Perinteinen, paperinen valokuva voi tarjota tunteen tilallisesta välittömyydestä (Barthes, 1991), mutta kuvaviesti mahdollistaa tilallisen
välittömyyden ohella ajallisen välittömyyden, yhdistäessään kuvatun hetken
liki reaaliajassa katsomishetkeen. Tiivistäen: paperisen valokuvan tila-aika
on siellä silloin – tässä nyt, kuvaviesti on siellä nyt – tässä nyt. Kuvaviesti ei
siten ole samassa mielessä “aikakone” kuin esimerkiksi perinteinen albumivalokuva, joka vie katsojan vuosikymmenienkin taa. Pikemminkin kuvaviesti
on “etäkone”, joka ajan kulumisen sijaan ilmentää ajassa olemista. Kuvaviestillä on merkitystä keskinäisviestinnällisessä yhteydessä jonakin tiettynä
hetkenä, hiukan samaan tapaan kuin sanoilla on puhelinkeskustelun aikana.
(Villi 2010).

Ajatukseen kuvallisen läsnäolon välittämisestä istuu hyvin myös se, että
kamerapuhelinvalokuvauksesta tehtyjen tutkimusten (esim. Okabe & Ito,
2003; Lee, 2005; Van House ym., 2005) mukaan kuvat ovat aiheiltaan
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usein hyvin arkipäiväisiä. Yhdessäolon tunteen luomiseen ei tarvita tiedollisesti latautunutta tai esteettisesti vaativaa valokuvaa. Etäällä toisesta (esimerkiksi matkalla) olevan läheisen lähettämä kuvaviesti vaikkapa hampaiden pesusta välittää läsnäoloa ja kertoo, että kaikki on hyvin, vaikka kuvaviesti ei valokuvana olisikaan kummoinen. Perinteisestihän kotiaskareet eivät ole edes kuuluneet perhevalokuvauksen piiriin (Chalfen, 1987: 94).

EMPIIRINEN AINEISTO JA METODOLOGIA

Kamerapuhelimista yhteiskuntatieteiden piirissä tehdyt laadulliset tutkimukset (esim. Koskinen ym., 2002; Kindberg ym., 2005b; Scifo, 2005; Oksman, 2005; Rivière, 2005) ovat leimallisesti etnometodologisia ja tulkitsevia
tutkimusotteeltaan. Tavoite on yleensä ollut kuvata ja ymmärtää niitä käytäntöjä, jotka liittyvät kamerapuhelinten käyttöön valokuvauksessa ja valokuvallisessa viestinnässä (Koskinen 2005). Etnometodologinen orientaatio
(Holstein & Gubrium, 2005: 486; Silverman, 2001: 3–4) näkyy siinä, miten
tutkimuksissa on keskitytty ihmisten kuvauksiin siitä, miten he kamerapuhelimiaan käyttävät. Myös tässä artikkelissa hyödynnettävä empiirinen materiaali on kerätty tulkinnallista ja etnometodologista tutkimusotetta noudattaen; kiinnostuksen kohteena ovat olleet haastateltavien tulkinnat, näkemykset ja havainnot omista ja läheistensä tavoista käyttää kamerapuhelimia.

Empiirinen aineistomme kerättiin ammattikorkeakoulu Arcadan henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudessa. Arcadasta haluttiin löytää tutkimukseen
erityisesti media-alan opiskelijoita, sillä heistä usean uskottiin edustavan
sellaista osaa mobiililaitteiden kuluttajista, joka käyttää puhelimen valokuvatoimintoa aktiivisesti. Käyttötiheyttä ja –tapoja haluttiin kuitenkin vielä
kartoittaa kyselylomakkeella ennen varsinaisten haastateltavien valintaa.
Yhteensä 37 henkilökunnan jäsentä ja 54 ensimmäisen ja toisen vuoden
opiskelijaa täytti kyselylomakkeen, jonka pohjalta pyydettiin kahdeksaa
heistä tutkimushaastatteluun (neljä opiskelijaa ja neljä henkilökunnan jäsentä). Opiskelijaedustajat täyttivät kyselylomakkeen kahden Critical Media
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Analysis –kurssin luennon aikana (kaikki kyseisillä luennoilla läsnä olleet
täyttivät lomakkeen). Koko Arcadan henkilökunnalle suunnattu kyselylomake oli esillä verkossa, mutta vain osa heistä täytti sen. Siten tutkimukseen
ei nimenomaisesti valittu 91 henkilöä, eikä heidän valinnassaan pyritty tasapuolisuuteen esimerkiksi sukupuolen suhteen.

Opiskelijoiden keski-ikä oli 23 ja henkilökunnan 44. Vaikka tutkimusmateriaali kerättiin kahdesta ikäryhmästä, ei ryhmiä käsitelty erikseen. Tämä olisi
ollut perusteltua, jos kamerapuhelinten käyttötavat ja -muodot olisivat
eronneet ryhmien välillä. Kyselytutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan viitanneet tähän suuntaan. Merkittävimmät erot ryhmien välillä olivat siinä,
että opiskelijat pelasivat enemmän mobiilipelejä ja henkilökunnan edustajat
puolestaan käyttivät matkapuhelimiaan opiskelijoita enemmän sähköpostin
ja verkon käyttämiseen.

Kyselylomakkeen avulla kerätty tieto jäi vähäiseksi tulkinnallisen tutkimusotteen kannalta, sillä lomakkeessa keskityttiin lähinnä tiedustelemaan sellaisia kysymyksiä kuten, kuinka kauan arcadalaiset ovat käyttäneet kamerapuhelimia ja kuinka usein he lähettävät MMS-viestejä. Analyysimme tässä
artikkelissa perustuukin vain haastatteluaineistoon. Kyselylomakkeen tärkein rooli oli antaa taustatietoa tutkimuksen kohderyhmästä ja erityisesti
auttaa haastateltavien valinnassa. Haastateltaviksi pyydettiinkin sellaisia
ihmisiä, jotka kyselylomakkeen tietojen perusteella vaikuttivat aktiivisimmilta kamerapuhelimen käyttäjiltä.

Haastattelut kestivät noin tunnin kukin ja niissä hyödynnettiin puolistrukturoitua haastattelutapaa (Mason, 2002: 62-63). Suurin kiinnostus kohdistui
haastateltavien näkemyksiin ja kokemuksiin kamerapuhelimien käytöstä valokuvauksessa ja valokuvallisessa viestinnässä (Silverman, 2001: 83; Mason, 2002: 56). Haastatteluaineisto analysoitiin systemaattisesti hyödyntäen aiemman mobiiliviestinnän ja kamerapuhelimien tutkimuksen (mm. Koskinen ym., 2002; Katz & Aakhus, 2002; Kindberg ym., 2005b; Nyíri, 2005;
Goggin, 2006; Koskinen, 2007; Ling, 2008) pohjalta rakennettua temaattista luokittelua, joka jakaantui seuraaviin teemoihin: kuvien jakaminen, keskinäisviestintä, kuvallinen viestintä, kamera ja puhelin, välittynyt läsnäolo,
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rituaali, siirto, yhteys, välittömyys, hetkellisyys, intiimiys, arkipäiväisyys sekä henkilökohtainen viestintä. Tässä artikkelissa hyödynnämme empiirisestä
aineistosta erityisesti keskinäisviestintään, rituaaliin, intiimiyteen ja hetkellisyyteen liittyviä tuloksia.

Haastatteluaineisto osoittautui hyödylliseksi tulkittaessa valokuvan kulutusmuotoja mobiiliviestinnän aikakaudella, vaikkakaan haastateltavien määrän rajallisuuden takia yksin sen pohjalta ei voida tehdä yleistäviä johtopäätöksiä kamerapuhelinten vaikutuksesta valokuvan kulutukseen. Tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin yhdenmukaisia muiden kamerapuhelinviestinnästä tehtyjen tutkimusten kanssa (esim. Mäkelä ym., 2000; Koskinen ym.,
2002; Kindberg ym., 2004). Siten seuraavaksi esille tuotavat tutkimustuloksemme vahvistavat omalta osaltaan niitä näkemyksiä valokuvallisesta
viestinnästä, joita esittelimme käydessämme läpi aiempaa tutkimusta luvussa 3.

ANALYYSI: VALOKUVAN KULUTUS MOBIILIVIESTINNÄN KONTEKSTISSA

Kuvaviestien lähettäminen sijoittuu aineistomme perusteella erityisesti tilanteisiin, joissa lähettäjän ja vastaanottajan välillä on – ainakin hetkellinen –
maantieteellinen etäisyys. Kuvaviestinnässä yhdistyy sosiaalinen läheisyys
ja fyysinen etäisyys. Kuvaviestejä myös lähetetään usein varsin arkipäiväisistä tilanteista; tavoitteena on nimenomaan luoda yhteys läheiseen, joka
on kuitenkin juuri silloin poissa.

Kuvaviesti kommunikoi läsnäoloa korostuneesti yli etäisyyden, perinteinen
valokuva taas yli ajan. Etäisyyden merkitys kävi ilmi tutkimushaastatteluissamme esimerkiksi siinä, miten muutama miespuolinen opiskelija kertoi lähettäneensä erityisen paljon kuvaviestejä tyttöystävälleen armeija-aikana,
kun heidän välillään oli pakotettu fyysinen etäisyys. Armeijasta kuvin kommunikoinut kertoi, kuinka ”kamerapuhelimesta oli iso viestinnällinen hyöty,
koska hän [tyttöystävä] ei tiennyt mitä minä tein, ja minä en tiennyt mitä
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hän teki”. Omaa läsnäoloaan he molemmat pystyivät välittämään toisilleen
kuvin. Toinen haastateltava lähetti armeija-aikana tyttöystävälleen paljon
sellaisia kuvia, joita hän kutsui ”minulla on ikävä sinua ja surullinen naama”
-kuviksi.

Vastaavanlainen rituaalinen yhteys ilmeni konkreettisesti myös siinä, miten
eräs haastateltava kertoi viestivänsä kuvaviestein veljensä kanssa: ”en puhu paljon hänen kanssaan, mutta jaamme kuitenkin tekemisemme, pidämme yhteyttä [valokuvin]”. Molemmat veljekset olivat kiinnostuneita moottoripyöristä, joten he lähettivät toisilleen valokuvia kadulla näkemistään hienoista moottoripyöristä. Nämä kuvat loivat heidän välilleen yhteyden ja pitivät heidän suhdettaan sanattomasti yllä. Kuvallista viestintää puolsi erityisesti se, että ”ei olisi kovin paljon ideaa soittaa puhelimella ja kertoa, että
katselen juuri tosi hienoa moottoripyörää”. Kuva siis kertoi tarvittavan tiedon, mutta oli samalla tapa pitää yhteyttä veljesten kesken.

Muutenkin kamerapuhelinvalokuvien käyttö läsnäolon välittämiseen ja hetkellisen yhteyden luomiseen tuli tutkimuksessa selkeästi esiin. Erään haastateltavan mukaan kuvaviesti on vahvasti hetkessä ja sen tunnelmissa kiinni, sillä ”kamerapuhelin on enemmän sitä varten, että kerrotaan missä olet
ja mitä olet tekemässä (…) ne [kuvaviestit] välittävät enenemän sitä, millaista on, kuin että ne olisi kuvattu niiden valokuvallisen arvon takia”. Hänen mukaansa “Mitä pidempi etäisyys, sen suurempi tarve on lähettää kuvaviestejä. Kuvaviestit ovat kuin välittömiä pika-postikortteja”. Kuvaviestit
luovat rituaalisen yhteyden etäisyyden takaa pitkälti samalla tavalla kuin
perinteiset postikortitkin.

Toinen haastateltava totesi kuvaviestin ja ajallisen hetken yhteydestä, että
“kuvaviestintä ilmentää sitä, mitä koen juuri nyt”, kuvaviestillä voi kertoa
“mitä teen juuri nyt, että tämä on hetkeni”. Kuvaviesti on vahvasti hetkessä ja sen tunnelmissa kiinni, eikä kuvaamisen motiivina aina niinkään ole
”ottaa hyvä valokuva”, vaan kuvaus on konkreettisemmin suuntautunut
oman hetkellisen tilanteensa ”näyttämiseen”. Useat kuvaviestien valokuvat
ovat siten esittämisen arvoisia vain tietyssä hetkessä, eikä niillä enää seu-
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raavana päivänä tai seuraavalla viikolla ole vastaavaa merkitystä läsnäolon
välittäjinä.

Haastatteluissa ilmeni myös se, että monissa tapauksissa valokuva otetaan
kuvaviestiä varten nimenomaan lähetettäväksi: viestimisen ajatus tulee ennen valokuvaamisen ajatusta. Valokuvaa kuvaviestiin ei siis kovinkaan usein
kaiveta puhelimen muistista. Kuvaviestien hetkellisyyttä korostaa aiemmissa tutkimuksissa esille tullut humoristisuus (Mäkelä ym., 2000: 548; Koskinen, 2007: 57). Näitä pelleilykuvia ei usein ole tarkoitettukaan valokuvallisiksi muistoiksi, sellaisiksi kuvallisiksi aarteiksi joita vaalittaisin vielä vuosien kuluttua.

Eräs tutkimukseemme osallistunut itse asiassa ihmetteli, miksi hän oli säästänyt varsin monia lähettämistään kuvaviesteistä: ”En tiedä, miksi säästin
ne, vaikka olin jo lähettänyt ne”. Toki kuvaviesteillä voi olla myös pitempiaikaista merkitystä, sillä hän kertoi säästävänsä ”totta kai” kaikki naisystävältään saamansa kuvaviestit. Kyseisillä kuvilla on sellaista henkilökohtaista
merkitystä, joka saa niiden arvon kantamaan hetken yli.

Edellä esitellyt kulutustottumukset eroavat selkeästi perinteisistä perhevalokuvauksen funktioista, joissa korostuu ajallisen kaaren rakentaminen,
ajan kulun kuvaaminen sekä perheyhteisön rakentaminen valokuvien avulla
(Slater, 1991: 50; Kuhn, 2003: 399-401; Batchen, 2004). Perhealbumit sisältävät ennen kaikkea dokumentteja menneistä vuosista ja keskittyvät
usein valokuviin juhlapyhistä ja muista merkittävistä hetkistä. Perhevalokuvat luovat läsnäoloa yli ajan, yhteyttä eri sukupolvien, jopa elävien ja kuolleiden välille. Perhealbumit sisältävätkin paljon kuvia sellaisista ihmisistä,
joita ei enää ole. Olisi puolestaan hyvin vaikea kuvitella vastaanottavansa
kuvaviestinä valokuvaa kuolleesta ihmisestä. Kuvaviesti eroaa siis perinteisestä perhevalokuvasta erityisesti siinä mielessä, että se luo nykyhetkessä
yhteyden etäisyyden erottamien perheenjäsenten välille, kun taas kuvaalbumi ylläpitää perheyhteisöä luomalla siteen yli ajan (menneet vuodet ja
sukupolvet albumin kuvissa).
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Kuvaviestit ilmentävät, vahvistavat ja toisintavat perheen sisäisiä suhteita
tässä hetkessä – paljolti viestinnän rituaalimallin mukaisesti. Kuvaviestin
käyttöfunktio muistuttaakin sitä, miten läheisen valokuvaa pidetään lähellä
lompakossa tai riipuksessa. Olennaista niissäkin on, että valokuva luo yhteyden yli etäisyyden, muistuttaa toisesta. Rakkaan valokuva lompakossa
voi olla kuitenkin usean vuoden takaa, kun taas kuvaviesti välittää rakkaan
kuvattuna kenties vain muutama hetki sitten.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Mobiiliviestintä on esimerkki viestintämuodosta, jota ei olisi olemassa ilman
poissaoloa (Villi & Stocchetti, 2011). Itse asiassa toisen poissaolo on se syy,
miksi yleensäkään tarvitaan puhelimia ja muita telekommunikaatioteknologioita keskinäisviestinnässä. Tämä poissaolo on kuitenkin useimmiten vain
hetkellistä ja ohimenevää – poissaolo ei ole yhtä pysyvää kuin esimerkiksi
kuolema. Tästä seuraa keskeinen johtopäätöksemme siitä, että kun valokuvaus tulee osaksi puhelinviestintää ja muuta telekommunikaatiokulttuuria, niin valokuvan kulutustottumukset muuttuvat entistä immateriaalisemmiksi ja ohimenevimmiksi: monet henkilökohtaisetkin valokuvat ovat vain
osa kuvien virtaa. Valokuvan avulla poissaolo tehdään hetkellisesti näkyväksi. Valokuvaa ei välttämättä oteta valokuvan takia – siitä ei tehdä artefaktia – vaan se on enemmänkin kuvallinen ajatus, ohikiitävä kuvallinen
muistutus (ei muisto), todellakin kuvallinen päiväperhonen.

Moni kamerapuhelinvalokuva on kertakäyttökuva, joilla on merkitystä vain
tietyssä viestinnällisessä tilanteessa. Valokuva otetaan, lähetetään ja sen
jälkeen mahdollisesti pyyhitään pois puhelimen muistista (Koskinen ym.,
2002: 138; Oksman, 2005: 349-350). Kuva on viestitty, hetki on mennyt;
valokuvan avulla on luotu yhteys toiseen henkilöön. Kun perhealbumikuvassa läheinen on poissa pääasiallisesti ajassa (minkä äärimmäinen muoto on
kuolema), niin kuvaviestissä hän on poissa etäisyydessä – elossa kyllä,
mutta ei minun kanssani, tässä vierellä.
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Mobiiliviestinnän ja valokuvauksen suhteen tarkastelun lisäksi artikkelimme
kontribuution voi ulottaa myös muihin välittyneen viestinnän uusiin muotoihin. Matkapuhelimissa on alkanut yleistyä mahdollisuus videopuheluihin,
joiden myös voi olettaa kiinnostavan kuluttajia eniten sellaisissa tilanteissa,
joissa viestijöiden välillä on tavallista pidempi ja pitkäkestoisempi etäisyys.
Kuvaviestintää leimaava nykyhetken voima (”power of now”, Wilhelm ym.,
2004: 1406) liittyy vahvasti myös verkkoviestinnän uusiin muotoihin viserrysvirtoineen ja statuspäivityksineen. Sosiaalisen median palveluiden ja
mikro-bloggauksen (esim. Twitter) suosio osoittaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita viestimään läsnäoloaan, olinpaikkaansa ja tunnelmiaan lyhyiden
ja varsin reaaliaikaisten viestien avulla. Usein tiedolliselta sisällöltään varsin
vähäiset statuspäivitykset edustavat vahvasti rituaalista viestintää, sillä niiden tärkeä tehtävä on luoda yhteisöllisyyttä ja jonkinasteista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sama tiheä oman läsnäolonsa (miksei myös olemassaolonsa) välittäminen koskee sosiaalisessa mediassa myös visuaalista viestintää, sillä esimerkiksi Facebookiin ladataan joka kuukausi useampi miljardi
valokuvaa (The Economist 2010). Siten viestintää sekä läsnäolon välittämisenä että yhteyden luomisena ja ylläpitona kuvaava viestinnän rituaalimalli
auttaa ymmärtämään monia eri digitaalisten mediasisältöjen kulutustapoja,
ei pelkästään valokuvan kulutusta mobiiliviestinnän aikakaudella.

Kiitokset Matteo Stocchettille avusta empiirisen tutkimuksen toteutuksessa.
Lämpimät kiitokset myös lehden toimittajille sekä anonyymeille arvioijille.
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LEKTIO
Markkinointi, kuluttajat ja onnellisuus
Katarina Hellén

Markkinoijat ovat kiinnostuneita ymmärtämään kuluttajia, jotta yritykset
voisivat kehittää tuotteita ja palveluja, jotka houkuttelevat kuluttajia. Markkinointikirjallisuuden monenlaisista käänteistä päätellen kuluttajia on kuitenkin vaikea ymmärtää. Kuluttajia pidettiin pitkään järkiperäisinä olentoina
jotka pyrkivät päätöksenteoillaan maksimoimaan arvoaan (Simon, 1956).
Holbrook ja Hirschmanin (1982) tutkimus muutti tämän näkemyksen. He
olivat ensimmäisten tutkijoiden joukossa, jotka väittivät, että hedonismi ja
tunteet todennäköisesti vaikuttavat kuluttajiin.
Kuluttajien mielialojen ja tunteiden tutkiminen nousi nopeasti suureen suosioon. Hyvin pian markkinointikirjallisuus veti johtopäätöksiä siitä, että tunteet eivät ainoastaan vaikuta tuotteiden tai palvelujen arviointiin vaan lähes
kaikkeen muuhunkin. Viime aikoina psykologitutkijat ovat esittäneet voimakasta kritiikkiä siitä, miten heikoin perustein tutkijat ovat vetäneet johtopäätöksiä mielialojen vaikutuksista kuluttajakäyttäytymiseen. Esimerkiksi
Baumeister ja hänen kollegansa (2009) raportoivat, että 400 artikkelista
kaikkein arvostetuimmassa ja vaikutusvaltaisemmassa psykologia-alan julkaisussa, Journal of Personality and Social Psychology, vain 18% artikkeleissa esitetyistä tunteiden vaikutuksista oli tilastollisesti merkittäviä .05 tasolla. Baumeister ja hänen kollegansa (2009) totesivatkin, että tunteiden
roolia on tulkittu väärin ja että niiden vaikutuksia on liioiteltu.
Tunteet ja niiden merkitykset sekä vaikutukset ovat toki tärkeitä tunnistaa
markkinoinnin piirissä, mutta niiden valta-asema kirjallisuudessa estää meitä katsomasta eteenpäin ja löytämästä uusia ratkaisuja ja käsitteitä, jotka
auttaisivat ymmärtämään kuluttajia paremmin. Ehdotan, että onnellisuus
voisi olla yksi näistä käsitteistä. Onnellisuutta on tutkittu laajasti eri tutkimusaloilla ja erityisesti Yhdysvalloissa. Kymmenisen vuotta sitten psykologian professori Martin Seligman alkoi koota yhteen tutkijoita ja toimijoita,
joita kiinnosti ihmisten vahvuudet ja positiiviset ominaisuudet, ei niinkään
ihmisten ongelmalliset piirteet. Muutamassa vuodessa tämä niin kutsuttu
positiivinen psykologiaverkosto on kasvanut merkittäväksi (Kesebir ja Diener, 2008). Tämä tutkimusverkosto määrittelee onnellisuutta ihmisten koKulutustustkimus.Nyt 1/2011 ISSN 1797-2345 (painettu) ISSN 1797-1985 (Verkkolehti)

konaisvaltaisena ymmärryksenä elämästään (Diener, Napa Scollon, ja Lucas, 2009). Toisin kuin markkinoinnin kirjallisuudessa on käsitteellistetty,
tämä määritelmä erottelee onnellisuuden mielialasta olemalla pitkäaikainen
ja kokonaisvaltaisempi ilmiö. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että yksilön
onnellisuudentaso selittyy pitkälti perinnöllisyystekijöistä. On esitetty että
peräti 50-80% onnellisuudesta on periytyvää (Lykken ja Tellegen, 1996).
Todisteet geneettisestä taipumuksesta onnellisuuteen (Ashby yms. 1999;
Braungart yms. 1992; Lykken ja Tellegen, 1996; Tellegen yms., 1988) sekä
onnellisuuden pysyvästä luonteesta (Costa yms., 1987; Diener, 1994; Diener yms., 1999) ovat saaneet joitakin onnellisuustutkijoita päättelemään,
että onnellisuus on luonteenpiirre, ja siksi siihen on todennäköisesti vaikea
vaikuttaa (Lykken ja Tellegen, 1996). Mielenkiintoista on myös se, että varallisuudella, kauneudella ja avioliitolla, jotka voitaisiin ehkä katsoa tuovan
onnellisuutta, on osoitettu olevan vähäinen merkitys edistettäessä yksilön
onnellisuutta (Brickman yms. 1978; Lykken ja Tellegen , 1996). Vaikka onnellisilla henkilöillä elämäntilanteet usein ovat myönteisiä, tutkimukset ovat
osoittaneet, että onnelliset ihmiset elävät myönteisissä elämäntilanteissa,
koska he ovat onnellisia (Kahneman yms., 2006). Tutkimustulokset osoittavat, että on olemassa syy-yhteys onnellisuuden ja myönteisen elämän välillä, ja että onnellisuus on selittävä, ei niinkään selitettävä, muuttuja. Positiivisen psykologian tutkijat ovat havainneet, että onnellisuus vaikuttaa
myönteisesti yksilön elämään, mutta sillä on myös myönteisiä vaikutuksia
yhteiskunnalle. Siksi tutkijat ovat esittäneet onnellisuutta täydentävänä
mittarina bruttokansantuotteen (BKT) ohella arvioimaan kansallisuuksien
elämänlaatua (ks. esim. Diener ja Seligman (2004) ja Diener, Lucas,
Schimmack ja Helliwell (2009)).
Onnellisuus ja positiivinen psykologia eivät ainoastaan kiinnosta tutkijoita
vaan myös suurta yleisöä. Monet tunnetut positiivisen psykologian professorit ovat kirjoittaneet menestyskirjoja, ja heitä pyydetään puhumaan tutkimuksestaan laajalle yleisölle. Heitä myös haastatellaan usein tiedotusvälineissä ja he esiintyvät suosituissa aikakauslehdissä, kuten Vanity Fair, Vouge ja Marie Claire. Tämä on harvinaista huomiota useimmille muiden alojen
tutkijoille.
Miksi sitten ihmiset välittävät onnellisuudesta? Kesebir ja Diener (2008)
väittävät, että huolet onnellisuudesta ja hyvästä elämästä on entistä merkittävimpiä nykyajan ihmisille, koska heidän perustarpeensa ovat jo täyttyneet ja koska uhat ovat suhteellisen vaarattomia. Kesebir ja Diener (2008)
väittävät, että kiinnostus onnellisuuteen johtuu nykyajan ihmisten mahdollisuuksista rakentaa elämäänsä tahtonsa mukaan, jolloin he tarvitsevat tietoa
siitä, miten edistää hyvää elämää muuten kuin pelkästään aineellisesti (ks.
myös Baumeister 1991).
Ehdotan, että onnellisuudella on merkitystä markkinoijille kahdesta syystä.
Ensinnäkin, onnellisuus on hyvin yleinen teema markkinoinnissa, ja yritykset usein lupaavat kuluttajille parempaa elämää. Onnellisuus voi auttaa
markkinoijia ymmärtämään kuluttajien motiiveja kulutuksessa. Tutkijat ovat
esittäneet, että kuluttajien toive tulla onnelliseksi on loppujen lopuksi ajuri
ostamiseen, ja että ihmiset ohjaavat kulutusta niihin asioihin, jotka he ajattelevat tekevän heidät onnellisiksi (Mogilner, Kamvar ja Aaker, 2010).
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Toiseksi, onnellisuus on tärkeää sosiaalisista syistä. Tämän päivän markkinointitutkimuksessa on huomattavissa vahva suuntautuminen sosiaalisen
vastuun edistämiseen. Erityisesti kuluttajatutkijoita kiinnostaa nykyään kuluttajien hyvinvointi. Tutkijat pyrkivätkin tutkimuksellaan huomioimaan joitakin niistä ongelmista jotka koskevat monia kuluttajia. Esimerkiksi Vohs ja
Faberin (2007) tutkimus Journal of Consumer Research -julkaisussa heräteostoksista arvioitiin lehden vuoden 2007 vaikutusvaltaisimmaksi artikkeliksi.
Lisäksi useat tieteelliset markkinointitutkimukset pyrkivät auttamaan kuluttajia tekemään parempia ja terveellisempiä ratkaisuja ruokamarkkinoilla.
Tämä suuntaus sosiaaliseen vastuuseen on tervetullutta, sillä jos markkinointitutkimukseen halutaan suhtautua vakavasti otettavana tieteenä, tutkimuksen ei pitäisi keskittyä vain ajamaan yritysten etuja, vaan myös kuluttajien.
Kuluttajien pyrkimys tulla onnellisemmiksi kulutuksen myötä on syytä ottaa
vakavasti. Uskonkin, että markkinointitutkijat voisivat edistää kuluttajien
hyvinvointia tutkimalla onnellisuutta. Toistaiseksi, markkinoijan näkökulmasta, tutkimustulokset onnellisuuden ja kulutuksen välisestä suhteesta
ovat näyttäytyneet melko masentavina. Vanha klisee, ”onnellisuutta ei voi
ostaa” näyttää pitävän paikkansa, ainakin jossain määrin. Huolestuttavaa
on myös se, että kulutus näyttää joskus jopa viedä onnellisuudesta pois.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset sopeutuvat nopeasti uusiin olosuhteisiin, jotka voivat olla positiivisia ja negatiivisia luonteeltaan (Brickman, Coates ja Janoff-Bulman, 1978; Lykken ja Tellegen, 1996). Esimerkiksi uusi auto saattaa lisätä onnellisuutta vähän aikaa, mutta auton viehätys
hiipuu melko nopeasti ja ihminen alkaa himoita jotain muuta. Kulutus, ja
tämä pätee erityisesti aineellisiin tuotteisiin, kannustaa ihmisiä tekemään
epäsuotuisa vertailuja (Easterlin, 1995). Esimerkiksi uusi asunto, auto tai
tietokone ei ehkä tarjoa paljon iloa silloin, kun toiset asuvat isommissa
asunnoissa ja paremmilla asuntoalueilla, ajavat makeampia autoja tai surffaavat muodikkaimmilla tietokoneilla.
Psykologian tutkijat ovat myös osoittaneet, että ihmiset haluavat maksimoida päätöksiään, mutta he osaavat valita vain rajallisen vaihtoehtojen
määrän välillä (Carter ja Gilovich, 2010). Modernissa markkinataloudessa
kuluttajille on tarjolla valtavasti vaihtoehtoja, mutta olemme psykologisesti
huonosti ohjelmoituja käsittelemään suurta tarjontaa. Näin ollen, vaikka kuluttajat tekevät päätöksiä, laajasta tuotevalikoimasta valitseminen voi aiheuttaa heitä miettimään ja märehtimään sitä, oliko ostospäätös tarpeeksi hyvä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kuluttaja voi valita sadoista eri karkeista,
todennäköisyys valita maukkain karkki vähenee. Lisäksi tutkijat ovat osoittaneet, että materialistisia arvoja omaavat ihmiset, eli ne henkilöt, jotka
omaavat uskomuksia aineellisen ja rahan tärkeydestä, kuuluvat vähiten onnellisten joukkoon (Belk, 1985; Kasser ja Ryan 1993, 1996, Richin ja Dawson, 1992, Solberg, Diener ja Robinson, 2004). Esimerkiksi Diener ja Biswas-Diener (2002) toteavat tutkimuksessaan, että ihmiset, jotka vaalivat
materialistisia arvoja muita arvoja vahvemmin, ovat yleensä huomattavasti
vähemmän onnellisia. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrkimys rahan ja aineellisen rikkauden saavuttamiseen onnellisuuden tavoittamiseksi todennäköisesti kostautuu. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että raha yksistään riittää
riistämään onnellisuutta. Quoidbach ja hänen kollegansa (2010) osoittivat
useissa tutkimuksissa, että jo pelkkä ajatus rahasta vähentää arjen nautti78

misesta. Heidän tuloksensa viittaavat siihen, että ihmiset nauttivat samasta
palvelusta tai tuotteesta enemmän, jos sitä ei nautita kaupallisessa yhteydessä. Älkäämme kuitenkaan olko liian pessimistisiä näiden tutkimustulosten vuoksi. Jotkut tutkijat ovat nimittäin esittäneet, että antamalla rahaa
hyväntekeväisyyteen tai ostamalla toisille ihmisille lahjoja edesauttaa antajan onnellisuutta. On myös empiirisiä todisteita siitä, että kokemusten kuluttaminen aineellisten tavaroiden sijasta edesauttaa onnellisuutta. Kaiken
kaikkiaan tutkijat suhtautuvat kuitenkin pääasiallisesti epäilevästi ihmisen
mahdollisuuteen kuluttaa itsensä onnelliseksi.
Onnellisuuden tutkiminen on herättänyt minussa muutamia kriittisiä ajatuksia. Erityisesti suhtaudun kriittisesti mustavalkoiseen lähestymistapaan onnellisuuteen. On ongelmallista, että onnellisuus tuntuu olevan houkuttelevampi käsite tutkijoille, kun keskitytään vain sen myönteisiin puoliin. Huoleni on se, että positiivinen psykologiakirjallisuus ja sen lähestymistapa onnellisuuteen luokittelee onnellisuuden, onnettomuuden ja siihen liittyvät käsitteet joko hyviksi tai huonoiksi.
Yksipuolinen ja kritiikitön suhtautuminen onnellisuuteen johtuu todennäköisesti minuuden keskeisestä arvosta nykyajan länsimaisessa yhteiskunnassa,
eli minuuden kasvattaminen ja ylistäminen. Vaikka psykologitutkijoilla ei ole
samanlaista pakkomiellettä tutkimusfilosofioihin kuin joillakin markkinointitutkijoilla, kiinnostus onnellisuudesta on sopusoinnussa tutkimusparadigmaan minuuden hyveestä. On runsaasti todisteita suuresta perusarvojen
muutoksesta länsimaisessa yhteiskunnassa. Arvo asettaa uskonto (Jumalan
tahto) ja yhteisön tarpeet ennen omia tarpeita ja toiveita on väistymässä,
kun taas oman itsensä asettaminen muiden edelle on nousemassa keskeiseksi arvoksi (tarkemmat perustelut minuudesta ja nykyajan perusarvoista
länsimaisessa yhteiskunnassa katso Baumeister, erityisesti 1986, 1987 ja
1990 (luku 5, s. 77-115) sekä Bellah ja hänen kollegansa (1985)). Nykypäivänä ihmiset ja myös monet psykologian tutkijat olettavat, että mikä yksilöstä tuntuu hyvälle ja mitä itselle sopii, on hyväksi myös muille. Siten, resepti hyvään elämään on minuuden kehittäminen, oman itsensä ymmärtäminen, omien impulssien seuraaminen ja olemalla "uskollinen itselleen"(Lasch, 1978; 1991; Twenge ja Campbell, 2009).
Lisäksi voidaan kysyä, onko onnellisuutta aina pidettävä elämän suurempana tavoitteena. Ensinnäkin, lisätutkimukset onnellisuuden variaatiosta ovat
tarpeen, sillä tutkijat raportoivat, että useimmat ihmiset ovat onnellisia.
Koska useimmilla ihmisillä on suhteellisen hyvä elämä, ei ole mikään ihme,
että onnellisuus ja hyvä elämä korreloivat. Toiseksi, minuuden kulttuurin
mukaan, ihmiset usein tavoittelevat onnellisuutta toisten ihmisten kustannuksella. Kulttuurimme ei ainoastaan yllytä meitä tavoittelemisesta onnellisuutta hinnalla millä hyvänsä – onnellisuuden tavoittamisesta on tullut velvollisuus (Baumeister, 1991).
Lisäksi tieteen tehtävä on viime kädessä pyrkiä paljastamaan ja ymmärtämään malleja ja toimintatapoja. Psykologien tulisi olla kiinnostuneita paljastamaan ihmisen ajattelun ja käyttäytymiseen liittyvät mallit ja markkinointitutkijoiden on pyrittävä paljastamaan kuluttajien ja yritysten käyttäytymiseen liittyvät toimintatavat. Näiden ymmärtämisellä tieteen tulisi pyrkiä tarjoamaan työkaluja tavallisille ihmisille, kuluttajille ja yrityksille. En ole niin79

kään varma siitä, että positiivisen psykologian liike välttämättä auttaa onnettomia. Minusta tuntuu, että ainakin osa kirjallisuudesta on enemmän
kiinnostunut dokumentoimaan ja toteamaan, että onnettomat ihmiset ovat
surkimuksia. Kun olen keskustellut onnellisuudesta ystävien kanssa, jotkut
ovat ilmaisseet vilpittömän huolensa kuullessaan onnellisuuden perintötekijöistä juontuvasta pysyväisluonteisuudesta ja vaikeuksista muuttua onnellisemmaksi. He ovat huolissaan siitä, että he eivät kuulu tähän onnellisuuteen taipuvaan ryhmään ja he kokevat, että heillä ei ole onnellisuuden
luonnonlahjaa. Mielestäni tässä vaiheessa positiivisen psykologian sanoma
ei todellakaan ole kovin positiivinen vähemmille onnellisille ihmisille. Tämä
on saanut minut kysymään, olisiko niin kutsuttu perinteinen psykologia sittenkin järkevämpää ja tarvitseeko onnellisuuden todellakin olla ihmisen
elämän tärkein tavoite. Ehkä on tarpeeksi hyvä nauttia elämästään ainakin
jotenkin. Ehkä ihmisellä voi olla muita arvoja, kuin pelkkä onnellisuus, jotka
voivat tarjota elämään arvoa. Esimerkiksi olemalla hyvä kumppani, vanhempi, olemalla oikealla asialla, välttämällä loukata toisia ja tekemällä parhaansa töissä. Monet ihmiset ympäri maailmaa elivät ja elävät yhä elämäänsä näiden arvojen puitteissa, joten muiden arvojen asettaminen henkilökohtaisen onnellisuuden edelle ei mielestäni ole mikään radikaali ehdotus.
Loppujen lopuksi, olen sitä mieltä, että markkinointitutkijoiden tulee siirtyä
mielialojen ja tunteiden tutkimuksesta keskittymään muihin käsitteisiin. Nyt
olen keskustellut onnellisuudesta, mutta myönnän, että on olemassa muita
käsitteitä, jotka myös tarvitsevat tunnustusta. Esimerkiksi olen tällä hetkellä vakuuttunut, että kulutuksessa on loppujen lopuksi kyse yhteenkuulumisesta. Tutkimalla onnellisuutta uskon, että markkinoijat voivat oppia ymmärtämään kuluttajia, mutta myös auttaa kuluttajia, jotka pyrkivät edistämään onnellisuuttaan. Kuitenkin on sanottava, että markkinoijien ei mielestäni tulisi kritiikittä allekirjoittaa joitakin positiivisen psykologialiikkeen ehdotuksista. Tarkoitukseni ei ole väittää, että onnellisuuden ei tulisi olla tavoite, tai että se on mahdollinen ongelma. Peräänkuulutan ainoastaan monipuolisempaa tutkimusta onnellisuudesta ja sen tavoittelemisesta.

Tohtori Katarina Hellénin markkinointialaan kuuluva väitöskirja ”A
Continuation of the Happiness Success Story: Does Happiness Impact
Service Quality” tarkastettiin Hanken Svenska Handelshögskolanissa
7.1.2011. E-mail: katarina.hellen@uwasa.fi
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Consumption in Rural Bangladesh: Households, Lifestyles,
and Identities
Md. Motaher Hossain

Bangladesh, once known as ‘Sonar Bangla’- the Golden Bengal, has a long
and glorious cultural heritage. “Its long, turbulent history is replete with the
epic saga of invasions and subjugation that resulted in a great deal of cultural fusion and transfusion” (Shrestha, 2002: 267). Bangladesh is one of
the most densely populated countries in the world. Despite rapid urbanization, more than 75% of the people still live in rural areas. The density of the
rural population is also one of the highest in the world. Being a poor and
low-income country, its main challenge is to eradicate poverty through increasing equitable income. Since its independence, Bangladesh has been
developing rapidly, and its economy has progressed steadily over time.
Consequently, the country’s economy is developing and the country has
outperformed many low-income countries in terms of several social indicators. Bangladesh has achieved the Millennium Development Goal (MDG) of
eliminating gender disparity in primary and secondary school enrollment. A
sharp decline in child and infant mortality rates, increased per capita income, and improved food security have placed Bangladesh on the track to
achieving in the near future the status of a middle-income country. Such
development and economic progress fueled certain changes in the consumption patterns of Bangladeshis, including those living in rural areas.
Since the majority of the population lives in rural areas, the study of consumption patterns among rural Bangladeshis is significant.
In this study, the rural household is an entity, and household information
served as the basis for analysis. This study aims to identify the consumption
patterns of rural Bangladesh and its changes over time. Moreover, this
present study aims to answer many questions related to everyday life: How
does consumption shape the lifestyles of rural people? What are their consumption experiences? How is the culture associated with consumption?
What is the relationship between consumption and technology? This study
also sheds light on the emerging consumer culture characterized by various
Bangladeshi practices, discourses, and institutions. This study also finds the
myriad reasons why consumers nevertheless feel compelled to consume
chemically treated foods.
Kulutustustkimus.Nyt 1/2011 ISSN 1797-2345 (painettu) ISSN 1797-1985 (Verkkolehti)

I have used both qualitative and quantitative data to investigate consumption and everyday life in rural Bangladesh. The combination of qualitative
and quantitative data also served as a triangulation of data and enabled me
to use multiple methods. The qualitative approaches enabled me to examine more closely people’s interpretations and experiences of consumption
and everyday life. On the other hand, different quantitative secondary data
helped me to verify and supplement the findings obtained through the qualitative approaches.
Data were collected in two phases in the summers of 2006 and 2008. In
2006, the empirical data were collected from the following three sources: 1)
interviews with consumers, producers/sellers, and doctors and pharmacists;
2) observations of sellers/producers; and 3) reviews of articles published in
the national English and Bengali (the national language of Bangladesh) daily
newspapers. A total of 110 consumers, 25 sellers/producers, 7 doctors, and
7 pharmacists were interviewed and observed. In addition to various quantitative tools and techniques, content analysis was also applied here. In
2008, data were collected through semi-structured in-depth qualitative interviews, ethnography, and unstructured conversations substantiated by
secondary sources and photographs. I followed Thompson’s (2000) schematic outline interviewer's guide for a flexible life story interview in the
preparation of a questionnaire and in conducting interviews with the respondents. The respondents were chosen opportunistically from various occupations normally available in rural Bangladesh. The total number of persons interviewed was 22. In order to compare the pre-independence and
post-independence periods, I interviewed two generations born and raised
in two different periods – before and after 1971, the year Bangladesh
achieved its independence. The interviews were recorded with a digital
voice recorder in face to face conversations. Interviews lasted for around
1.5 to 2.5 hours. Data were collected on the consumption of food, clothing,
housing, education, medical facilities, marriage and dowry, the division of
labor, household decision making, different festivals and leisure. Here, I
employed narrative analysis techniques to analyze my research data.
Some secondary quantitative data served to support the qualitative findings
in order to create some sort of triangulation. Baseline historical data were
drawn from the Household Expenditure Survey for 1973-74, conducted by
the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Other necessary secondary data
were collected from various published data sources, including the BBS, various Household Expenditure Surveys of Bangladesh, Bangladesh Demographic and Health Surveys (BDHS), the Bangladesh Institute for Development Studies (BIDS), various scientific journals, published books, and websites. Publications of the World Bank, the International Monetary Fund, the
United Nations Children Fund, the World Health Organization, and Bangladesh Bank also served as sources of secondary data.
The findings of this study suggest that the consumption patterns of rural
Bangladeshis are changing over time along with economic and social development, and that technology has rendered aspects of daily life more convenient.

Although the percentage share of (rural households’) consumption expenditures on food dropped and non-food items rose sharply, rural people consume more food and drink, clothing, and footwear now in the postindependence period (Article I). Since independence, the daily per capita
food intake has been increasing in both rural and urban areas of Bangladesh. The consumption of rice and wheat, however, has decreased, resulting in an overall decrease in cereal consumption. The consumption of potatoes is becoming increasingly popular and has grown sharply. In rural
areas, the daily per capita potato intake has increased sharply, whereas the
daily per capita cereal intake has decreased. Previously, potatoes were only
a minor vegetable in the diet of rural Bangladeshis, but nowadays, the potato is almost compulsory for any kind of preparation of vegetables and even
occasionally substitutes for rice (Scott and Bouis, 1996). The consumption
of vegetables is growing, whereas the consumption of pulses has decreased
due to their high price and limited production in the country. The homestead production of livestock (mainly cows and goats) and chicken have decreased for several reasons, resulting in a rise in the price of meat (beef,
mutton, and chicken). Meat is moving beyond the reach of rural Bangladeshis, especially the poor. Nowadays fish from inland waters are seldom
available due to climate change and other issues, such as the silting of important rivers, which disrupts fish reproduction, thus raising the price of fish
rapidly in relation to the price of rice. However, “the overall availability of
foods has increased, and rural people can buy the basic foods needed to
live” (Hossain, 2010a: 353).
Housing conditions in rural areas have improved considerably, and almost
every household has access to safe drinking water. Achievements in education are also notable, as the number of schools has increased significantly
since independence. Consequently, the literacy rate is rising day by day,
and the literacy rate among women has also improved significantly since
independence. Medical facilities are also better than in the preindependence period, although it remains unsatisfactory and insufficient.
Many complain about the absenteeism of public-sector doctors and how
they shirk their public duties to focus on their private practices. Technological developments and the consumption of technology can significantly alter
consumption patterns, and the use of technologies has made the everyday
lives of rural Bangladeshis much easier than before (Article II).
This study identified the perceptions and experiences of rural people regarding technologies in use and explored how culture is associated with consumption. Along with changes in consumption patterns, a consumer culture
is also emerging. Little literature is available on the consumer culture of rural Bangladesh. It (Article III) focuses on the cultural aspect of consumption
and explores the everyday life of rural Bangladeshis. The rural people are
very simple and enjoy festivity. Many religious and national festivals are
celebrated in rural Bangladesh. Although dowry is a comparatively new
phenomenon in Bangladesh, it has become an integral part of most marriages in rural Bangladesh (Article III). Despite legal ban, marriage at an
early age and dowry are common. A larger dowry is needed for an older
bride, which makes it very difficult to break the vicious circle of marriage at
an early age and dowry. Dowry also involves a significant exchange of
goods, money, and property. Studies claim that dowry payments contribute
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significantly to the poverty of many rural households. Unfortunately, laws
alone are insufficient to eradicate the curse of the dowry.
Women in rural Bangladesh perform most of the household work, and as in
many other patriarchal societies, men make most major decisions. Most
educated men share decision making with their wives, help with household
tasks, and marry without taking a dowry. The government and NGOs can
boost awareness among rural people through education. To prevent early
marriage, effective birth registration systems and proper verification of age
at marriage should be implemented.
Rural people have their own way of pursuing leisure activities. Nowadays,
women can also enjoy some free time for leisure (Article II, III). Despite a
government ban on showing Bollywood films and Hindi songs in the theatres and the efforts of conservative groups concerned about preserving
Bangla culture, Bollywood film and Hindi songs have remained a popular
means of entertainment for many.
This study identified the reasons behind the use of hazardous chemicals in
foods as well as the extent to which food producers/sellers used such chemicals. In addition, this study assessed consumer perceptions of and attitudes
toward these contaminated food items and explored how adulterated foods
and food stuffs affect consumer health. This study also showed that consumers were aware that various foods and food stuffs contained hazardous
chemicals, and that these adulterated foods and food stuffs were harmful to
their health. The extent of food adulteration is very alarming, and finding
unadulterated foods is difficult (Article IV). Food adulteration in Bangladesh
continues to imperil public health. Consumers in Bangladesh are at the mercy of unscrupulous producers and sellers because the government is unable
to eliminate corrupt practices and alliances through law enforcement. Although producers and sellers cited many reasons, this study found that
producers/sellers sought mainly to increase profits and to conduct business
with less capital and equipment by mixing hazardous chemicals with foods
and food stuffs (Article IV). To safeguard consumer rights, a permanent solution involving better law enforcement and scientific food testing is needed.
Some consumers also prefer foods with a colorful and attractive look without considering the quality or ingredients the foods contain. The government should improve consumer awareness and motivate sellers/producers
through various actions and programs.
To achieve further success, Bangladesh should emphasize rural development because a major portion of the population lives in rural areas. The
adaptation and consumption of more modern and appropriate technology in
everyday life in rural areas will play a vital role in rural development. The
adoption of technological innovations and services takes time (Repo et al.,
2004); therefore, attention should also be focused on their proper use. As
some of the respondents mentioned, adult movies were shown in small
shops without observing age restrictions. Others noted the misuse of mobile
phones with features for photographs and videos, and that young people
talk unnecessarily on mobile phones late at night due to the cheaper price
at that time, and so on (Article II). Generally, if parents are not careful,
these lackadaisical habits can make children less attentive in their studies

and hamper teenagers’ normal activities, which could ultimately threaten to
spoil them.
Despite political instability, frequent natural disasters (e.g. floods, cyclones,
and draughts), extremely high population density, a vast uneducated population, a poor base of natural resources, insufficient power supplies, corruption and inefficient governance, all of which hinder the economic and social
development of the country, Bangladesh has achieved much success.
Although the results of this study show changes in rural consumption scenarios along with an increase in income and GDP, the living conditions of
many rural households remain miserable. Corruption is a major obstacle to
achieving macroeconomic goals such as reducing income poverty. As a result, many in Bangladesh do not benefit from GDP growth. An important
question, then, could be how to make GDP growth more beneficial for the
common people, and especially the poor. Finding fruitful, solid answers to
these questions will require further substantial research.

Md. Motaher Hossain’s academic dissertation “Consumption in Rural Bangladesh: Households, Lifestyles, and Identities” was presented for public
discussion with the permission of the Faculty of Agriculture and Forestry,
University of Helsinki, on Friday, 25 March 2011.
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KIRJA-ARVIO
Sulkunen, Pekka : The Saturated Society. Governing Risk and Lifestyle in
Consumer Culture.
Visa Heinonen

Helsingin yliopiston sosiologian professori Pekka Sulkunen tarkastelee uusimmassa teoksessaan mielenkiintoisesti siirtymää teollisuusyhteiskunnasta
kuluttajakapitalismiin. Teos on sekä sukellus sekä yhteiskuntateoriaan että
oppihistoriaan. Sulkunen on taustaltaan pitkän linjan alkoholitutkija, mikä
selittää alkoholismin, tupakoinnin ja huumeriippuvuuden kaltaisten addiktioiden ja siten kulutuksen patologisten ilmiöiden vahvaa painotusta teoksessa. Ennen Helsingin yliopistoa Sulkunen on työskennellyt Alkoholipoliittisessa tutkimuslaitoksessa sekä Turun ja Jyväskylän yliopistoissa Suomessa ja
useissa ulkomaisissa yliopistoissa vierailevana professorina. Hän on julkaissut lukuisia tutkimuksia alkoholiin liittyvistä kysymyksistä sekä sosiologisesta kulttuuriteoriasta ja sosiosemiotiikasta. Sulkunen on tunnettu suomalainen sosiologi englanninkielisen eli koko globaalin tutkijayhteisön lisäksi
ranskankielisessä maailmassa. Hän on kirjoittanut myös Suomessa paljon
käytetyn sosiologian perusoppikirjan.
Nyt käsillä olevassa teoksessa Pekka Sulkunen tarkastelee yhteiskunnan
muutoksia elämäntyylien sääntelyn näkökulmasta. Hänen erityisenä mielenkiinnon kohteenaan ovat valtion ja markkinoiden sekä ihmisten arkielämän muuttuvat suhteet. Sulkunen esittää, että modernin kulutusyhteiskunnan kehittyessä nykyiseen muotoonsa edistyksen, yksilöllisyyden ja demokraattisen valtion modernit ideaalit ovat rajoittaneet elämäntyylien sääntelyn mahdollisuuksia ja yksilön omaa vastuuta vapailla markkinoilla toimivana kuluttajana on korostettu. Teoksessa tarkastellaan kriittisesti muun muassa uusliberalistista ideologiaa ja vapaata markkinataloutta, modernin sosiologiaa, uutta kulutusyhteiskuntaa, kansalaisuutta joukkoyhteiskunnassa
sekä sääntelyn ja toiminnan välistä vuorovaikutusta. Sulkunen nojautuu
Smithin, Marxin, Weberin ja Veblenin kaltaisten klassikkojen lisäksi myös
monien 1900-luvun loppupuolen kuten Bourdieun, Eliasin, Foucault’n, Baudrillardin, Riesmanin ja Giddensin yhteiskuntatieteilijöiden teorioihin, joiden
avulla hän analysoi.
Aluksi Sulkunen tarkastelee elämäntyylejä sosiaalisina siteinä hyödyntäen
Pierre Bourdieun yhteiskuntateoriaa ja erityisesti Bourdieun habituksen käsitettä. Kolmannessa luvussa hän analysoi edistyksen käsitettä yleisesti hyvänä asiana Adam Smithin The Theory of Moral Sentiments –teoksen näkökulmasta. Kyseinen teos on jäänyt valitettavasti The Wealth of the Nations
–teoksen varjoon. ”Moraalituntojen teoriassaan” Smith kuitenkin tarkasteli
Kulutustustkimus.Nyt 1/2011 ISSN 1797-2345 (painettu) ISSN 1797-1985 (Verkkolehti)

emotionaalisten intressien vaikutusta inhimillisen käyttäytymisen ja muihin
ihmisiin reagoimisen määrääjänä. Smith tunnisti kolmenlaisia inhimillisen
käyttäytymisen motiiveja: sosiaaliset tunteet kuten anteliaisuus, humaanius, ystävällisyys ja myötätunto, epäsosiaaliset tunteet kuten viha ja suuttumus sekä itsekkäät tunteet kuten onnellisuus ja surullisuus. Hänen yhteiskuntateoriansa keskeinen käsite oli sympatia, jolla Smith tarkoitti ihmisten kykyä eläytyä muiden ihmisten tunteisiin. Smithin mukaan hyveet perustuivat moraalitunteisiin. Monien valistusajattelijoiden tapaan hän uskoi
edistykseen ja sivilisoitumisen mahdollisuuksiin inhimillisten paheiden vastavoimina. Oppihistoriallinen tutkimus on viime aikoina tuonut vahvasti esiin
Smithin moraalituntojen teorian täydentämään yleistä käsitystä Adam
Smithistä vapaiden markkinoiden profeettana. Nykytutkimuksen valossa
Smith ei suinkaan ollut pidäkkeetön nykyisten libertariaanien kaltaisen yövartijavaltio-ajattelun puolestapuhuja.
Neljännessä luvussa Sulkunen käsittelee yksilön autonomiaa, sen rajoja ja
sopimusyhteiskuntaa Max Weberin ja itsekurista käytyjen keskustelujen
avulla. Hän analysoi mielenkiintoisesti sosiaalisia ongelmia ja raittiusliikkeiden nousua esimerkkinä elämäntyylin sääntelystä. Seuraavaksi Sulkunen
tarkastelee romanttista eetosta ja uuden keskiluokan elämäntyylejä. Kuudes luku on omistettu nykypäivän kulutusyhteiskunnalle ja sen kritiikille.
Sotien, vallankumousten, epätasa-arvon ja poliittisen sorron ohella 20. vuosisadalla toteutui ennen näkemätön kulutusmahdollisuuksien lisääntyminen
ja myös laajentuminen koskemaan muitakin kuin yhteiskunnan ylimpiä kerroksia. Valinnasta tuli hyve ja joukkokulutuksesta yhteiskunnallinen päämäärä. Kehitys sai liikkeelle kriitikot John Galbraithista marxilaisiin ja edelleen Jean Baudrillardiin. Kuluttajan valintojen merkitys on korostunut korostumistaan. Markkinointi ei kuitenkaan näyttäisi luovan tarpeita vaan pikemminkin anastavan omiin tarkoituksiin kuluttajan tarpeen vakuuttaa itselleen ja muille olevansa valintoja tekevä toimija.
Luku seitsemän on omistettu hyvinvointivaltion ja kulutusyhteiskunnan suhteiden tarkastelulle. Sulkunen käy läpi länsimaissa erityisesti toisen maailmansodan jälkeen toteutunutta muutosta hyvinvointijärjestelmien kehittämisen kautta kulutusyhteiskunniksi. Hän viittaa erityisesti pohjoismaisen
hyvinvointiyhteiskunnan mallin muotoutumiseen. Hyvinvointiyhteiskunnan
kritiikki on monesti liittynyt jännitteeseen autonomian ja läheisyyden välillä.
Kritiikki onkin johtanut yksilön autonomian ja yksilöllisyyden korostumiseen
sekä projektiyhteiskuntaan, jossa yksilöille tarjotaan erilaisia näennäissopimuksia valtasuhteiden peittämiseksi ja korostetaan yksilön valintaa. Sulkunen pohtii terävästi sitä, mihin projektiyhteiskunnan hallinta projektien
avulla on johtanut: vaikutuksista ja tuloksista on tullut keskeisiä käsitteitä,
jotka hallitsevat myös yhteiskuntaa koskevaa tietoa. Enää ei pyritä selittämään käyttäytymistä tai ymmärtämään mekanismeja vaan tyydytään tulosten tai vaikutusten mittaamiseen. Evaluaatiotutkijat voivat siirtyä joustavasti substanssialueelta toiselle. ”Uusi julkisjohtaminen” (New Public Management) on ajan henki.
Pekka Sulkusen teos on kulutustutkijoiden näkökulmasta kiinnostava ainakin kulutussosiologian ja yhteiskuntateoreettisesti virittyneen kulutustutkimuksen analyysinä. Se tuo oppihistoriallista syvyyttä nykypäivän tutkijoiden
tarkasteluihin. Nykyään näköjään ajatellaan kovin usein, että ennen 200087

lukua esitetyillä teoreettisilla näkökulmilla on vähän annettavaa nykypäivän
tutkijoille. Mielestäni tämä on melkoinen harhakuvitelma. Toiseksi riippuvuutta aiheuttava kulutus – oli se sitten alkoholin, tupakan tai rahapelien
kulutusta – merkitys näyttäisi olevan pikemmin kasvamaan kuin vähenemään päin. Pitkän linjan alkoholitutkijana Sulkusella on paljon annettavaa
tällaisiin keskusteluihin. Kolmanneksi raskaan sarjan yhteiskuntatieteilijänä
Pekka Sulkunen tarjoaa mielenkiintoisia keskustelukumppaneita ja näkökulmia kulutustutkijoille eritellessään yhteiskuntatieteen klassikoiden ja erityisesti 1900-luvun lopun ranskalaisten tutkijoiden kuten Baudrillardin,
Bourdieun, Foucault’n, Lévi-Straussin ja Maffesolin teorioita.
Kaiken kaikkiaan Pekka Sulkusen teos kulutus- ja hyvinvointiyhteiskunnan
yhteensovittamisen ongelmista on mielenkiintoista luettavaa. Kirjan soisi
kuluvan myös mahdollisimman monien kulutustutkijoiden käsissä, vaikka
teos onkin suunnattu ennen kaikkea sosiologian ja sosiaalipolitiikan tutkijoille. Suosittelen.
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