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Taituruutta ja luksusta,
poliittista suuntautumista ja
kulutusasenteita
Outi Uusitalo, Elina Närvänen ja Minna Lammi

PÄÄKIRJOITUS
Kulutustutkimuksen aihepiirien sekä teoreettisten ja metodologisten
lähestymistapojen rikkaus ja vivahteikkuus on kiehtonut ja innostanut
monia kulutustutkimuksen tekijöitä ja yleisöjä. Kulutustutkimus.Nyt lehti
tarjoaa foorumin eri tieteenaloja edustaville näkökulmille, jotka syventävät
ja monipuolistavat käsityksiämme kuluttajasta ja kulutuksesta, ja sitä
kautta kulttuurista, yhteiskunnasta, taloudesta ja ihmisten arkisesta
elämästä ylipäätään.
Tässä Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 numerossa tarkastellaan ensinnäkin
kulutukseen
liittyvää
taituruutta,
autenttisten
kulutustapojen
kehkeytymistä. Sami Koponen, Maria Pitkämäki ja Minna Autio ovat
perehtyneet ns. foodie-kulttuuriin ja valottavat sitä, miten asiantuntevassa
puheessa oikeutetaan samppanjan kulutusta ja luodaan kuvaa kaikkein
autenttisimmasta tavasta nauttia samppanjasta. He myös kiinnostavalla
tavalla nostavat esille käsityöläisyyteen liittyvien merkitysten tärkeän roolin
samppanjan kulutuksessa.
Sonja Lahtisen ja Pekka Tuomisen artikkeli keskittyy tutkimaan
luksusbrändeihin liitettyjä merkityksiä. Artikkelissa hyödynnetään Gerald
Zaltmanin kehittämää metaforien paljastamisen tekniikkaa (ZMET). Sen
avulla tunnistetaan kahdeksan teemaa, joiden kautta nuoret suomalaiset
naiset liittävät merkityksiä muodin luksusbrändeihin. Artikkelin ansiosta
syntyy
lisää
ymmärrystä
luksusbrändien
syvistä
merkityksistä.
Tutkimustuloksissa korostuu, että luksusbrändit voivat edustaa käyttäjilleen
myös postmaterialistisia, henkisiä, älyllisiä ja esteettisiä arvoja.
Kulutusasenteet ja niiden yhteydet poliittiseen suuntautumiseen ovat
harvoin olleet tutkimuksen kohteena. Aki Koivula, Pekka Räsänen ja Arttu
Saarinen esittävät, että eri puolueiden kannattajien erilaiset pääomat ja
voimavarat ilmenevät heidän kulutusasenteissaan. Suomen väestöä
edustavan kyselytutkimuksen perusteella kirjoittajat osoittavat poliittisen
suuntauksen itsenäistä selitysvoimaa kuluttamiseen liittyviin asenteisiin. Eri
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puolueiden kannattajien välillä havaittiin eroja erityisesti kulttuuria ja
sivistystä sekä viihdettä ja vapaa-aikaa koskevissa kulutusasenteissa.
Numero sisältää myös kaksi vertaisarvioimatonta katsausartikkelia. Ulla
Särkikangas pohtii rutiinien, tapojen ja tottumusten toteutumista ja niiden
puuttumista vammaisen lapsen perheen arjessa. Poikkeavuuden käsittely ja
hyväksyminen voi lopulta helpottaa perheen arkea ja lisätä hyvinvointia.
Sami Koponen, Sini-Maria Saarnio, Reetta Taskinen, Jani Varpa ja Minna
Autio tarjoilevat makupaloja Helsingin yliopistolla kesäkuussa 2015
järjestetyn ruoka-alan konferenssin esityksistä. Rutiinit, visuaalisuus ja
puhtaus saivat tuoreita tulkintoja näissä esityksissä. Onnistuneen
konferenssin osallistujat kiittivät tapahtumaa ruoan moniulotteisuuden ja
ruokaan liittyvien ilmiöiden elävyyden esille tuomisesta.

II

Foodiet ja muuttuva
ruokakulttuuri:
käsityöläisyysihanne
sosiaalisesti hyväksyttävän
samppanjaluksuksen
rakentajana
Sami Koponen, Maria Pitkämäki ja Minna Autio

TIIVISTELMÄ
Tarkastelemme artikkelissa kuluttajien samppanjaan liittämiä merkityksiä.
Erityishuomio kiinnittyy siihen, miten juoman tuotantoa sekä sen taitavaa
kuluttamista ymmärtävät asiantuntijakuluttajat luovat autenttisinta tapaa nauttia
samppanjasta. Tätä asiantuntijapuhetta tarkastellaan globaalin foodie-kulttuurin ja
suomalaisen ruokakulttuurin risteyksessä. Analyysi tuo esiin käsityöläisyyteen
liittyvät merkitykset samppanjakulttuurin muokkaajana. Tulokset vahvistavat
näkemystä siitä, että suomalaisten luksuskäsitykset ovat muuttumassa. Erityisesti
käsityöhenkisyys korostuu osana kulutusprosessia, jonka kautta myös samppanjan
kulutusta legitimoidaan sekä harvinaistetaan foodie-kulttuurin suomalaisessa
ilmenemismuodossa.

JOHDANTO
Ruoasta ja sen ympärille rakentuvasta viihdeteollisuudesta on tullut yksi
keskeisistä
elämyksellisyyden
ja
identiteetin
lähteistä.
Ruoasta
innostuneiden henkilöiden nykykulttuuria kuvataan monissa 2000-luvun
tutkimuksissa
foodie-käsitteen
kautta.
Foodien1
voi
tiivistää
keskiluokkaiseksi,
liiallista
näkyvää
erottautumista
ja
snobbailua

1

Sopivan suomenkielisen vastineen toistaiseksi puuttuessa käytämme artikkelissa
englanninkielistä foodie-termiä viitataksemme juuri globaalin foodie-identiteetin
ympärillä tehtyyn tutkimukseen. Muita syitä termin käytölle on esitetty luvussa
”Foodie-kulttuuri ja foodiet kulttuurin muokkaajina”.
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vältteleväksi versioksi
Baumann 2010).
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&

Foodie-kulttuuria tutkineet Josée Johnston ja Shyon Baumann (2010: 69)
ovat korostaneet monen muun ruokatutkijan tavoin autenttisuutta
intohimoisten ruokakuluttajien arvostettujen ruokavalintojen määrittäjänä.
Ruoan arvottaminen autenttisuuden2 kautta mahdollistaa näkyvää
snobbailua välttelevät eronteot (Johnston & Baumann 2010: 93; ks. myös
Johnston & Baumann 2007). Foodie-kulttuuri ei välttämättä ole aiempaa
vähemmän statushakuista, mutta sen etsimisen keinot ovat vain
muuttuneet (Johnston & Baumann 2010). Foodie ei ole terminä uusi (ks.
esim. Barr & Levy 1984), mutta 2000-luvulla termi on tullut kasvavan
tieteellisen kiinnostuksen kohteeksi.
Suomalaisessa ruokakulttuurissa lähiruoka ja siihen liittyvät jakelukanavat,
kuten ruokapiirit ja kauppahallit, ovat olleet 2000-luvulla kasvavissa määrin
ruoasta kiinnostuneiden kuluttajien suosiossa. Aution ym. (2013) mukaan
kuluttajat hakevat lähiruokaostamisella juuri autenttisuutta. He näkevät
vaivaa perehtyessään tuotteisiin ja käyttävät vapaa-aikaansa esimerkiksi
ruokapiirien organisoimiseen. Sama omistautuminen ilmenee myös viini-,
samppanja- ja viskikulttuurissa, kuten myös olutharrastajien keskuudessa,
jossa tiedonjanoiset kuluttajat metsästävät elämyksiä käsityöläisoluiden
kautta. Alkon tuotepäällikkö Mika Kauppisen mukaan nuoret aikuiset
saattavat viettää tunnin myymälässä etsien tietoa uusista oluista (Väliaho
2014).
2000-luvun suomalaisessa ruokakulttuurissa on tapahtunut kiinnostavia
kulutusilmiöitä myös lähiruokakontekstin ulkopuolella. Yksi tällainen on
samppanjan voimakkaasti kasvanut suosio3. Samppanja on perinteisesti
nähty laadun ja luksuksen symbolina, ja sen kulutus varmana takeena
juojan hyvästä mausta. Näkyvän erottautumisen välttelyn aikana
samppanjaan perinteisesti liitettävät näyttävän kulutuksen mielikuvat
(Charters
2009)
muodostuvat
kuitenkin
haasteellisiksi.
Samppanjakulutuksen suosion kasvaminen tarkoittaa myös sitä, että
pelkästään samppanjaa ostamalla on vaikeaa erottautua.
Tutkimme artikkelissa asiantuntevien kuluttajien samppanjaan liittämiä
merkityksiä. Pohdimme erityisesti sitä, miten asiantuntevassa puheessa
luodaan kaikkein autenttisinta samppanjan kulutustapaa edellä kuvattujen
jännitteiden
keskellä.
Samppanjapuhe
ymmärretään
artikkelissa

2

Johnston ja Baumann (2010, 40-43) kuvaavat autenttisuuden ja eksoottisuuden
merkittävyyttä foodie-kulttuurissa. Nämä syntyvät tasa-arvon ja erottautumisen
jännitteessä, jossa erottautumiskeinot eivät usein muodostu kovin näkyviksi.

3

Samppanjalla tarkoitetaan kuohuviiniä, joka on valmistettu Ranskan Champagnen
alueella perinteisellä samppanja- eli pullokäymismenetelmällä (Epstein 2011: 11–
12). Sen yhteenlaskettu anniskelu- ja vähittäismyynti on litroissa laskettuna
vuoden 2000 alusta vuoden 2015 loppuun yli kuusinkertaistunut. Edes 2008
alkanut talouden taantuma ei ole yksittäisistä vuosipoikkeamista huolimatta
kääntänyt yleistä suuntausta laskuun. (Valvira 2016.)
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kulttuurisesti tuotettuna ja kulttuuriin sidottuna (mm. Moisander 2005).
Analysoimme puhetta foodie-kulttuurin ja suomalaisen ruokakulttuurin
vuorovaikutuksessa syntyvänä. Foodie-kulttuurin osalta viitekehys perustuu
erityisesti Johnstonin ja Baumannin (2010), Diana Ambrozasin (2003) sekä
Isabelle
de
Solierin
(2013)
tutkimuksiin.
Analysoimme
puhetta
samppanjasta sen perinteisen luksussymboliuden takia myös suomalaisen
kulutuskulttuurin muuttuvien luksuskäsitysten näkökulmasta (Turunen
2015; Nyrhinen & Wilska 2012). Artikkeli nostaa esiin käsityöläisyyden
merkitystä autenttisen samppanjakulutuksen rakentajana. Käsityöläisyys
näyttäytyy paitsi juoman tuotantoon liittyvinä arvostuksina, myös
oleellisesti koko kulutustyyliä koskevana ihanteena.

FOODIE-KULTTUURI JA FOODIET KULTTUURIN MUOKKAAJINA
Foodien voi ymmärtää suppeasti määritellen innostuneeksi amatööriksi,
mutta kuten de Solier (2013) tuo esiin, ruoan parissa jako amatööreihin ja
ammattilaisiin ei monessakaan tapauksessa ole nykykulutuskulttuurissa
kovin selkeä. Myös vancouverlaisia foodieita väitöskirjassaan tutkinut Diana
Ambrozas (2003: 74) korostaa pienistä eroavaisuuksista huolimatta
ammattilais- ja amatöörifoodieiden yhteisiä arvoja ja kuvaa, kuinka
esimerkiksi kaikki kokit eivät ole foodieita.
Erilaisista alakulttuureista ja paikallisista ilmenemismuodoista koostuvaa
foodie-kulttuuria ei ole syytä ymmärtää yhtenäisenä, tarkkarajaisena tai
muuttumattomana. Foodiesmia on tutkittu usein kaupunkilaisissa,
monikulttuurisissa
ympäristöissä.
Näissä
ympäristöissä
operoivien
foodieiden sanotaan ihailevan kansainvälisyyttä ja eri maiden keittiöiden
tuntemista. Kuitenkin eksoottisen ruokakulutuksen valtavirtaistuttua moni
foodie saattaa pyrkiä löytämään eksoottisuutta omasta maastaan (Bell
2004:
45),
minkä
voi
Suomessa
ajatella
näkyvän
esimerkiksi
kiinnostuksena villiruokaan.
Myöskään de Solier (2013: 13) ei näe kosmopoliittisuutta foodiesmin
määräävimpänä elementtinä. Sen sijaan hän korostaa tiedon arvostusta
kuvatessaan
foodie-kulttuurin
tärkeimpänä
tekijänä
tuottavaa
ja
ammattimaista lähestymistapaa ruoan tuotantoa ja kulutusta kohtaan (de
Solier 2013: 13). Myös Johnston ja Baumann (2010: 57) korostavat tiedon
hankkimisen olevan esteettisyyden ohella toinen foodiesmin keskeinen
elementti. Näin muodostuu kuva kuluttajasta, jolle tapa suhtautua ruokaan
merkitsee vähintään yhtä paljon kuin se, mitä ruokaa kulutetaan.
Tietämyksen rakentamiseen perustuvassa foodie-kulttuurissa voikin katsoa
olevan yhteisiä elementtejä Mennellin (1986: 267) kuvaaman gastronomin
kanssa. Gastronomi haluaa, erotuksena gourmet-kuluttajasta, puhua
ruokaan liittyvistä asioista kulinaarisia makuja muokatakseen. Moni
amatööri-foodie
toimiikin
näin
käytännössä
esimerkiksi
blogia
kirjoittaessaan (Watson 2013). Näin he ottavat kulttuurisen välittäjän roolia
vaikuttaen siihen, mikä ruokakulttuurissa yleisesti koetaan arvokkaaksi (ks.
Smith Maguire & Matthews 2012). Jokainen foodie ei tietenkään yksilönä
tällaista roolia konkreettisesti ota, mutta kuten Johnston ja Baumann
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(2010: 39) kiteyttävät,
gastronomisena.

foodie-diskurssia

voi

pitää

mennelläisittäin

Näkyvän erottautumisen välttäminen näkyy myös ruokaan intohimoisesti
suhtautuvien kuluttajien tavassa suhtautua foodie-termiin. Moni ruoasta
kiinnostunut haluaa identifioitua juuri englanninkieliseksi foodieksi
ranskalaista alkuperää olevien termien, kuten connoisseur tai gourmand,
asemesta (de Solier 2013: 73). Moni tosin välttää myös foodieidentifioitumista juuri snobiksi leimautumisen pelossa (Johnston & Baumann
2010).
Foodien nousua suosituksi jälkiteollisen yhteiskunnan identiteetiksi (de
Solier 2013: 7) voi ymmärtää esimerkiksi Maffesolin (1996) kuvaaman
heimoutumisen näkökulmasta. Foodie-heimo (Watson 2013) tarjoaa
kuluttajalle tukea Giddensin (1991) kuvaamassa jatkuvaa reflektiivisyyttä
edellyttävässä yhteiskunnassa. Tässä reflektointityössä poliittisen on
havaittu kietoutuvan esteettiseen foodie-kulttuurissa (Johnston & Baumann
2010). Esteettisen ja poliittisen kietoutuminen näkyy ruoasta innostuneiden
kulutuskulttuurissa myös slow food -ajattelussa (Sassatelli & Davolio 2010).
Käsityöläisoluiden kulutusta tulee tämän ajattelun mukaan ymmärtää paitsi
esteettisenä, myös implisiittisen poliittisen kannanoton sisältävänä tekona.

MUUTTUVA LUKSUKSEN KÄSITE
Autenttisuuden ihanne muuttaa tapoja, joilla kuluttaja suhtautuu
luksukseen (Nyrhinen & Wilska 2012; Turunen 2015). Uudenlaiset tuotteet
tulevat luksusmerkitysten pariin; ihanteen voi nähdä vaikuttaneen
esimerkiksi käytettynä ostettujen tuotteiden koettuun luksusstatukseen
(Turunen & Leipämaa-Leskinen 2015). Samalla olemassa olevat,
samppanjan kaltaiset tunnetut luksussymbolit joutuvat muokkauksen
kohteeksi.
Ruokakulttuurin alueella luksussymbolien mukauttamisprosessia voi ajatella
esimerkiksi fine dining -ravintolamaailman kautta. Ranskalaisessa haute
cuisine -traditiossa kiinni olevat ravintolat ovat samppanjan tavoin
toimineet varmoina luksuskulutuksen symboleina. Ne ovat kuitenkin monine
pröystäilyä viestivine käytäntöineen vaarassa leimautua foodie-kulttuurissa
epäautenttisiksi (Johnston ja Baumann 2010). Tresidder (2015) onkin
kuvannut terroir-ravintolaa uudenlaisena, olemassa olevia luokituksia
pakenevana
ravintolatyyppinä.
Näiden
ravintoloiden
voi
nähdä
ruoantuotannon paikallisuutta ja kokemuksen haastavuutta (Tresidder
2015) korostavalla linjallaan mahdollistavan aiempaa autenttisemman
luksuskokemuksen perinteisen luksussymbolin (fine dining) parissa.
Muutosprosessien voi nähdä kertovan juuri Turusen (2015) kuvaamasta
luksuskäsitteen monimerkityksellisyydestä. Korkean hinnan kaltaiset,
klassiset luksuksesta kertovat tuoteominaisuudet eivät saa enää
automaattisesti kuluttajaa pitämään tuotetta luksuksena (Turunen 2015).
Näin
myös
hienot
ravintolat
ja
samppanja
asettuvat
aiempaa
monipuolisemman luksuspohdinnan kohteiksi. Turunen tuo esiin, kuinka
monet tuotteet menettävät luksusstatustaan päätyessään liian monen
4

saataville. Laajenneen saatavuuden takia Turunen nostaakin harvinaisuuden
olennaiseksi nykyluksuksen muodostajaksi.
Harvinaisuutta luodaan Turusen (2015) mukaan yhä useammin yksilöllisten
kokemusten ja elämysten kautta. Käyttö- ja kulutuskokemukset ovat
muodostuneet tärkeiksi luksuksen määrittäjiksi, ja vaikea saatavuus toimii
olennaisena luksuskokemusta tuottavana elementtinä. Aktiivisesti omaa
kulutuskokemustaan
luova
kuluttaja
syventää
luksuskokemustaan
metsästämällä esimerkiksi käytettyä luksusta (Turunen & LeipämaaLeskinen 2015).
Turusen esiin nostamilla muutoksilla on yhteytensä Nyrhisen ja Wilskan
havaintoihin suomalaisten kuluttajien muuttuvista luksuskäsityksistä.
Nyrhisen ja Wilskan (2012) mukaan uusi ylellisyyden käsite suomalaisessa
kulutuskulttuurissa
kattaa
muun
muassa
autenttisuutta
ja
elämyksellisyyttä, ja Suomessa muun muassa käsintehdyt tuotteet
mielletään osaksi luksusta (itse tekemisestä uutena elämysten lähteenä
myös Varjonen 2001).

AINEISTO JA ANALYYSIMENETELMÄT
Tässä artikkelissa tutkimme samppanjaan liittyvää puhetta ja muuttuvaa
merkityksenantoa kulttuurisesta näkökulmasta. Innostuneiden amatöörien
ja
ammattilaisten
vuorovaikutuksessa
suomalaiseen
ruokaja
samppanjapuheeseen syntyy kulttuurisia resursseja, joita jokainen ruoasta
ja juomasta kiinnostunut henkilö puheessaan hyödyntää. Kulttuurisen
kulutustutkimuksen perusajatuksen mukaisesti kuluttajilla on aktiivinen
rooli kulttuurin muokkaajana (Moisander 2005), mihin aiemmin foodieiden
aktiivista roolia koskien viittasimme. Todellisuus nähdään sosiaalisesti
konstruoituneena, ja se koostuu erilaisista kulttuurin jäsenten jakamista
merkitystulkinnoista (Alasuutari 2011: 57, 60).
Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksasta yksilöhaastatteluina toteutetusta
teemahaastattelusta (liite 1). Haastatteluita ennen pidettiin yksi
esihaastattelu haastattelurungon ja haastattelukäytäntöjen testaamiseksi.
Informanteista neljä oli miehiä, neljä naisia. Nuorin haastateltava oli 25vuotias, vanhin 62-vuotias. Suurin osa oli kuitenkin 25–35 -vuotiaita. Kaikki
haastateltavat asuivat pääkaupunkiseudulla. Haastattelut tapahtuivat
Espoossa vuoden 2014 marras- ja joulukuussa. Haastattelupaikkana toimi
joko haastateltavan koti tai työpaikka, ja haastattelijana toimi yksi
artikkelimme kirjoittajista, jonka tutkielmaa varten aineisto alun perin
kerättiin (Määttänen 2016). Haastattelut kestivät keskimäärin 30 minuuttia.
Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi kaiken kaikkiaan 32 liuskaa.
Haastateltavia valitessa kriteerinä oli löytää henkilöitä, jotka joko työn tai
harrastuneisuuden
kautta
ovat
samppanjan
kanssa
tekemisissä.
Haastateltaviksi valikoitui useampia alkoholijuomien vähittäismyynnin
parissa työskenteleviä ammattilaisia. Vain yhdellä haastateltavista (M26) ei
ollut haastatteluhetkellä joko työn tai harrastuneisuuden puolesta erityistä
sidettä samppanjaan. Hän oli kuitenkin ruoka- ja juoma-asioista vapaa-
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ajallaan kiinnostunut henkilö, kuten myös useat muut informantit. Neljä
identifioi itsensä haastattelutilanteessa samppanjaharrastajaksi.
Päätös tarkastella aineistoa tässä artikkelissa nimenomaan foodiekeskustelujen näkökulmasta syntyi analyysiprosessin aikana. Aiempi
esiymmärrys foodie-kulttuurin puhetavoista johti huomaamaan, kuinka
kuudessa
haastattelussa
kulutuksen
autenttisuutta
rakennettiin
käsityöläisyyttä ihannoivan puhetavan kautta. Artikkelimme keskeinen tulos
ilmenee näissä haastatteluissa. Tuomme kuitenkin lopussa esiin myös
kahden poikkeavaa puhetta sisältäneen (M26 ja M62) haastattelun
analyysin. Sitä kautta korostamme kuuden muun haastattelun kulttuurisia
ihanteita sekä kuvaamme asiantuntevien puhetapojen sisältävä löytyviä,
foodiesmista poikkeavia ihanteita. Näiden kautta huomio kiinnittyy myös
foodie-kulttuurin aiheuttamiin mahdollisiin ongelmiin ja jännitteisiin.
Informantteja
kohdeltiin
haastatteluissa
kuluttajina,
ei
yrityksen
työntekijöinä. Tarkka rajanveto ammattilaisuuden ja harrastuneisuuden
välillä on kuitenkin vaikeaa, kuten edellisessä luvussa toimme esiin.
Alkoholin vähittäismyynnin parissa työskentelevä henkilö ei automaattisesti
ole juomista yhtä innostunut kuin päämäärätietoisesti juomia vuosia
harrastanut amatööri. Alkolainen konteksti on kuitenkin pyritty pitämään
kriittisesti mielessä koko analyysiprosessin ajan. Lisäksi palaamme
artikkelin lopussa uudelleen ammattilaisten ja harrastajien tarkemman
erottelun sisältämiin jatkotutkimusmahdollisuuksiin.
Haastatteluissa käsiteltiin useita samppanjan kulutukseen liittyviä aiheita.
Keskeiset teemat olivat samppanjan ostaminen, käyttötilanne sekä
samppanjaan liitetyt merkitykset ja mielikuvat. Haastateltavien kanssa
keskusteltiin muun muassa siitä, minkälaisissa tilanteissa, paikoissa ja
seurassa he yleensä juovat samppanjaa. Lisäksi haastateltavia pyydettiin
kuvailemaan parhaiten mieleen jääneitä samppanja-aiheisia muistoja.
Käytännön
analysointityöhön
pyrittiin
löytämään
kulttuuriseen
lähestymiseen ja juuri kyseiseen aineistoon sopiva luova analyysitapa.
Artikkelin ensimmäinen kirjoittaja vastasi tekstin analysoimisesta, mutta
tulkintaan vaikuttivat myös muiden kirjoittajien ajatukset sekä tutkielma
(Määttänen 2016). Analyysityö alkoi aineiston lukemisella kahteen kertaan.
Toisen lukukerran aikana marginaaliin tehtiin erilaisia huomioita, pohdintaa
ja alustavaa tulkintaa. Kolmannella lukukerralla aineistoa koodattiin
systemaattisesti siten, että jokainen jonkin ajatuksen tuottanut sana, lause
tai kappale koodattiin joko eksplisiittisen tai implisiittisen sisältönsä
perusteella. Koodeja lisättiin myös kohtiin, jotka lukuhetkellä eivät
herättäneet
tulkinnallisia
ajatuksia.
Koodeja
syntyi
noin
100.
Koodaamismenettelyllä haluttiin lisätä omien ennakko-oletuksien vastaisten
ja niitä täydentävien ajatusten esiin tulemisen mahdollisuuksia. Koodeja
ryhmiteltiin ja aineistoa pyrittiin jakamaan teemoihin.
Analyysiprosessi hyödyntää monia Moisanderin ja Valtosen (2006)
kuvaamia, kulttuuriseen analyysiin sopivia periaatteita. Tarkoituksena oli
liikkua aineiston ja kirjallisuuden välillä, omaa subjektiivista ymmärrystä
samalla haastaen. Aiempia ajatuksia pyrittiin haastamaan kokeilemalla
erilaisia analyysitapoja. Välillä tekstiä luettiin esimerkiksi tunneilmaisuja
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sekä erilaisia kielellisiä rakenteita (ennen-nyt) etsien. Kun huomio ja
näkökulma oli kiinnittynyt foodie-kulttuuriin ja käsityöläisteemaan, tämän
rakentumista tarkasteltiin erityisesti erilaisten luokitusten käyttämisen sekä
sen suhteen, miten oma kulutustyyli esitetään suhteessa muihin kuluttajiin
(me vs. muut) (Moisander & Valtonen 2006: 115-118). Yksityiskohtaisia
havaintoja analysoitiin kuitenkin aina kokonaisvaltaisesti osana koko
haastattelun kontekstia.
Analyysissämme
auttoivat
myös
kirjoittajien
omat
ruokaja
samppanjaharrastuskokemukset ja käsitykset vuosien varrelta. Tämä asetti
kuitenkin erityisen tarpeen käsitellä aiempaa ymmärrystä kriittisesti. Edellä
kuvattuja keinoja täydennettiin analyysiprosessin aikana myös eri lähteistä
(henkilökohtaiset keskustelut, ruokamedian seuraaminen, tieteelliset
keskustelut jne.) syntyneillä uusilla ajatuksilla, joiden varassa tekstiä
luettiin uudelleen ja uudelleen. Analysoiduista teksteistä piirtynyt
käsityöläisyysihanne ei yllättänyt kirjoittajia foodie-kulttuuria koskevan
esiymmärryksen johdosta. Useat lukukerrat tuottivat kuitenkin uusia
ajatuksia ja tulkintoja siitä, miten ihanne vaikuttaa kytkeytyvän erilaisiin
laajempiin kulttuurisiin arvostuksiin.
Taustoitamme käsityöläisihannetta kuvaavaa kahta tuloslukua kuvaamalla
lyhyesti
tapoja,
joilla
asiantuntevat
kuluttajat
edelleen
liittävät
samppanjaan perinteisiä merkityksiä. Tämän tarkoituksena on tuoda esiin,
millaista kulttuuria käsityöläisihanne pyrkii haastamaan.

ALUKSI: SAMPPANJA ENNEN (MUUT) JA NYT (ME)
Mielikuvat samppanjasta perinteisenä juhla- ja luksustuotteena sekä
statussymbolina vaikuttavat elävän vahvoina. Samppanjan juomiseen
liitetään muun muassa ”menestyvän imagon” (M29) käsite. Samppanjaa
juodaan ”ökyjuhlissa”, ja mieleen tulevat ”Donald Trumpin hääjuhlat”
(N42).
Oleellista on kuitenkin se, että foodie-henkisessä samppanjapuheessa
perinteisten merkitysten tunnistamisen yhteydessä kuvataan runsaasti
samppanjakulttuurin muutosta. Tämä ilmenee muun muassa informanttien
usein käyttämästä ennen-nyt -rakenteesta. Harrastajat liittävät tyypillisesti
”entiset” pröystäilymielikuvat muita ihmisiä koskeviksi. ”Muille” samppanja
on juhlajuoma. Nykyiset mielikuvat liitetään itseen. ”Me” juomme maun
takia. Meidän erottamista muista toki pehmennetään haastatteluissa
kaikkiruokaisen kulutusihanteen hengessä useilla eksplisiittisillä erilaisen
kulutustyylin sallivilla ilmaisuilla. Muita esitetään aineistossa kuitenkin usein
passiivisina toimijoina, jotka juovat juhla- ja statusmielessä. Oma
viiteryhmä nähdään sen sijaan aktiivisena toimijana ja oppijana, joka on
matkalla (tai jo matkustanut) vanhasta samppanjamaailmasta uuteen
autenttisen kulutuksen maailmaan.
Samppanjaa juovaan henkilöön, silloin kun tämä henkilö kuuluu ”meihin”, ei
liitetä ”ihmeempiä ajatuksia”. Samppanja esitetään Trubekin (2008: 54-92)
viiniterminologiaa lainaten maanläheisenä maataloustuotteena, viininä
muiden joukossa. ”Meidän” kulutus on arkipäiväistä:
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”Ei se lähtökohtaisesti herätä ihmeempiä ajatuksia. Kyl samppanja on
arkipäiväistyny niin paljon viimeisen viiden vuoden aikana, et
kaikkialta saa samppanjaa laseittain. Se on viini siinä missä mikä
tahansa muukin. Ei synny mitään wau-efektiä.” (M29)

Samalla arkipäiväistyminen ja kulutuksen yleistyminen tarkoittavat, että
harrastajien on etsittävä uusia legitiimejä erottautumisen lähteitä. Seuraava
luku johdattaa näiden keinojen pariin kuvaamalla samppanjaan ja sen
tuotantoon liitettäviä käsityöläismerkityksiä.

KÄSITYÖLÄISYYDEN JA ALUEELLISUUDEN ARVOSTUS
SAMPPANJAN TUOTANNOSSA
Viinimaailman kulutustottumukset ovat, monen muun ruokakulttuurin
alueen tavoin, muokkautuneet 2000-luvulla vahvasti globaalin ja lokaalin
jännitteessä. Demossier (2004) kuvaa viinin pientuottajien vaikeuksia
2000-luvun
alussa.
Viini
assosioitui
tuolloin
yhä
enemmän
standardoimiseen, markkinointiin ja (suuriin) brändeihin (Demossier 2004:
95). Ne tuottivat kuluttajamassojen saataville helposti ostettavia ja
ymmärrettäviä viinejä. Trubekin (2008: 54-92) kuvaama, ranskalaiseen
4
kulttuuriin kiinnittyvä terroir -ajattelu on tällöin nähtävissä vastavoimana
globaalille standardoimiselle. Alueellisuutta painottavassa terroir-ajattelussa
viini koetaan ihmisen valmistamaksi maataloustuotteeksi: se ei ole
ensisijaisesti päihdyttäjä eikä yksilöllisen tai yhteisöllisen hemmottelun
lähde (Trubek 2008: 59). Terroir-ajattelun, ja koko ranskalaisen tavan
nimetä viinejä alueen mukaan, ymmärtäminen vaatii kuitenkin kuluttajalta
tietämystä.
Käsityöläistuotantoa, pientuottajia ja alueellisuutta arvostava puhe
aineistossamme tuleekin ymmärretyksi juuri tässä globaalin ja lokaalin
jännitteessä.
Sen
kuvaama
kulttuuri
näyttäytyy
jonkinlaisena
asiantuntevien
kuluttajien
vastaiskuna
liiallista
helppoutta
ja
standardoimista korostavalle valtakulttuurille. Tämä ilmenee puheessa
monin tavoin. ”Innostuneisiin” (N42), alueellisesti toimiviin pientuottajiin
liitetään erikoisuuden ja persoonallisuuden määreitä. Maaperään liittyvät
arvostukset kietoutuvat puheessa oleellisesti viinin tekemiseen, mikä
kasvattaa juoman persoonallisuutta entisestään. M29 kiteyttää ajatuksen
kuvaamalla, kuinka ”pienviljelijät, tällaiset artesaanituottajat, joilla on se
oma pieni pläntti, tekee sellaista todella todella omaleimaista
viiniä…sellaista mitä maa antaa”.
Samppanjakuluttajien voi lisäksi nähdä kritisoivan liiaksi teollistunutta ja
standardoitunutta ruoantuotantoa muun muassa ”bulkkisamppanjoiden”
vastustuksella. Haastateltavat eivät halua maksaa tunnetuista brändeistä
(M35), koska niissä on ”brändilisää” (N25). N29 kuvaa, ”kuinka kynnys

4

Vaikeasti muihin kieliin käännettävissä oleva terroir viittaa yksinkertaisen
määritelmän mukaan alueeseen, jonka maaperä ja mikroilmasto luovat
tunnistettavia ominaisuuksia ruokatuotteisiin (Demossier 2004, 95-96). Tarkemmin
globaalista kamppailusta termin ympärillä ks. Trubek (2008).
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maistella täysin tuntemattomien ja pienten tuottajien samppanjoita on
matala”.
Alueellisen käsityöläisyyden ajatellaan mahdollistavan juuri tietyn
makuprofiilin (Trubek 2008: 59), minkä voi maistaa tuotteista. Tätä
maistamisen ihannetta informanttimme laajasti tunnistavat. N42 toteaa,
että ”usein niistä tuotteista kuitenkin maistaa sen [käsityön]”. Maku asettui
merkittäväksi perusteluksi pientuottajien tuotteiden valinnalle myös Anttilan
(2011) ja Aution ym. (2013) lähiruokaa ja pientuottajia käsitelleissä
tutkimuksissa. Lähiruokaa ostavat kuluttajat pitävät massatuotettua ruokaa
pahanmakuisena (Autio ym. 2013: 567).
Käsityöläispuheen kautta asiantuntevan kuluttajan voi nähdä, foodiekulttuurille tyypillisellä esteettispoliittisella tavalla, ottavan kantaa
tietynlaisen ruokakulttuurin puolesta. Vaikka eksplisiittiset kannanotot
jäävät samppanjapuheessa vähiin, N31 osoittaa halunsa tukea ”sitä
kokonaisteollisuutta”, tässä tosin käsityömerkitykset ilmeisesti myös koko
samppanjakategoriaan liittäen:
”On
sen
hinnalle
ihan
perusteltu
syykin
jos
ajatellaan
valmistusmenetelmiä ja niiden kustannuksia. Kyl jotkut samppanjat
on maun puolesta ylihinnoiteltuja. Mut siitä käsityöperinteestä sietää
maksaa näinä päivinä. Ja sekin, ettei samanlaista voida tuottaa ihan
missä vaan jos ajatellaan vaikka maaperää. Haluaa tukea sitä
kokonaisteollisuutta sillä hinnalla.”

Olemme esittäneet, kuinka ruoasta ja juomasta kiinnostuneet kuluttajat
rakentavat autenttista samppanjakulutusihannetta myös monissa muissa
foodie-tutkimuksissa havaittujen käsityöläismerkitysten avulla. Kuitenkin
samppanjan juominen on yhä yleisempää, ja lähiruokapuhekin ulottuu
laajalle. Onkin olettavaa, että harrastuskulttuuriin syntyy tarve luoda
elementtejä, joiden avulla pyritään Turusen (2015) termein uudelleen kohti
harvinaisuutta. Seuraava luku esittelee taitavan juomisen ajatuksen
harrastuskulttuurisena
käsityöläisiin
tuotantoihanteisiin
kietoutuvana
ihanteena, uusien erontekojen keinona sekä harvinaisuuden luomisen
strategiana.

SAMPPANJAN TAITAVA, KÄSITYÖMÄINEN KULUTUSPROSESSI
Suomalaisessa
kulttuurissa
arvostetaan
järkevää
ja
kohtuullista
kuluttamista (esim. Heinonen 1998, Puhakka 2010), mikä vaikuttaa elävän
vahvasti myös samppanjaan liittyvissä asiantuntevissa puhetavoissa.
Muutenkin talouden kielestä lainaava investointien puhetapa esiintyy
vahvana. Samppanja nähdään panostuksena itseen: ”Mä olen hyvä
perustelemaan itselleni, et miks mä voin käyttää itteeni rahaa.” (N42) Tämä
näkyy myös informantin kontrollia korostavassa tarinassa samppanjan
hankintaan liittyen.
”Kyl mä pyrin perustelee sen [samppanjan ostamisen] jotenki. Ostan
enemmän kerralla ja sanon et täs on seuraavan puolen vuoden
samppanjat et mukautan muuta kulutusta sen mukaan. Mä koen et
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se antaa mun elämään niin paljon lisää. En mitenkään överiks vedä
sitä et omalla rahalla.” (M29)

Samppanjan ostamiseen liittyvään puheeseen sisältyy runsasta harkintaa
esimerkiksi sopivan hinta-laatusuhteen löytämiseksi. Kuluttaja esitetään
kyvykkäänä hyvinkin tarkkojen arviointien tekoon. Esimerkiksi juuri 14
euroa koetaan sopivana rajana perussamppanjalle ravintolassa (N42).
Osaamisen kerryttäminen vaatii kovaa työtä. N42 kertoo tekevänsä usein
muistiinpanoja maistellessaan samppanjaa, sillä se auttaa makujäljen
säilymistä mielessä ja ylipäätään tukee oppimista.
Tapa suihkuttaa formulakilpailuiden päätteeksi samppanjaa herätti
haastateltavissa yleistä pahennusta. Reaktion voi ajatella kertovan juuri
järkevyyden ja kohtuullisen kulutuksen ihanteesta.
Lisäksi se rikkoo
juoman maun arvostamiseen liittyviä kulttuurisia koodeja. Erääksi
lieventäväksi asianhaaraksi esitettiin tosin sitä, että suihkutettava
samppanja tulee ”massatalolta” (N25).
Erikoistilaisuudet avaavat harrastajien lompakkoa, vaikka kulutus olisi
muuten hyvin harkitsevaa ja suunnitelmallista. Erityisyyden kulttuurinen
ihanne näkyy, vaikka sen mukaan ei käytännössä aina toimittaisikaan.
Sopivia juomistilanteita kuvatessaan N31 ilmaisee, että ”niiden pitää olla
jotenkin erityisiä. Ei voi juoda ihan perusarkena, mutta silloin tällöin kyllä
juo ilman mitään erityissyytä. Semmoinen jotenkin juhlapäivä.” Seura liittyy
olennaisesti erikoistilanteen muodostumiseen, koska samppanjaa halutaan
juoda ”sellaisten ihmisten kanssa ketkä arvostaa samppanjaa” (N29).
Nautinnollisia samppanjahetkiä vaikuttaa syntyvän huolellisen pohdinnan
kautta. Informantit toivat esiin myös ruoanlaiton merkittävyyttä
samppanjanautinnon
luomisessa.
Tämä
oletettavasti
kertoo
samppanjakulutuksen arkipäiväistymisestä, mutta sen voi nähdä myös
sopivana tapana lisätä haastavuutta samppanjanautinnon luomiseen ja
täten harvinaisuutta koko kokemukseen. Esimerkiksi M29 toteaa nykyään
samppanjan olevan hänelle ”ennen kaikkea ruokajuoma” ja jatkaa:
”Ostan ihan puhtaasti ruokajuomaks ja jollain tapaa myös
kypsyttelyä varten…harvoin tulee avattua minkään juhlajutun takia
vaan nimenomaan just kun tiettyy ruokaa tekee mieli ja tiedän et
samppanja on paras juoma sille niin se on ehkä isoin muutos.”

Ruoan ja samppanjan yhdistämistä koskeva puhe herätti pohtimaan
kulttuuria erityisesti Isabelle de Solierin ajatusten kautta. De Solier (2013)
on kuvannut nykyajan foodie-kulttuurissa olevaa itse tekemisen arvostusta
ja esittänyt monien nykytyöelämän työtehtävien monotonisuuden yhtenä
merkittävänä syynä koko globaalille ruokaharrastamiselle. Tällöin vapaaajalta haetaan mahdollisuuksia luovuuden toteuttamiseen. Foodie-kulttuuria
käytäntöjen kautta australialaisesta näkökulmasta tutkineen de Solierin
(2013: 8) mielestä ruokaharrastajien kulttuuria ei tulisi katsoa vain
kulutuksena, vaan aineellisen kulttuurin tuottamisena erilaisin tuottavan
vapaa-ajan muodoin. De Solierin (2013: 13-14) mielestä ruokaharrastajat
eroavat
muista
ruokakuluttajista
tuottavan
ja
ammattimaisen
lähestymistavan kautta: he noudattavat työmäistä vapaa-ajan etiikkaa.
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Työmäisen vapaa-ajan etiikan mukaan toimivat kuluttajat arvostavat
tuottamista kuluttamista enemmän. Yksinkertaistetusti tämä tarkoittaa
esimerkiksi
ruoanlaiton
olevan
foodie-kulttuurissa
lähtökohtaisesti
moraalisesti korkeammalla tasolla kuin passiivisen ravintolakulutuksen (de
Solier 2013). Aivan kuten ravintolaharrastaja voi liittää esimerkiksi
blogikirjoituksen kautta kokemukseensa tuotannollisen, itse tehdyn
elementin, samppanjaharrastaja voi tehdä samoin ruokaa valmistaessaan
(ja siitä muille puhuessaan).
Itse
tuotetun
käsityöläiselementin
liittäminen
kulutuskokemukseen
muistuttaa
Campbellin
(2005)
luomaa
käsityöläiskuluttajan
(craft
consumer) kuvaa. Harrastaja ei asetu passiivisesti samppanjan, ei edes
käsityösamppanjan, kuluttajaksi, vaan tuottaa käsityöläishenkisesti ja
järkevästi oman elämyksensä. Tällä taas on yhtymäkohtansa Aution ym.
(2013) havaitsemaan tee-se-itse -ruoan ihanteeseen, jossa kuluttaja hakee
mahdollisuutta tuotannon jonkinasteiseen kontrollointiin. Aution ym. (2013)
mukaan
suomalainen
agraarieetos
ohjaa
ymmärtämään
kaikista
autenttisimman lähiruoan itse tuotettuna, itse prosessoituna, itse kerättynä,
itse metsästettynä jne. Paikallisen ruoan kulutus vaatii Aution ym.
kuvaamalla tavalla raakaa työtä itse valmistamisen tai aikaa vievien
ostokäytäntöjen muodossa. Tällainen ihanne vaikuttaa ilmenevän myös
analysoimassamme samppanjapuheessa.
Ruoan ja juoman tuotantoon liitettävät arvostukset asettuvat näin ollen
vahvasti
myös
osaksi
kokonaista
ihannoitavaa
kulutustyyliä.
Samansuuntaisten kulttuuristen ihanteiden ja erottautumisen prosessien voi
ajatella osin näkyvän myös Turusen (2015) luksukseen liittyvien löydösten
taustalla. Turusen korostama käyttökokemuksen rooli autenttisen,
harvinaisen ja persoonallinen luksuselämyksen luomisessa on tässä
yhteydessä hyvin ymmärrettävissä.
On mielenkiintoista, että de Solier esittää tulkintansa juuri australialaisen
kulutuskulttuurin kontekstissa. Australian on sanottu muistuttavan tasaarvoihanteessaan
pohjoismaita
(Morton
ym.
2013).
Vaikka
käsityöläisyyspuhe autenttisen kulutuksen luojana ja legitiimien erontekojen
mahdollistajana onkin laajasti globaaleihin ruokaharrastusheimoihin
levinnyttä, se ei ainakaan helposti laannu tasa-arvoa korostavia paikallisia
kulttuureita kohdatessaan. Heinosen (1998) kuvaama suomalainen itse
tekemisen kulttuuri asettuu niin ikään luontevasti voimistamaan
käsityöläisyyteen liittyviä arvostuksia. Globaalin foodie-kulttuurin lokaalin
suomalaisen ilmenemismuodon voi ajatella mahdollistavan lukuisia
variaatioita omaa elämystään ja luksuskokemustaan legitiimillä tavalla
luomaan pyrkivälle kuluttajalle.
Lopetamme
artikkelin
tulosluvut
lyhyeen
kuvaukseen
aineistossa
esiintyneistä poikkeavista puhetavoista (M62 ja M26). Tämän tarkoituksena
on tuoda esiin argumenttiimme nähden osin poikkeavaa asiantuntijaajattelua sekä johdattaa foodie-kulttuurin mahdollisesti synnyttämien
haasteiden pariin.
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LOPUKSI: PERINTEISTEN LUKSUSSYMBOLIEN ROOLI
SOSIAALISEN ELÄMÄN HELPOTTAJANA
Vaikka monissa haastatteluissa oli omat sisäiset ristiriitansa (haastateltavat
toivat esiin myös kepeää nautinnollisuutta yms.), M62 ja M26 suhtautuivat
samppanjaan kokonaisuutena muista informanteista poikkeavalla tavalla.
Nämä haastatellut eivät toisin sanoen vaikuttaneet kovinkaan vahvasti
puhuvan foodie-kulttuurin kielellisten resurssien kautta. Käsityöläisyyden tai
luksuskokemuksen monipuolisen muokkaamisen sijaan poikkeavissa
puhetavoissa korostettiin samppanjan statusmerkityksiä sekä sitä, että
samppanja
(silloin
kun
se
nähdään
hienona
kategoriana
kokonaisuudessaan) toimii sosiaalisen elämän helpottajana. Samppanjasta
”…suunnilleen tiedät mitä sä saat” (M 26). Samppanja auttaa myös
esimerkiksi lahjanannossa (M62):
”…jos veisin tuolta italialaisen Franciacortan [harrastuspiireissä
arvostettu ja usein samppanjaan verrattu kuohuviini] niin ei ne niinku
sitä kattois, se on vaan kuohuviini. Vaikka laadullisesti se on varmasti
ihan yhtä hyvää.”

M62 tuo esiin asiantuntemustaan, mutta ottaa myös kokonaisuutena
selkeästi kriittisemmän tarkastelukulman ruokaharrastuskulttuuriin: ”Siis
tuollahan on miljoona muuta hyvää kuohuviiniä, jotka on varmasti ihan yhtä
hyviä kuin joku samppanjakin.” Hän kuvaa edelleen, miksi liittää
samppanjaan runsaasti snobbailumielikuvia:
”Siis sellaisia ihmisiä, jotka näitä niin sanotusti harrastaa niin eihän
ne muusta osaa puhuakaan. Pikkusormi pystyssä selittää, et kuinka
hyvää se Krug on ja kuinka siitä löytyy leipää ja briossia ja kaikkee
mahollista. Se voi olla et se on intohimoa tietystikin. Se kuulostaa
vaan siltä et justjust. Monessa viiniasiassa ollaan liikaa hifistelijöitä.
Saahan sitä hifistellä, ei se mua häiritse. ”

Tämänlainen poikkeava asiantunteva puhetapa tuo samalla esiin, kuinka
erityisen tarkkoja eronteon mekanismeja jonkin kulutuskategorian sisälle
rakentavat kuluttajat tulevat helposti luoneeksi syrjäyttäviä käytäntöjä.
Esimerkiksi Schor ym. (2016) ovat kiinnittäneet huomionsa avoimuuden ja
erottautumisen paradoksiin jakamistaloudessa kuvatessaan muun muassa
foodieiden toimintaa itse tehdyn ruoan vaihtamisen ympärille rakentuneessa
tapahtumassa.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Tässä artikkelissa tutkittiin, miten asiantuntevassa samppanjapuheessa
legitimoidaan
samppanjan
kulutusta
ja
luodaan
kuvaa
kaikista
autenttisimmasta
samppanjakulutuksesta.
Puhetta
tarkasteltiin
kulttuurisesta näkökulmasta globaalin foodie-heimon sekä suomalaisen
ruokakulttuurin vuorovaikutuksena. Artikkeli tuo esiin, kuinka myös
monissa muissa foodie-tutkimuksissa löydetyt käsityöläisyysihanteet
asettuvat osaksi perinteistä luksussymbolia, samppanjaa.
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Erityisesti artikkeli kiinnitti katseensa tapaan, jolla suomalaisessa
samppanjapuheessa kaikista autenttisinta luksusta ja tarkkoja erontekoja
luodaan Turusen (2015) kuvaamalla tavalla koko kulutusprosessin aikana.
Kuluttaja liittää kulutusprosessiin samanlaisia ihanteita kuin samppanjaan ja
sen tuotantoon itsessään. Syntyy kuva de Solierin (2013) foodietutkimuksissa löytämän työmäisen, tuottavan vapaa-ajan etiikan mukaan
ajattelevasta kuluttajasta, joka istuu hyvin suomalaisiin itse tekemisen
kulttuurisiin ihanteisiin (Heinonen 1998). Persoonallista pientuotantoa
ihannoivia näkemyksiä voi ymmärtää myös implisiittisenä kannanottona
standardoitua ruokatuotantoa vastaan. Johnston ja Baumann (2010) ovat
arvelleet koko globaalin foodiesmin yhdeksi keskeiseksi syyksi kuluttajan
huolen globaalista standardoidusta elintarviketuotannosta. Emme voi
aineistomme
perusteella
sanoa,
kuinka
laajasti
tai
vahvasti
haastateltavamme asian näin tiedostavat, mutta ainakin he lainaavat
kielellisiä resurssejaan paikallisuutta puolustavista foodie-puhetavoista.
Tulokset asettuvat laajempaan keskusteluun kaikkiruokaisen ajan
legitiimeistä,
foodie-kulttuurissa
usein
autenttisuuden
kautta
rakennettavista eronteoista (Johnston & Baumann 2010). Ruoan (tai minkä
tahansa muunkin kulutuksen alueen) pariin syntyvät kulutusheimot
synnyttävät
mukana
oleville
tai
sellaiseksi
pyrkiville
loputtomia
elämyksellisyyden mahdollisuuksia. Tutkimuksemme varoittaa kuitenkin
Schorin ym. (2016) tavoin tasa-arvoisen pinnan alle syntyvistä, helposti
syrjäyttävistä mekanismeista. Kuten Johnston ja Baumann (2010, 94)
toteavat, autenttinen kulutus vaatii rahan lisäksi esteettistä ja kognitiivista
osaamista.
Katsoimme artikkelissa foodie-kulttuuria ammattilaisia ja amatöörejä
yhdistävästä näkökulmasta (Ambrozas 2003). Laajempi aineisto ja tarkempi
erottelu jatkotutkimuksissa voisivat tuoda ymmärrystä, kuinka kulinaarisia
makuja luodaan eri toimijoiden välisessä kamppailussa. Haastattelemamme
kuluttajat olivat myös pääosin melko nuoria. Niinpä myös iän suhteen
tehtävät erottelut voisivat tuoda jatkossa tarkempaa ymmärrystä erilaisista
ruoka- ja juomakulttuuria muokkaavista jännitteistä.
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Ikä
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Ammatti

N25

nainen

25

ei

Alkon
työntekijä
/
korkeakouluopiskelija

N29

nainen

29

kyllä

Alkon työntekijä

15

N31

nainen

31

ei

Alkon
työntekijä
/
korkeakouluopiskelija

N42

nainen

42

kyllä

Alkon työntekijä

M26

mies

26

ei

Vastavalmistunut
insinööri
(entinen
Alkon työntekijä)

M29

mies

29

kyllä

Alkon työntekijä

M35

mies

35

kyllä

Insinööri

M62

mies

62

ei

Alkon työntekijä
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Poliittinen suuntautuminen ja
kulutusasenteet
Aki Koivula, Pekka Räsänen ja Arttu Saarinen

TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten suomalaisten poliittinen suuntautuminen on
yhteydessä heidän kulutusasenteisiinsa. Suomen puoluekenttä on muuttunut vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Eri puolueiden kannatus perustuu nykyään yhä
moninaisimpiin tekijöihin yhteiskunnallisen aseman synnyttämien intressien ja arvojen lisäksi. Voidaankin ajatella, että puolueiden kannattajilla on erilaisia pääomia
ja resursseja, jotka puolestaan ilmenevat kannattajien kulutusasenteista. Hyödyntämällä vuonna 2014 kerättyä väestötasoa edustavaa mielipidekyselyä (N=1351)
tutkimuksessa osoitetaan, että poliittisella suuntautumisella on itsenäistä selitysvoimaa tarkasteltaessa kulutusasenteita. Eri puolueiden kannattajat eroavat toisistaan erityisesti tarkasteltaessa kulttuuriin ja sivistykseen sekä viihteeseen ja vapaa-aikaan liittyviä kulutusasenteita. Tulosten mukaan kokoomukseen samastuvat
identifioivat itsensä kulutusmyönteisimmiksi kuin muiden puolueiden kannattajat.
Sen sijaan vasemmistoliittoon ja vihreisiin samastuvien kulutusasenteissa havaittiin
voimakkainta vaihtelua kulutuskohteesta riippuen. Etenkin vasemmistoliittoon samastuvat erottuvat, he kuluttavat oman arvionsa mukaan keskimääräistä enemmän sivistykseen ja kulttuuriin, vaikka kuluttaminen on muuten kohtalaisen vähäistä.

JOHDANTO
Kulutus on korostuneessa asemassa nykyisessä postmodernissa yhteiskunnassa ollen keskeinen osa identiteettiämme (esim. Firat ym. 2003; Featherstone 2007). Kulutusmahdollisuuksia voidaan pitää taloudellisiin resursseihin verrattavina rakenteellisina olosuhdetekijöinä, jotka mahdollistavat
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden arvioinnin (esim. Rowntree 1901; Goldstein 1960; Niemelä 2005). Esimerkiksi eri kulutushyödykkeiden avulla on
mahdollista estimoida vähimmäiskulutuksen määriä samalla tavalla kuin
minimitoimeentulon tasojen kohdalla. Yksilöiden elämäntavat ja -tyylit ovat
laajasti yhteydessä kulutukseen (vrt. Bourdieu 1984; Featherstone 2007;
Räsänen 2003). Kulutus onkin perinteisesti ollut yksi keskeisimmistä tavoista viestiä, minkälainen vaikutelma itsestä halutaan antaa ja minkälaisiin sosiaalisiin ryhmiin halutaan kiinnittyä sekä minkälaisista ryhmistä halutaan
erottautua (esim. Bourdieu 1986; Veblen 1992/1899).
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Poliittiset puolueet ajavat eri ihmisryhmien intressejä, jotka ilmenevät myös
kannattajien kulutusvalinnoissa. Erilaisilla parlamentaarisen politiikan päätöksillä, kuten veropolitiikalla tai tulonsiirroilla, on merkittävä vaikutus yksilöiden kulutuskäyttäytymiseen ja -mahdollisuuksiin (esim. Riihelä 2010).
Ihmiset myös valitsevat mielellään sen poliittisen puolueen, johon he samastuvat omilla elämänvalinnoillaan (esim. Goren 2005; Greene 2004).
Moni muistaa esimerkiksi vuoden 2011 eduskuntavaalien alla, miten perussuomalaiset vaativat yhteiskunnan tuen lopettamista postmodernilta nykytaiteelta. Vaatimus kertoo todennäköisesti ainakin siitä, että puolueen jäsenten keskuudessa korkeakulttuurin kulutukseen suhtaudutaan kohtalaisen
kriittisesti. Esimerkiksi tästä näkökulmasta on mielenkiintoista tarkastella
eri puolueiden kannattajien asenteita kulutusta kohtaan.
Max Weberin mukaan yksilön yhteiskunnallinen asema rakentui kolmen eri
osatekijän varaan, jotka olivat luokka, status ja puolue (Weber 1920/2009:
181–182). Weberille puolue oli ennen muuta yhteiskunnallisen vaikutusvallan ilmentymä, joka oli luokka- ja statusasemista irrallinen ulottuvuus eli
itsenäinen yksilöiden toimintaa selittävä tekijä. Klassisista juuristaan huolimatta puoluesidonnaisuus ei ole ollut kovin suosittu tutkimuskohde sosiaalitieteissä, etenkään yksilöiden toimintaan vaikuttavana taustatekijänä. Tämä
on sinällään yllättävää, koska puoluesidonnaisuuden ja muun toiminnan välistä yhteyttä hyödynnetään paljon muissa tutkimusasetelmissa. Esimerkiksi
äänestyskäyttäytymistä on jo pitkään tarkasteltu äänestäjien sosiaalisen
taustan ja verkostojen avulla (esim. Berelson ym. 1954; Knoke 1990; Nieuwbeerta & De Graaf 1999; Verba ym. 2005; Martikainen ym. 2005; Persson ym. 2013).
Kirjallisuudessa on esitetty, etteivät ihmiset ole enää siinä määrin kiinnostuneita puoluepolitiikasta kuin aikaisemmin (Dalton 2002:19; Whiteley
2011: 22). Tämä näyttäisi pitävän paikkansa osittain myös Suomessa, jossa
puolueiden jäsenmäärät laskevat koko ajan ja yli neljännes äänioikeutetuista on jo pitkään jättänyt äänestämättä eduskuntavaaleissa (ks. tarkemmin
Borg 2015). Presidentin valtaoikeuksien kaventuminen ja hallituksen sekä
eduskunnan päätöksentekovastuun laajentuminen ovat kuitenkin lisänneet
suomalaisten puolueiden poliittista valtaa kahdenkymmenen viime vuoden
aikana (Paloheimo & Raunio 2008). Parlamentaarinen poliittinen järjestelmä
on siis edelleen tärkein yhteiskunnallinen päätöksentekoareena, vaikka
muut yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet, kuten suora kansalaistoiminta, ovatkin lisääntyneet (esim. Kestilä-Kekkonen 2013).
Väestötason mielipidetutkimuksissa on sinänsä käsitelty kohtalaisen paljon
poliittista suuntautumista (esim. Forma 1999; Kallio 2010; Kallio ym.
2015). Poliittinen kanta mainitaan yhteiskunnallisia mielipiteitä selittävänä
tekijänä useammassa niin kotimaisessa (esim. Kallio 2010) kuin ulkomaisessakin tutkimuksessa (esim. Jæger 2008). Aikaisempaa empiiristä tutkimusta ei ole kuitenkaan siitä, miten poliittinen suuntautuminen on yhteydessä suomalaisten kulutusasenteisiin. Tämä on yllättävää, koska kuluttajuuteen liittyvät kysymykset ovat toistuvasti esillä esimerkiksi parlamentaarisessa lainsäädäntötyössä. Useissa jälkiteollista yhteiskuntaa koskevissa
keskusteluissa poliittiset intressit myös ymmärretään kulutusvalintoihin kytkeytyvinä asioina (esim. Stolle & Micheletti 2013). Ulkomaisissa tutkimuksissa on lisäksi muutama esimerkki asetelmista, joilla on osoitettu poliittisen
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suuntautumisen selittävän yksilöiden kulutus- ja elämäntapavalintoja, etenkin ekologista taloutta ja ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja tarkasteltaessa (Gilg ym. 2005; Neumayer 2004).
Ennen empiiriseen analyysiin siirtymistä käymme läpi suomalaisen poliittisen järjestelmän olennaisia piirteitä erityisesti puoluekannatuksen väestöryhmittäisen jakaantumisen näkökulmasta. Arvioimme puolueiden kannatukseen vaikuttavia sosioekonomisia ja sosiodemografisia tekijöitä aikaisemman tutkimuksen valossa. Esitämme myös tutkimustuloksia puolueiden
kannattajien eriävistä väestötason mielipiteistä, jotka pohjustavat tarkasteluamme puolueista yksilön toimintaa ja asenteita selittävinä tekijöinä. Ne
myös osoittavat, että puolueiden kannattajien muodostamissa sosiaalisissa
viiteryhmissä tapahtuu erilaisten pääomien kasaantumista, mikä osaltaan
voi vaikuttaa esimerkiksi maun kautta yksilöiden kulutuskäyttäytymiseen
(vrt. Bourdieu 1986).
Olemme kiinnostuneita siitä, näkyvätkö puolueiden kannatuksen väestöryhmittäiset jakolinjat myös kulutusasenteissa. Hyödynnämme empiirisessä
analyysissä vuonna 2014 Suomessa kerättyä väestökyselyä (N=1351). Tarkastelemme poliittista suuntautumista vastaajien puoluesamastumisen perusteella. Mittarin avulla pääsemme lähelle yksittäisten puolueiden kannattajia, minkä vuoksi pystymme antamaan puolueiden kannattajien kulutusasenteiden lisäksi konkreettista tietoa heidän sosiodemografisista profiileista. Empiirisen analyysin jälkeen keskustelemme puolueiden välisistä jakolinjoista ja kehittelemme tulostemme perusteella ”weberiläistä” ajatusta
siitä, että puoluesamastuminen toimii sosioekonomisen aseman ja muiden
sosiodemografisten tekijöiden ohella yhtenä sosiaalisena viiteryhmänä (verkostona), joka selittää yksilöiden kulutusasenteita.

SUOMALAISTEN PUOLUEIDEN KANNATTAJIEN VÄLISET
JAKOLINJAT
Suomessa poliittinen päätöksentekokoneisto perustuu muiden Pohjoismaiden tavoin monipuoluejärjestelmään. Yhteistä kaikille Pohjoismaille on myös
äänestyskäyttäytymisen vahva yhteys yksilön yhteiskunnalliseen luokkaasemaan (Heidar 2004; Kangas 1986). Valenin ja Rokkanin (1974) perinteisen kolmijaon mukaan vasemmisto edustaa työntekijäryhmien intressejä,
keskusta maatalousväestöä ja oikeisto elinkeinoelämän intressejä. Arvokysymysten korostumisesta huolimatta tuoreet analyysit ovat osoittaneet, että
taloudellisiin intresseihin perustuva kolmijako on edelleen nähtävissä Suomessa: kokoomus edustaa ylempiä toimihenkilöitä sekä yrittäjiä, keskusta
maaseudulla asuvia ja vasemmistopuolueet työntekijäasemassa olevia
(Borg ym. 2015: 46-47; Koivula ym. 2015b; Paloheimo 2014; Westinen
2015).
Uudenlaisia, hivenen epäselvempiä intressejä edustavat suomalaisessa puoluekentässä vihreät ja perussuomalaiset. Esimerkiksi perussuomalaisten
osalta ei ole mahdollista suoraan arvioida puolueen yhteyksiä joihinkin intressiryhmiin (Rahkonen 2011). Heidän vaalikannatuksen on osoitettu koostuvan sekä maaseudulla asuvien että työväestön äänistä (Borg ym. 2015:
46-47; Grönlund & Westinen 2012; Sundberg 2008: 79; Westinen 2015).
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Myöskään vihreiden osalta ei uudempana puolueena ole löydettävissä perinteistä taloudellisiin intressiryhmiin samastumista (ks. Mickelsson 2007:
252–258; Paloheimo 2014). Vihreät ovat kokoomuksen kannattajien ohella
korkeammin koulutettuja, ylemmissä toimihenkilöammateissa työskenteleviä ja kaupunkien keskustoissa asuvia (Borg ym. 2015; Koivula ym. 2015b;
Grönlund & Westinen 2012).
Useissa kirjoituksissa yhteiskunnallisen luokka-aseman merkityksen on nähty vähenevän vähitellen poliittisen suuntautumisen taustalla (esim. Heidar
2004; Goren 2005; Grönlund & Westinen 2012). Uudenlaiset jakolinjat ovat
yhä korostuneemmassa asemassa ja ne perustuvat erilaisille elämäntyyleille
ja -arvoille. Tuoreiden tutkimusten mukaan arvokysymykset jakavatkin
puolueiden kannattajia yhä enemmän erilaisiin blokkeihin (Apunen ym.
2015: 27; Kallio ym. 2015). Konkreettisesti tämä näkyi esimerkiksi siinä
keskustelussa, jota käytiin viime eduskuntavaalien jälkeen niin sanotuista
punasiniviherkuplista (Mahlamäki 2015; Oksanen 2015; Pullinen 2015).
Tiedämme aiemman tutkimuksen perusteella, että kokoomuksen kannattajien tulot ovat selvästi muita puolueita korkeammat ja perussuomalaisten
tulot ovat taas keskimääräistä kansalaista alhaisemmat (esim. Koivula ym.
2015b; Westinen 2015). Koska kannattajaryhmät ovat keskenään tulorakenteeltaan erilaisia, eri puolueiden kannattajat kokevat monia asioita eri
tavoin.
Tarkasteltaessa kannatuslukujen väestöryhmittäistä jakaantumista esimerkiksi hyvinvointivaltiota koskevissa näkemyksissä kuitenkin havaitaan, että
tulot tai koulutus eivät yksin jäsennä puolueiden kannatusta (esim. EVAn
kansallinen asennetutkimus 2015; Kallio 2010). Voidaan väittää, että eri
puolueiden kannattajat eroavat toisistaan voimakkaasti arvo- ja asennemaailmaltaan. On siis mahdollista, että poliittinen kanta erottelee yksilöitä
myös kulutuksen osalta.
Yksilöiden kulutukseen vaikuttavat monet rakenteelliset tekijät, joiden tausta on parlamentaarisen politiikan päätöksissä (Firat & Dholakia 2003: 58).
Esimerkiksi kulutuksen verottamisella on erilainen tulonjakovaikutus kuin
työn verottamisella (esim. Riihelä 2010). Eri puolueet ovat perinteisesti ajaneet toisistaan poikkeavaa veropolitiikkaa. Esimerkiksi poliittinen oikeisto on
ajanut vasemmistoa maltillisempaa tuloveroastetta ja pyrkinyt kohdistamaan verotusta kulutukseen. Poliittinen suuntautuminen tarjoaa tältä osin
tarttumapinnan myös yksilöiden omien kulutusasenteiden arviointiin.

TUTKIMUSASETELMA
Empiirisessä analyysissä olemme kiinnostuneita siitä, näkyvätkö puolueiden
kannattajien muodostamat jakolinjat myös arkipäivän valintojen ja tottumusten eriytymisenä. Esitämme seuraavat tutkimuskysymykset:
1. Miten vastaajan poliittinen suuntautuminen on yhteydessä itsearvioituun kulutukseen?
2. Millaisia eroja puolueiden kannattajien välillä on itsearvioidun
kulutuksen eri osa-alueilla?
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Tutkimusaineistona käytetään Turun yliopistossa kerättyä Suomi 2014 kyselyaineistoa (n=1351). Tämä kulutus- ja elämäntapoja tiedusteleva kysely lähetettiin 3000:lle satunnaisesti poimitulle suomenkieliselle 18–74vuotiaalle loppukesästä 2014. Vastaajilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn
joko paperi- tai verkkolomakkeella. Aineisto edustaa verrattain hyvin otoksen perusjoukkoa ja muuttujakohtainen kato on hyvin pieni. Väestötason
postikyselyille tavanomaisen matala vastausprosentti (46 %) aiheuttaa kuitenkin pientä vinoutta aineiston sukupuoli- ja ikäjakaumassa, mikä on huomioitu hyödyntämällä väestötietojen perusteella laskettua painokerroinmuuttujaa (ks. Koivula ym. 2015a).
Tarkastelemme poliittista suuntautumista vastaajien kokeman tärkeimmän
puolueen perusteella. Alkuperäinen kysymys esitettiin vastaajille seuraavasti: ”Minkä puolueen koet itsellesi tärkeimmäksi? (Valitse vain yksi)”. Vastaajille annettiin vaihtoehdoiksi kahdeksan suurinta eduskuntapuoluetta ja sen
lisäksi mahdollisuus vastata jokin muu puolue avovastauksena (Koivula ym.
2015a.)
Suomalaisissa tutkimuksissa poliittista suuntautumista on mitattu monin eri
tavoin. Yksi tavallinen tapa väestötason kyselyissä on ollut kysyä vastaajan
poliittista suuntautumista kymmenportaisella asteikolla, jossa 0 viittaa vasemmistoon ja 10 oikeistoon (ks. Forma 1999; Forma ym. 2007; Kallio
2010). Kyseisen mittarin käyttö suomalaisen monipuoluejärjestelmän analysoinnissa on hankalaa, koska esimerkiksi perussuomalaisten ja vihreiden
sijoittaminen kyseiselle akselille on ongelmallista. Puoluekantaa olisi toki
voitu tarkastella lisäksi kysymällä, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi nyt tai
on äänestänyt viimeksi. Tähän liittyen yksi keskeinen riski olisi ollut aineiston kysymyskohtainen vinoutuminen paitsi ajankohdan myös iän perusteella. Aikaisemmassa tutkimuksessa on osoitettu, että äänestämisen normi on
voimakkaampi vanhemmissa ikäryhmissä, kun taas nuorille se on ennen
kaikkea yksi kansalaisosallistumisen muodoista (Kestilä-Kekkonen 2009;
Wass 2007).
Käyttämämme mittari kuvaa vastaajien puoluesamastumista. Vastaavanlaista mittaria on käytetty paljon äänestyskäyttäytymistä tarkastelevassa
tutkimuksessa (Campbell ym. 1960; Paloheimo 2003; Papageorgiou 2011).
Empiiristen tutkimusten perusteella puolueisiin samastuvien on osoitettu
olevan aktiivisempia äänestäjiä (Paloheimo 2003), ja puoluesamastumisella
on havaittu olevan voimakas yhteys myös lopulliseen äänestyspäätökseen
(esim. Papageorgiou 2011: 212). Siinä missä äänestämiskäyttäytymistä
tiedustelevan kysymyksen voidaan ajatella olevan vahvasti hetkellisestä poliittisesta tilanteesta riippuvainen, puoluesamastumisen mittari tarjoaa pysyvämpää ideologiaa ja identifioitumista kuvaavan indikaattorin. Samastuminen voi perustua moniin erilaisiin tekijöihin, kuten esimerkiksi lapsuuden
kodissa omaksuttuihin arvoihin tai aikuisiässä kehittyneeseen ryhmäsamastumiseen (Paloheimo 2003: 175).
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Taulukko 1. Suomalaisille tärkeimmät puolueet puoluesamastumisen perusteella 2014

Puolue
Kokoomus

n

%

%*

243

19,4

19,4

Keskusta

231

18,4

17,5

Perussuomalaiset

204

16,3

17,9

SDP

221

17,6

16,3

Vihreät

140

11,2

12,3

Vasemmistoliitto

67

5,3

5,3

Ruotsalainen kansanpuolue

11

0,9

0,7

Suomen Kristillisdemokraatit

33

2,6

2,4

Jokin muu

104

8,3

8,2

Yhteensä

1254

*painokorjattu osuus

Taulukossa 1 on esitetty vastaajille tärkeimmät puolueet ilman painokorjausta sekä korjauksen kanssa. Painokorjausten jälkeen puolueiden voimasuhteet vastaavat suhteellisen hyvin kyselyn jälkeisiä eduskuntavaaleja
(2015). Neljä nykyisen eduskunnan suurinta puoluetta eli keskusta, kokoomus, perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit koetaan myös kyselyn perusteella useimmiten tärkeimmiksi puolueiksi. Merkittävin vaalituloksista poikkeava ero voidaan havaita vihreiden ja vasemmistoliiton suosion välillä.
Viime vuosikymmenien vaaleissa puolueet ovat keränneet lähes yhtä suuria
äänimääriä, mutta kyselyssä vihreät on koettu selkeästi useammin tärkeämmäksi puolueeksi kuin vasemmistoliitto. Ruotsalaiseen kansanpuolueeseen ja kristillisdemokraatteihin samastuvien määrät ovat valitettavan pieniä jatkoanalyysien kannalta. Sen vuoksi keskitymme analyyseissä kuuteen
suurimpaan puolueeseen.
Tarkastelemme kulutusta vastaajan koetun rahankäytön perusteella. Alkuperäisessä kysymyksessä vastaajat arvioivat kulutuksensa painottumista
keskiarvokuluttajaan nähden viisiportaisella asteikolla (1=”kuluttaa paljon
vähemmän” ja 5=”kuluttaa paljon enemmän” keskiarvokuluttajaan nähden). Käytettyä mittaria on perusteltu sillä, että vertaus ”keskiarvokuluttajaan” tarjoaa kaikille vastaajille mahdollisimman yhdenmukaisen referenssiryhmän ja se mittaa näin ollen vastaajan kokemaa kuluttajaidentiteettiä
(vrt. Räsänen 2000: 234; Sarpila 2012: 60; Wilska 2002). Tällä tavalla se
kytkeytyy kulutustutkimuksen keskeiseen kysymykseen siitä, missä määrin
oman toiminnan identifiointi jonkin (kulttuurisesti) sisäistetyn viiteryhmän
kautta kykenee jäsentämään oman toiminnan vaihtelua eri elämänalueilla.
Mittarin on osoitettu toimivan suhteellisen hyvin sekä väestöryhmittäisessä
että koko väestöä koskevassa tarkastelussa (Wilska 2005: 70).
Tarkasteltaviksi kulutusasenteiksi valitsimme yhteensä 20 muuttujaa, jotka
esitetään taulukossa 2. Nämä muuttujat sisältävät empiirisessä kulutustut22

kimuksessa perinteisesti välttämättöminä pidettyjä kulutuskohteita, kuten
ruoka ja asuminen. Joitakin kohteista voidaan pitää puolestaan valinnaista
ja luksuskulutusta edustavina, kuten vapaa-ajanmatkailua ja alkoholia. Tarkasteltaessa muutamaa irrallista muuttujaa ei voida tehdä kovin mielekkäitä
tulkintoja siitä, miten puoluesamaistuminen selittää kulutusasenteita, koska
yksittäisiin muuttujiin perustuvien mittareiden validiteetti ei tunnetusti ole
erityisen hyvä. Yksi tapa parantaa mittareiden luotettavuutta on summata
useampi samankaltaisia asioita mittaava muuttuja. Paremman validiteetin
lisäksi summamuuttujat tarjoavat mahdollisuuden tarkastella asioita isompina kokonaisuuksina. Yleinen tapa sosiaalitieteissä on muodostaa summamuuttujia mielekkään teoreettisen viitekehyksen perusteella ja esimerkiksi
pääkomponenttianalyysilla, joka muodostaa yksittäisistä muuttujista keskenään korreloimattomia muuttujakokonaisuuksia (Tabachnick & Fidell 2001:
610).
Taulukko 2. Vastaajien kulutuksen painottuminen eri kohteisiin
”keskiarvokuluttajaan” nähden. (1= kuluttaa paljon vähemmän; 5=
kuluttaa paljon enemmän)
Kulutuskohteet
Alkoholi
Asuminen
Elokuvat
Hemmottelu
Huvittelu
Kauneudenhoito
Kirjallisuus
Kotitalouspalvelut
Kulttuuri
Lastentarvikkeet
Liikenne
Liikunta
Matkailu
Opiskelu
Ruoka
Sisustus
Terveydenhoito
Tietoliikenne
Vaatteet
Viihde-elektroniikka

n
1338
1343
1332
1339
1337
1330
1339
1314
1333
1295
1331
1339
1336
1329
1346
1337
1340
1340
1336
1334

Keskiarvo
2,15
2,90
1,82
2,39
2,32
1,91
2,25
1,54
2,20
1,76
2,71
2,64
2,64
2,01
2,93
2,03
2,51
2,51
2,29
2,23

Keskihajonta
1,04
0,93
0,94
1,02
0,99
0,93
1,02
0,86
1,06
1,06
1,07
1,05
1,17
1,03
0,85
0,97
0,94
0,90
0,92
0,97

Imputoimme puuttuvat havainnot muuttujakohtaisilla keskiarvoilla ja muodostimme muuttujien pohjalta rotatoidun (Varimax) pääkomponenttiratkaisun, joka on esitetty taulukossa 3. Arvioimme muuttujien sopivuutta eri
komponentteihin eigenvalue-kertoimen, h2-luvun ja Cronbachin alfa kertoimen perusteella. Lopullinen komponenttiratkaisu tuotti neljä keskenään korreloimatonta muuttujakokonaisuutta, jotka selittävät yhteensä 52
prosenttia muuttujakokonaisuuksien vaihtelusta. Saadaksemme aikaan parhaimman mahdollisen pääkomponenttiratkaisun jouduimme pudottamaan
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alkuperäisestä muuttujakokonaisuudesta lastentarvikkeisiin, liikuntaan, terveydenhoitoon, viihde-elektroniikkaan ja tietoliikenteeseen viittaavat muuttujat.
Ensimmäinen ulottuvuus ulkonäkö ja muoti sisältää vaate-, sisustus- ja
kauneudenhoitokulutukseen viittaavat muuttujat. Tunnuslukujen perusteella
komponentti kuvaa suhteellisen hyvin muuttujia: kokonaisuuden selittäessä
noin 16 prosenttia muuttujien vaihtelusta ja Cronbachin alfa -kertoimen ollessa 0,7. Toinen ulottuvuus sisältää muuttujat, jotka kuvaavat vastaajien
asennoitumista elokuva-, kirjallisuus-, opiskelu- ja kulttuurikulutukseen.
Muuttujista muodostetun komponentin sivistys ja kulttuuri selitysaste on
noin 14 prosenttia ja Cronbachin alfa -kerroin 0,7. Kolmas ulottuvuus viihde
ja vapaa-aika on muodostettu matkailuun, alkoholiin, huvitteluun ja hemmotteluun kuluttamiseen viittaavista muuttujista. Komponentin selitysaste
on 12 prosenttia ja Cronbachin alfa 0,7. Neljäs muodostuu arkinen kulutus aiheisten muuttujien pohjalta. Kotitalouspalveluihin, liikenteeseen, ruokaan
ja asumiseen viittaavien kulutusmuuttujien perusteella muodostettu ulottuvuus selittää 12 prosenttia kyseisten muuttujien vaihtelusta ja Cronbachin
alfa -kerroin on 0,6.
Taulukko 3. Pääkomponenttianalyysi kulutusasennemuuttujista
Kulutuskohde

Ulkonäkö ja Sivistys ja Viihde
ja Arkinen kuh2
muoti
kulttuuri
vapaa-aika lutus

Vaatteet

0,75

0,60

Sisustus

0,66

0,56

Kauneudenhoito

0,77

0,66

Elokuva

0,63

0,48

Kirjallisuus

0,67

0,56

Opiskelu

0,64

0,47

Kulttuuri

0,65

0,56

Matkailu

0,50

0,45

Alkoholi

0,78

0,65

Huvittelu

0,80

0,75

Hemmottelu

0,54

0,58

Kotitalouspalvelut

0,51

0,39

Liikenne

0,54

0,39

Ruoka

0,66

0,51

Asuminen

0,74

0,57

Selitysaste %

15,7

Eigenvalue
4,62
Keskiarvo (keskiha2,08 (0,74)
jonta)
Cronbach alfa
0,7

13,7

12,1

11,7

1,44

1,21

1,08

2,07 (0,71) 2,37(0,78)

2,52(0,60)

0,7

0,6

0,7

Tarkastelemme ensin puoluekannan suoraa yhteyttä muodostettuihin mittareihin siten, että jokaista puoluetta käsitellään omana dummy-muuttujana.
Käsittelemme selitettäviä kulutusmuuttujia jatkuvina, minkä vuoksi sovel24

lamme analyysissa lineaarista pienimmän neliösumman (ordinary least
squares, OLS) estimointimenetelmää. Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon kulutusasenteita kuvaavien summamuuttujien arvot vaihtelevat, kun
puoluesamastumista ilmaisevat arvot vaihtelevat. Tarkastelemme myös
puoluesamastumisen itsenäistä selitysvoimaa vakioimalla sen vastaajan sukupuolella, asuinalueella, iällä, kotitalouden koostumuksella, työmarkkinatilanteella, koulutustasolla, ammattiasemalla ja nettotuloilla (ks. tarkemmin
Liite 1). Useamman muuttujan regressiomallin avulla pyrimme eristämään
taustamuuttujien vaikutuksen puoluesamastumisen ja selitettävien mittarien välisestä yhteydestä. Hyödynnämme samaa regressiomallia estimoidessamme jokaiselle puolueelle omat ennustearvot, joiden avulla pystymme
vertailemaan puolueita keskenään ja antamaan mielekkäitä tulkintoja puoluekannan yhteydestä kulutusasenteisiin. Esitämme regressiokertoimet sekä
ennustearvot kuvioina. Liite 2:ssa on esitetty alkuperäiset mallit, jotka sisältävät myös taustamuuttujien estimaatit.

TULOKSET
Kuviossa 1 on esitetty, miten puoluesamaistuminen selittää vastaajien kulutusasenteita. Kuviossa on sekä vakioidut että vakioimattomat yhteydet. Vakioimattomien tulosten perusteella näyttäisi siltä, että kokoomukseen samastumisella on kaikkiin kulutuskategorioihin positiivinen suora yhteys. Vakiointien jälkeenkin kokoomukseen samaistuminen selittää kaikkia muita
paitsi sivistyksen ja kulttuurin kulutusta. Sen sijaan keskustaan ja demareihin samastuminen ei selitä tilastollisesti vastaajien omaa arviotaan kulutuksesta minkään eri kategorian osalta.
Vakioimattomien tulosten perusteella perussuomalaisiin samaistuvat arvioivat oman kulutuksensa keskiarvokuluttajaa vähäisemmäksi sivistykseen ja
kulttuuriin liittyvän kulutuksen osalta. Vakioinnin jälkeen suunta pysyy edelleen negatiivisena, mutta se ei ole enää tilastollisesti merkitsevä. Vakioimattomien tulosten perusteella vihreisiin samaistuvat kuluttavat keskiarvoa
enemmän sekä ulkonäköön ja muotiin että sivistykseen ja kulttuuriin viittaaviin kulutuskategorioihin. Tulokset eivät kuitenkaan ole tilastollisesti
merkitseviä taustamuuttujien vakioinnin jälkeen. Vasemmistoliittoon samastuvat kuluttavat keskiarvoa enemmän sivistykseen ja kulttuuriin myös
vakioinnin jälkeen. Muiden kategorioiden osalta vihreisiin samastuvat eivät
koe kuluttavansa enempää kuin perusjoukko keskimäärin.
Merkille pantavaa tuloksissa on se, että puolueiden väliset erot tasaantuvat
taustamuuttujien vakioinnin myötä. Tulokset kuitenkin osoittavat, että koettu kulutus vaihtelee jonkin verran puoluesamastumisen perusteella. Selkein
tulos on, että kokoomukseen samastuvat eroavat kulutusasenteiltaan muista. Havainnollistamme tätä vielä tarkastelemalla regressiomallien pohjalta
estimoituja ennustearvoja.
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Kuvio 1. Puoluesamastuminen ja kulutusasenteet, vakioidut regressiokertoimet puolueittain, merkitsevyystasot, mallien selitysasteet
ja 95 % luottamusvälit
Kuviossa 2 esitetyt vakioidut ennustearvot kertovat konkreettisesti sen,
kuinka eri puolueisiin samastuvat kokevat kulutuksensa painottuvan eri
teemoihin asteikolla 1-5. Kuviossa on myös esitetty puolueiden yhteenlasketut keskiarvoestimaatit (horisontaalinen viiva) jokaisen kulutuskategorian
osalta.
Kuviosta havaitaan, että kokoomukseen samastuvat kokevat kuluttavansa
keskimäärin enemmän ulkonäköön ja muotiin kuin muihin puolueisiin samastuvat. Kokoomukseen samastuvat eivät kuitenkaan eroa tilastollisesti
merkitsevästi keskustaan ja SDP:hen samastuvista. Sivistys ja kulttuuri kategorian osalta korostuvat erityisesti vasemmistoliittoon samastuvien
korkeaksi kokema kulutus, joka poikkeaa kaikista muihin puolueisiin samastuvista tilastollisesti merkitsevästi. Muiden puolueiden välillä ei voida havaita voimakasta vaihtelua. Viihteeseen ja elektroniikkaan viittaava kulutuskategoria erottaa merkitsevästi kaikki muihin puolueisiin samastuvat kokoomukseen samastuvista. Muiden puolueiden välillä erot ovat suhteellisen
pieniä, eivätkä poikkea satunnaisesta vaihtelusta. Vihreisiin ja vasemmistoliittoon samastuvat eroavat tilastollisesti merkitsevästi kokoomukseen samastuvista Arkiseen kulutukseen viittaavan kulutuskategorian kohdalla. Vihreisiin samastuvien kulutuskokemukset poikkeavat tilastollisesti myös perussuomalaisiin samastuvista.
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Kuvio 2. Puoluesamastuminen ja kulutusasenteet, vakioidut ennustearvot, puoluetason keskiarvot ja 95 % luottamusvälit (1=Kokee
kuluttavansa keskimääräistä paljon vähemmän, 5=Kokee kuluttavansa keskimääräistä paljon enemmän)
Arvioitaessa puolueiden välisiä jakolinjoja kulutuksen osalta voidaan tulosten perusteella tehdä kaksi tulkintaa. Kulutuksen osalta puolueiden väliset
jakolinjat näyttäisivät asettuvan keskiarvoa enemmän kuluttavien kokoomukseen samastuvien ja keskiarvoa vähemmän kuluttavien vihreisiin sekä
vasemmistoliittoon samastuvien välille. Ainoastaan sivistykseen ja kulttuuriin viittaavan kulutuksen osalta kyseiset puoluelinjat eivät eroa toisistaan
esitetyn kaltaisesti. Toinen merkille pantava asia on, että keskustaan, perussuomalaisiin ja sosiaalidemokraatteihin samastuvien kokemus kulutuksen painottumisesta on hyvin samankaltainen jokaisen kulutuskategorian
kohdalla.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KESKUSTELUA
Artikkelimme lähtökohtana oli ajatus siitä, että poliittisten puolueiden olemassaolo perustuu eri väestöryhmien yhteisten intressien ajamiselle. Tämä
tarkoittaa samalla sitä, että eri puolueiden kannattajien väliset jakolinjat
näkyisivät kannattajien kulutusasenteiden eriytymisessä. Mittasimme kulutusasenteita 20 eri väittämällä, joiden pohjalta muodostimme neljä eri kulutusulottuvuutta: 1) ulkonäkö ja muoti, 2) sivistys ja kulttuuri, 3) viihde ja
vapaa-aika ja 4) arkinen kulutus.
Tulostemme mukaan poliittisella suuntautumisella on itsenäistä selitysvoimaa vastaajan itsearvioituun kulutukseen. Kokoomukseen samastuvat
näyttäisivät erottuvan muista sekä ulkonäköä ja muotia että viihdettä ja
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vapaa-aikaa koskevan kulutuksen osalta. Heillä on keskimääräistä korkeammat tulot ja heistä suurin osa on korkeakoulutettuja. Näiden väliin tulevien tekijöiden vakiointi ei kuitenkaan muuta kokoomukseen samastuvien
suhteellista eroa muiden puolueiden kannattajiin. Yksi selitys kokoomukseen samastuvien korkeaksi kokemalle kulutukselle voi olla esimerkiksi
Veblenin (1992/1899) klassinen näkemys tietoisesti rakennetuista statuseroista eli siitä, miten ylimpiin sosiaalisiin asemiin kuuluvat ihmiset pyrkivät jatkuvasti erottautumaan muista kulutuksensa avulla. Kulutus on yksi
keskeisimmistä tavoista viestiä, millainen vaikutelma itsestä halutaan antaa
ja mihin sosiaalisiin ryhmiin halutaan kiinnittyä sekä mistä ryhmistä halutaan erottautua (esim. Bourdieu 1986; Veblen 1992/1899).
Tulosten perusteella vasemmistoliittoon ja osin vihreisiin samastuvat erottuvat voimakkaimmin vähemmän kuluttavina ryhminä. Tulos ei sinänsä ole
yllättävä. On hyvin todennäköistä, että muihin puolueisiin verrattuna isompi
osa vihreistä ja vasemmistoliiton kannattajista kuuluu erilaisiin kolmannen
sektorin kulutuskriittisiin ryhmiin. Tosin tarkempaa tutkimusta eri puolueiden kannattajien kuulumisesta erilaisiin kolmannen sektorin toimijaverkostoihin ei ole. Tiedämme kuitenkin sen, että enemmistö kansanedustajista
osallistuu jonkinlaiseen kansalaisjärjestötoimintaan (Sundberg 2008: 79).
Voidaan siis olettaa, että juuri vasemmiston ja vihreiden piirissä on muiden
puolueiden kannattajia enemmän henkilöitä, jotka ovat kulutuskriittisiä ja
siten toimivat kulutuskriittisissä verkostoissa. Tuloksissa huomionarvoista
on myös se, että vasemmistoliittoon samastuvat kokevat kuluttavansa kulttuuriin ja sivistykseen keskimääräistä enemmän. Puolueen osalta sivistysja kulttuuri ovat vahvasti esillä myös parlamentaarisen politiikan asialistoilla. Tältä osin voidaan sanoa, että suomalaisen puoluekentän muutos näkyykin voimakkaasti juuri vasemmistoliiton osalta. Puolueeseen samastuvissa
on nykyisellään paljon koulutettua väestöä, jonka tulot eivät muutoin ole
korkeat (ks. Koivula ym. 2015b; Westinen 2015). Tälle porukalle sivistys- ja
kulttuuri on kuitenkin tärkeässä asemassa ja se näkyy myös siihen kohdistuvassa kuluttamisessa.
Sosiaalidemokraatteihin, keskustaan ja perussuomalaisiin samastuvat vastaajat poikkeavat kaikilla neljällä kulutusulottuvuudella hyvin vähän toisistaan. Etenkään perussuomalaisten asema kahden perinteisen, maaseutua
sekä työväestöä edustavan, puolueen rintamassa ei ole sinänsä yllättävää,
kun pohditaan viimeaikaista keskustelua puolueiden keskenään jakamista
liikkuvien äänestäjien massasta (esim. Borg ym. 2015). Tämä voi näkyä
myös puoluesamastumisen kohdalla. Toisaalta puolueiden vahva rintamalinja ja etenkin SDP:n paikka siinä on yllättävää, varsinkin kun huomioidaan
aikaisemmat tutkimukset esimerkiksi puolueiden kannattajien mielipiteistä
hyvinvointivaltiota kohtaan. Niissä on tuotu esille se, että puolueiden kannattajat eroavat toisistaan etenkin tuloerojen tasaamiseen liittyvien kysymysten kohdalla (esim. Forma 1999; Kallio 2010). Toisaalta hyvinvointivaltiomielipiteet eivät välttämättä kerro juurikaan kulutusasenteisiin vaikuttavista elämäntavoista.
Tutkimusasetelmamme ei ole täysin ongelmaton ja se pitää huomioida tulosten tulkinnassa sekä jatkotutkimuksissa. Tarkastelussamme yksilön poliittinen kanta huomioitiin vain puoluesamastumisena, jolla on osoitettu olevan vahva yhteys lopulliseen äänestyspäätökseen (vrt. Knoke 1990: 31; Pa28

loheimo 2003), mutta emme silti voi olla varmoja vastaajien aktiivisesta
kansalaistoiminnasta. Myös kulutusta koskevien asenteiden tarkasteluun
liittyy joitakin epävarmuustekijöitä. Emme esimerkiksi mitanneet toteutuneen kulutuksen kohdistumista eri hyödykkeisiin objektiivisten mittareiden
avulla. Jatkotutkimuksessa olisikin tärkeää tarkastella sitä, miten toteutunut
kulutus on yhteydessä vastaajan omaan arvioon kulutuksesta ja mikä on
poliittisen kannan vaikutus kotitalouksien todellisessa rahankäytössä.
Tutkimus rakentui poikkileikkausaineiston varaan, joten muuttuvien kulutusasenteiden sekä murroksessa olevan poliittisen kentän valossa vahvemmat johtopäätökset edellyttävät ajallisia vertailuja. Poikkileikkausaineistolla
ei myöskään pystytä täysin luotettavasti selvittämään kausaalisuhteita. Tulkintaongelmistaan huolimatta tulokset osoittavat kuitenkin hyvin sen, että
poliittinen suuntautuminen on monin tavoin läsnä yhteiskuntaelämässä. Kulutustutkimuksen kentällä ei ole aiemmin huomioitu poliittisen suuntautumisen merkitystä yksilötasolla. Näiden kahden tekijän tutkiminen on tärkeää
nykytilanteessa, koska kulutus on keskeisessä asemassa yksilöiden identiteettien rakennusaineena ja toisaalta poliittinen järjestelmä on monella tapaa murroksessa.
Uusien yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelussa olisi tärkeää huomioida,
että poliittinen puolue on nykymuodossaan huomattavasti moniulotteisempi
ilmiö kuin esimerkiksi Weberin alkuperäisissä ajatuksissa. Se on uppoutunut
moniin eri instituutioihin ja se vaikuttaa myös yksilövalintojen taustalla. Poliittisen suuntautumisen suoria vaikutuksia on ehkä hankalampi tunnistaa,
mutta sillä on merkitystä yhä keskeisempään asemaan nousseen kulutuksen analyysissa. Jatkotutkimuksessa tulemme tarkemmin analysoimaan,
millaisia sosiaalisia verkostoja eri puolueiden kannattajilla ja jäsenillä on.
Verkostotarkastelujen avulla pystymme myös paremmin ymmärtämään, miten eri puolueiden jäsenet ja kannattajat ovat tekemisissä esimerkiksi eri
kansalais- tai etujärjestöjen kanssa ja miten tämä vaikuttaa heidän poliittisten mielipiteiden muodostumiseen.
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Liite 1
Kokoomus

Perussuomalaiset

SDP

Vihreät

%

%

%

%

%

Sukupuoli
Mies
Nainen

54
46

57
43

68
32

45
55

29
71

55
46

586 52
537 48

Asumisympäristö
Taajama
Maaseutu

62
38

87
13

75
25

86
14

89
11

89
11

880 80
222 20

Kotitaloustyyppi
1 hlö
2 hlö
Yli 2 hlöä

14
45
41

17
45
38

24
36
40

29
46
26

27
32
41

23
39
38

241 22
462 41
415 37

24

41

9

34

34

23

247 25

21
42
13

23
20
16

18
63
9

34
48
2

34
28
4

25
50
1

249 25
408 41
88 9

Työssäkäynti
Työssä
Ei työssä

59
41

63
37

60
40

53
47

64
36

45
55

661 59
460 41

Koulutus
Perusaste
Keskiaste
Korkea-aste

12
62
26

6
49
45

19
72
10

17
62
21

6
36
58

16
48
36

135 12
620 57
339 31

49
1 831 €

46
2 272 €

44
1 631 €

52
1 797 €

38
1 719 €

45
1 404 €

46
1 841 €

Ammattiasema
Ylempi
toimihenkilö
Alempi
toimihenkilö
Työntekijä
Yrittäjä

Keski-ikä
Nettotulot / kk
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VasemmistoKaikki
liitto
%
n %

Keskusta

Taustamuuttujat

Liite 2

Puoluesamastuminen
Kokoomus
Keskusta
Perussuomalaiset
SDP
Vihreät
Vasemmistoliitto
Taustamuuttujat
Ammattiasema (Ylempi toimihenkilö-> Alempi
toimihenkilö -> Työntekijä -> Yrittäjä)
Koulutustaso (Perusaste -> Keskiaste -> Korkeaaste)

Sukupuoli (Nainen vs mies)
Pääasiallinen toiminta (Työtön vs Työssä)
Asuinalue (Kaupunki vs maaseutu)
Kotitaloudenkoko (1 hlö -> 2 hlöä -> 3hlöä)
Nettotulot (100€/kk) (Jatkuvana)
Ikä (10 vuotta) (Jatkuvana)

Vakiotermi

Havainnot
R2
Keskivirheet suluissa
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

Ulkonäkö Sivistys ja
ja muoti
kulttuuri

Viihde ja
vapaaaika

Arkinen
kulutus

0.236***
(0.071)
0.123
(0.074)
0.050
(0.074)
0.120
(0.074)
-0.093
(0.080)
-0.071
(0.108)

0.061
(0.067)
-0.026
(0.070)
-0.078
(0.070)
0.080
(0.070)
0.068
(0.076)
0.353***
(0.101)

0.348***
(0.074)
0.099
(0.077)
0.118
(0.077)
0.137
(0.077)
0.110
(0.084)
-0.026
(0.112)

0.169**
(0.052)
-0.014
(0.055)
0.089
(0.054)
0.068
(0.055)
-0.084
(0.059)
-0.041
(0.079)

-0.024
(0.029)

-0.062*
(0.027)

-0.05
(0.030)

-0.035
(0.021)

0.052

0.182***

0.001

0.067**

(0.030)
0.353***
(0.044)
0.071
(0.053)
-0.165**
(0.054)
0.068*
(0.030)
0.005*
(0.002)
-0.507*
(0.243)

(0.029)
-0.066
(0.041)
0.025
(0.050)
0.010
(0.051)
-0.030
(0.028)
0.004*
(0.002)
-0.689**
(0.228)

(0.032)
-0.060
(0.046)
0.126*
(0.055)
-0.218***
(0.056)
-0.110***
(0.031)
0.012***
(0.002)
-1.429***
(0.252)

(0.022)
-0.085**
(0.032)
0.176***
(0.039)
0.003
(0.040)
0.163***
(0.022)
0.011***
(0.002)
0.319
(0.178)

1.433***
(0.190)

1.908***
(0.179)

2.964*** 1.781***
(0.198)
(0.140)

1,104
0.125

1,104
0.145

1,104
0.157

1,104
0.237
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Extending the Meanings for
Luxury Fashion Brands among
Young Finnish Women
Sonja Lahtinen & Pekka Tuominen

TIIVISTELMÄ
Considering the increasing availability of luxury fashion brands to a wider range of
consumers than ever before, the luxury fashion sector is transforming itself from
the traditional conspicuous consumption model to incorporate a variety of different
meanings. Luxury fashion brands are often defined by social meanings, such as
conveying prestige to the owner, but recent research shows that luxury brands also
hold a strong self-orientated aspect. This paper aims to recognize and analyze the
meanings young female consumers attach to luxury fashion brands in Finland by
using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET). Findings from six interviews show that brand meanings mostly follow commonly identified meaning categorizations. However, three meaning categorizations (daydreaming and fantasy
world, driving force in life, and valuing sustainability) are not yet fully covered in
the current literature and are considered ripe for further exploration. These three
meaning categorizations represent more personal and more spiritual meanings than
those that have been recognized by prior research.

INTRODUCTION
Brand meanings permeate consumers’ lives in various ways. They are one
of the most significant signs we use in our everyday lives to construct our
identities, to communicate our self-concepts, and to interpret messages
sent by other consumers (Berger, 2010: 3). On the one hand, we use brand
meanings to separate and differentiate us from others; on the other hand,
we use them to integrate ourselves into the subcultures with which we
share similar tastes (Chan, Berger & Boven, 2012: 561). The important role
of brands in contemporary consumer cultures can be considered as the embodiment of the immaterial world (Turunen & Laaksonen, 2011: 468).
There is also a deep repertoire of meanings for luxury fashion brands in
terms of their use, the socio-psychological nature of their customers, and
the cultures to which these customers belong (Batey, 2008: 6). Since globalization and democratization of luxury (Silverstein & Fiske, 2003) has made
luxury fashion brands readily available to wider audiences, these brands are
now facing the diversity of the world and the various meanings their cusKulutustustkimus.Nyt 1/2016 ISSN 1797-2345 (painettu) ISSN 1797-1985 (Verkkolehti)

tomers are negotiating for the brands (Okonkwo 2007). As a consequence,
the whole concept of luxury is evolving, and a key issue facing academic researchers is establishing what the term luxury actually means in today’s
marketing context (Brun & Castelli, 2013).
Although much of the existing research on luxury brands has taken a managerial perspective and neglected the consumer point of view (Roper, Caruana, Medway & Murphy, 2013), there is a shift under way from the traditional ”features and benefits” mentality to approaches aimed at understanding what the brand means to its customers (Moisander & Valtonen, 2006:
5). For example, Turunen and Laaksonen (2011) examined the meanings of
luxury fashion brands by comparing them to counterfeit products, whereas
Kauppinen-Räisänen et al. (2014) explored the consumers’ perceptions of
luxury fashion brands in the context of self-gifting. Brun and Castelli (2013)
introduced a comprehensive approach to classify luxury consumers based
on the motivations underlying their luxury purchases. This paper aims to
extend this body of literature by adopting the Zaltman Metaphor Elicitation
Technique (ZMET), to explore the meanings young female consumers attach
to luxury fashion brands in Finland.
The article proceeds first by reviewing the conceptualization of luxury
brands, then creating a theoretical framework of meaning development in
the consumer market. Next, the research methodology is outlined and key
findings from the collective consensus map are discussed. Finally, the paper
draws conclusions, considers theoretical and managerial implications, discusses the limitations of the study, and offers suggestions for future research.

THE CONCEPT OF LUXURY BRANDS
The concept of luxury is multifaceted (Brun & Castelli, 2013: 823), and the
idea of luxury naturally contributes to the concept of luxury brands
(Turunen & Laaksonen, 2011: 469). Researchers have found that consumers have difficulty identifying what makes a brand luxurious and that they
typically define luxury by listing what they consider to be luxury brands,
such as Louis Vuitton, Hermes, and Chanel (Roper et al., 2013: 376). This
vagueness of luxury holds true not only for the consumers but also for academics. An additional confusion is created when researchers do not differentiate between the concepts of luxury and luxury brands. Some researchers have focused on examining the overall concept of luxury, whereas other
researchers have investigated luxury as a property of brands (Brun & Castelli, 2013: 828). This paper concentrates only on examining the meanings
of luxury brands, that is, the concept of luxury in the marketing context.
Despite the lack of an operational definition of luxury brands, the review of
the broad literature reveals that there are certain external features that are
commonly attached to luxury brands. Nueno and Quelch (1998: 61) describe luxury brands as “those whose ratio of functionality to price is low,
while the ratio of intangible and situational utility to price is high”. The concept of exclusivity is also well documented in the luxury literature (Wiedmann, Hennigs & Siebels, 2007: 2). Catry (as cited in Tynan, McKechnie, &
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Chhuon, 2010: 1157) argues for the possible replacement of actual rarity,
once considered essential to the existence of a luxury good, by the notion of
perceived scarcity maintained through rare ingredients or special strategies,
such as limited editions or selective distribution. In addition to the elements
of price and exclusivity, luxury brands feature excellent quality, design, and
craftsmanship (Brun & Castelli, 2013: 830).
In examining the motivation for consumers to use luxury brands, researchers suggest that these brands have a twofold function: the use of luxury
brands can construct the user’s social context, as well as the user’s identity
(Turunen & Laaksonen, 2011: 469). In the case of social context, many researchers (see Shukla, 2010) refer to Veblen’s (1889) findings about conspicuous consumption. By conspicuous consumption, they mean the idea of
purchasing high-priced items in order to communicate wealth and achieve
social status (Tynan et al., 2010: 1157). One aspect of conspicuous consumption is the use of luxury brands in order to distinguish the brand owner
from the masses or manifest the membership of a desired group (Cova,
1997).
Besides the social context, the use of luxury brands also can affect the user’s personal identity and self-image (Belk, 1988). As Belk (1988) suggests,
by integrating the symbolic meanings of the brand to one’s self-image, consumers enable the actual self-image to become closer to their ideal self. Also, emotional meanings of luxury brands work as resources for the construction of identity. The use of luxury brands may create hedonistic experiences for the owner and arouse a variety of feelings, from nostalgia to superiority (Turunen & Laaksonen, 2011: 469), and through this emotional
connection, these brands become more personal to the user and eventually
become incorporated into his or her lifestyle (Brun & Castelli, 2013: 829).
As the aforementioned perspectives show, luxury brands cannot be characterized only by their external attributes but also by their emotional appeal
and symbolic features. Thus, instead of narrowly associating luxury with
certain brand features, there has been a call for an integrative perspective
on luxury brands (Berthon, Pitt, Parent & Berthon, 2009; Tynan et al.,
2010; Shukla & Purani, 2011; Roper, et al., 2013). Few researchers (Vickers & Renand, 2003; Vigneron & Johnson, 2004; Wiedmann et al., 2007;
Berthon et al., 2009; Turunen, 2015) have already answered this call, and
based on their studies, three dimensions of luxury brands can be recognized: the symbolic, the experiential, and the functional. It is suggested
that for a brand to be considered as a luxury brand, each of these dimensions is necessary, but not sufficient on their own.
The dimensions can be described as follows. The symbolic dimension links
the owner with a desired group, role, or self-image, so the symbolic dimension has two aspects: the self-directed and the other-directed (Tynan et al.,
2010: 1158). The experiential dimension is personal, and it relates luxury to
hedonic pleasure, emotions, and sensory stimulation (Vickers & Renand,
2003). Finally, the functional dimension refers to the core material benefits
and basic utilities, such as superior quality, uniqueness, usability, and reliability (Wiedmann et al., 2007: 4). Turunen (2015: 28) suggests that when
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exploring the holistic “experience of luxury”, these dimensions should be
handled together, rather than separately.

THE DEVELOPMENT OF BRAND MEANINGS
Brands participate in a complex semiotic system, linking brand symbolism
to cultural codes and personal interpretations (Oswald, 2012: 54). Semiotics is applied to examine this process and to understand the structure of
brand meanings. In semiotics, the basic unit of meaning is a sign, which refers to anything that can be used as a substitute for something else. Signs
are not autonomous entities; therefore, in order to be understood, signs
need someone to interpret them (Berger, 2010: 3).
From a semiotic perspective, brands are cultural signifiers (Berger, 2010:
78). The signifier–signified relationship is structured by codes associating a
material signifier (word, image, etc.) with a signified (cultural concept). The
relation between these two is arbitrary and based on convention (Oswald,
2012: 10). For example, the meaning of a Louis Vuitton bag is not intrinsic
to the object itself, but is codified by habit and convention. The brand is
then a sign of cultural codes, rituals, and experiences. Since the signifier–
signified association is ruled by social convention and cultural habit, this relationship is context-related and can change over time (Berger, 2010: 5).
The signifier–signified model emphasizes the role of the socio-cultural context in the process of meaning development.
McCracken’s model (1986) of meaning development is probably the most
widely used approach in the marketing literature to explain how meanings
are created and transferred in the marketplace (Batey, 2008: 101). However, the model has been criticized for assuming that meanings are primarily
handed down to consumers by cultural intermediaries (see Rajaniemi,
1990; Thompson & Haytko, 1997; Ligas & Cotte, 1999; Bengtsson, 2002).
Rather than characterizing the meaning transfer as a linear process,
Thompson and Haytko (1997) suggest the poststructuralist approach, in
which meanings are constructed across diffuse social contexts. Also,
Bengtsson (2002) and Turunen (2015) see the meaning transfer process as
a dynamic and interactive undertaking.
The interactive perspective proposes that consumers are using creative
ways to combine, adapt, or even create brand meanings to fit their own life
goals (Ligas & Cotte, 1999: 609). This perspective acknowledges that brand
meanings are not perceived similarly by all consumers (Holt, 1997; Thompson & Haytko, 1997; Ligas & Cotte, 1999; Bengtsson, 2002). Thus, it is
suggested that brand meanings arise from the dynamic interaction between
three different elements: the culture, the individual, and the brand (Rajaniemi, 1990; Turunen & Laaksonen, 2011; Turunen, 2015). In Figure 1
the two- directional arrows outside the triangle depict the reciprocal movement of the meanings between the culture, the individual, and the brand.
The inner part of the triangle integrates the three dimensions of luxury
brands, the symbolic, the experiential and the functional.
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Figure 1. The development of meanings for luxury brands

CONDUCTING THE STUDY
The research was qualitative in nature and adopted the Zaltman Metaphor
Elicitation Technique (later ZMET) (Zaltman, 1997). Prior research has
shown that there is a clear disjunction between how consumers think and
the methods used by consumer researchers to elicit this thinking (Catchings-Castello, 2000: 7). Most marketing research tools are verbo-centric,
although people would be better able to convey their thoughts in nonverbal
terms (Sugai, 2005: 643). Based on the two fundamental assumptions that
thoughts are image-based and mostly subconscious, Zaltman (1997: 427)
suggests that research that is strictly based on written or verbal interactions
might be missing some critical details. The deficiencies in current marketing
research methods have given rise to new techniques and customer-centric
tools (Catchings-Castello, 2000: 7).
The data generated by using the ZMET method allowed meanings to be expressed both verbally and nonverbally. Projective techniques enable consumers to express themselves more fully and fairly, helping researchers to
understand how they really think and feel (Mulvey & Kavalam, 2010: 373).
Moreover, projective techniques are sensitive to metaphors and also accommodate nonverbal expressions of perception (Zaltman, 1997: 425).
Metaphors, photo analysis, and narrating are the key concepts in the ZMET
(Catchings-Castello, 2000). Metaphors serve as the basis for the technique.
Pictures are the tools for the technique, and they provide a natural and effi40

cient mechanism for participants to communicate (Catchings-Castello,
2000: 9). Narrating provides the framework for the entire ZMET process.
Data was generated using a convenience sample of six respondents in Finland. The participants differed in their backgrounds, and their ages ranged
between 23 and 35 (see Table 1). Respondents were asked to collect images that represent their thoughts and feelings about luxury fashion brands
and to bring these pictures to the interviews. Participant-generated pictures
were used instead of researcher-supplied pictures since the choice of pictures was guided by the mental models of respondents (Zaltman, 1997:
428). In the ZMET, each picture is a metaphor that expresses important
meanings about the subject being studied (Christensen & Olson, 2002).
Table 1. Respondents of the study
Participant

Age

Residence

Occupation

Recruited

Location

Duration

75 min

from
A

B

29

25

Turku

Helsinki

Education

Own

Interviewer’s

Manager

Network

Home

Tax Consultant

Own

Coffee Shop

90 min

Coffee Shop

120 min

100 min

Network
C

D

E

23

35

28

Tampere

Tampere

Tampere

Marketing

Own

Assistant

Network

Content Producer

Own

Interviewer’s

Network

Home

Own

Coffee Shop

45 min

Own

Interviewer’s

60 min

Network

Home

University Student

Network
F

25

Tampere

Shift Manager

The in-depth interviews followed the eight steps described by Zaltman and
Coulter (1995): storytelling, missed images, sorting, construct elicitation,
most representative image, opposite image, sensory images, and mental
map. In all of the steps, participants described the content of each picture
in their own words, and the interviewer tried to understand the associated
ideas and relevant connections among different constructs. The analysis of
the generated data started already during this process, and tentative conclusions were drawn from the notes and drawings produced during the interviews.
The more formal data analysis began with the coding of the transcribed interviews. Transcripts were coded with individual colors representing each
idea or construct. After similar codes started to emerge, they were grouped
into “code families” (Sugai, 2005: 646) to represent specific categories of
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meaning. Throughout the coding process, the constant comparative method
of analysis (Glaser & Strauss, 1967) was applied to verify that each coding
interpretation was well supported by verbatim evidence in the transcripts.
Every time a respondent mentioned that two ideas were interrelated, linkages between these construct dyads were coded. After no new constructs
emerged, an individual mental map was created to illustrate the meanings
identified with each participant.
Next, these individual mental maps were combined as an aggregated map
that represented the collective mental model across participants. According
to Christensen and Olson (2002: 484), in order to keep the aggregated map
intelligible but still meaningful, the researcher has to find a balance between detail and interpretability. It is not possible to include every connection between constructs made by any respondent, but it is not reasonable
to eliminate too many dyads, either. In practice, many different versions of
the consensus map were created with different cutoff levels. The final consensus map included eight central constructs and 36 minor constructs. This
is roughly in line with the Zaltman’s (1997: 430) rule that a completed consensus map should include between 25 and 30 constructs.
With six respondents in this study, the targeted completeness of the integrated consensus map was met, since according to Zaltman (1997: 432),
data from four or five participants, at most, is required to generate all of
the constructs in a consensus map. He argues this by stating that the mind
is not the possession of the individual, but it grows from the interactions
within the socio-cultural world.

FINDINGS AND DISCUSSION
The aggregated consensus map reveals eight collective meanings for luxury
fashion brands: (1) pursuing hedonistic pleasure; (2) driving force in life;
(3) appreciating beauty, art, and quality; (4) daydreaming and fantasy
world; (5) connecting and expressing the self; (6) seeking connection to
others; (7) a matter of investment; and (8) valuing sustainability. As seen
in Figure 2, each of the themes includes several more detailed subthemes
that form the thematic region. In the real world, the meanings do not occur
without one another, and these connections are illustrated with the dotted
lines in the map.
These constructs are specific to the empirical case in this study, but they
are analyzed in regard to the existing research on luxury brands. Five of the
themes were similar to the findings of previous research. The meanings of
pursuing hedonistic pleasure; appreciating beauty, art, and quality; connecting and expressing the self; seeking connectedness to others; and a
matter of investment are extensively discussed in the contemporary literature. Due to the pervasiveness of these themes in the luxury brand literature, they are not examined here in detail (to have an in-depth examination
of these themes see Vickers & Renand, 2003; Vigneron & Johnson, 2004;
Wiedmann et al., 2007; Berthon et al., 2009; Tynan et al., 2010; Shukla &
Purani, 2011; Turunen & Laaksonen, 2011; Roper et al., 2013; Turunen,
2015).
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However, three of the themes have not been widely identified in the contemporary literature. These themes are daydreaming and fantasy world,
driving force in life, and valuing sustainability. The reason why these meanings have not been identified before might be connected to the methods being used. Projective methods are able to reveal hidden meanings, some of
which are deep and perhaps subconscious (Christensen & Olson, 2002:
497). Most of the meanings attached to these themes were metaphorical
and abstract in their nature. Next, these three meanings are discussed in
more detail.

Excitement
Gratification

Variety
seeking

Sensory
stimulation

Durability
Shopping less
frequently

Selfrewarding
Feeling guilty/
ashamed

Dreaming of
concrete objects

Pursuing
hedonistic
pleasure

Natural material use

Escaping to the
fantasy world

Valuing
sustainability

Craftsmanship vs.
mass production

Daydreaming and
fantasy world

Mindset against
fast fashion

Superior functional
properties

Financial investment
Higher price =
higher quality
Higher price =
higher status

Abstractness of
luxury

Meanings for
luxury fashion
brands

Matter of
investment

Appreciating
beauty, art and
quality

Social support and
understanding

Seeking
connectedness
to others

Driving force
in life

Empowerment
Inspiration

Connecting
and expressing
the self

Connecting to likeminded people
Sense of belonging

Aesthetic beauty
Piece of art

Investing self
Shared experiences

Craftsmanship

Self-confidence

Reference groups
Being in
fashion
Feeling unique

Social power

Personal achievement

Private identity
Social identity

Figure 2. Consensus map of consumers’ meanings for luxury fashion brands

Daydreaming and fantasy world
It was shown in the interviews that respondents realized part of the consumption related to luxury fashion in their minds. Astous and Deschenes
(2005: 2) have used the term “consumption dream” to refer to the mental
representations of consumption objects that consumers desire and want to
realize. Some researchers have used terms such as “dream value” or “aura”
when describing the properties of luxury brands (Brun & Castelli, 2013:
828).
However, based on the continuum between the realistic and the fantastical
dreaming (Fournier & Guiry, 1993: 352), the dream value recognized by
previous research refers to the viable dreams at the realistic end of the continuum, while the findings from this study represent pure fantasizing, at the
fantastical end. Viable dreams include the dreaming of probable future actions, whether realistic or not (see Turunen 2015: 47), whereas in pure fantasizing, the realization of those dreams is not in the center, but the dreaming activity itself is. The act of dreaming is considered very important, since
it prolongs the gratification of luxury consumers, but also serves as a posi43

tive surrogate experience (Fournier & Guiry, 1993: 352) without even the
need to purchase or use these brands.
“This surpasses reality, it is like a fantasy world [pointing to one of
the pictures]. You could never walk here to have your morning coffee
dressed like that. But that makes it luxury … the close connection
with some kind of fantasy world.” (Respondent B)
“This is like the life that I want [pointing to one of the pictures]. I
have a certain image in my head about the moments I would like to
have in my life, it’s like my ‘dream life,’ and luxury brands just belong there. They somehow bring my dreams closer to me.” (Respondent C)

Driving force in life
Some respondents viewed luxury fashion brands as a driving force, creating
an urge to push themselves further in life and providing a sense of empowerment. They also considered luxury fashion brands as a source of inspiration, self-confidence, and attitude. These elements were attached to inner
motives and personal achievement. These findings are in line with Escalas
and Bettman (2003: 379) who state that brands can act as symbols of personal accomplishment, provide self-esteem and help people through life
transitions.
Very close to the meaning of personal achievement is the meaning of power. Both meanings are related to self-enhancement, but achievement is associated with personal success, while power is related to social success and
dominance over people (Batey, 2008: 19). Much of the existing research
has emphasized interpersonal aspects that refer to social success like prestige, conspicuousness, and seeking status (Wiedmann et al., 2007), but the
personal goals or transformation have been given less attention. The findings from this study suggest that the origin for motivation to buy and use
luxury fashion brands also can arise from the personal, not only social,
goals of moving forward.
“They [luxury brands] can be so powerful and strong, giving you the
same kind of feeling when using them. It’s like inspiration for yourself, striving for perfection in whatever you’re doing.” (Respondent B)
“Luxury fashion can give you self-confidence. You know, when you
wear ripped jeans and white tank top and then you add a branded
bag to your outfit, you feel like ‘I rock!’ … It’s weird, but it brings
some kind of boost to your presence; you get a good feeling about
yourself. You feel like, ‘Hey, I’m a classy lady.’ And even if other
people don’t even notice that, you put yourself on some kind of stand
in your own head.” (Respondent D)
“When you wear these things [pointing to a picture] and you go to
your office, you can walk straight into the corner room with the landscape and say, ‘I take this one.’ Dressed like that, you feel so much
better about yourself and your performance.” (Respondent E)
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Valuing sustainability
So far, traditional luxury literature has not included the theme of sustainability in the dimensions of luxury brands. However, newer studies (e.g.,
Nyrhinen & Wilska, 2012; Hennigs, Wiedmann, Klarmann & Behrens, 2013;
Kapferer & Michaut-Denizeau, 2014) have recognized that ecological and
ethical values are not necessarily antithetical to luxury but form an important field of meaning to certain luxury consumers. In fact, the essence of
luxury fashion brands is based on high quality, natural materials, craftsmanship, superior durability, and timelessness, and their ability to communicate deeper values is a suitable basis for brands that preserve ethical
and environmental values.
Participants reflected the theme of sustainability through the ecological and
ethical meanings. By ecological meanings, respondents referred to the use
of natural materials, durability of the products, timelessness design, and the
act of shopping less frequently. Ethical meanings covered ideas such as
craftsmanship versus mass production and the mindset against fast fashion.
Respondents did not state any inconsistencies between the sustainability
and luxury.
“For me, the ethical point is important here. Fast fashion is trying to
get our minds to work like we need something new every month, or
every week. Actually, we should buy something new every day to feel
ourselves somehow fashionable or stylish. For me, using luxury fashion represents the other extreme.” (Respondent D)
“I have this picture about pristine nature because I think that, although buying and using luxury brands is a way of consumption, it is
more sustainable, both the production and consumption, compared to
disposable consumption, where you use the product made in Vietnam
once or twice, and throw it away.” (Respondent A)

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS
All three dimensions of luxury brands suggested by the previous research—
the functional, the experiential and the symbolic—were identified in this
study, but it was revealed further how these dimensions occur in practice,	
  
through the eight collective themes. Although the eight themes could be
placed roughly under each of the three dimension, this would not reveal the
deeper meanings of these themes, since they are more heterogeneous and
more tightly connected to each other than the earlier categorizations suggest.
The three themes that were considered rather new in the field (daydreaming and fantasy world, driving force in life, and valuing sustainability) represent highly personal and even spiritual meanings, suggesting that consumers attach more emotions, feelings, and values to luxury fashion brands
than has been previously thought. Also the overall goal, embracing life, reinforces the idea of post-materialist values among respondents (Inglehart,
1990), such as intellectual and aesthetic satisfaction.
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Figure 3 illustrates the re-evaluation of the theoretical framework, where
the brand meanings associated with luxury fashion brands are represented
in the form of the consensus map rather than divided into the different dimensions of functionality, experientialism, and symbolism. The meanings in
the consensus map are influenced by the interaction among the culture, the
brand, and the individual.
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Driving force
in life

INDIVIDUAL

Figure 3. The meanings for luxury fashion brands
The theoretical contribution of this research was produced by applying the
ZMET to the study of luxury brand meanings and offer a totally new way of
examining the field. Contemporary research on luxury brands has been
dominated by quantitative research methodologies, such as surveys and
Brand Luxury Index (BLI) scale sampling. By using the qualitative ZMET,
the research produced a rich description of the interviewees’ metaphoric
expressions about brand meanings. Based on the findings, it is suggested
that functional, experiential, and symbolic dimensions might not be sufficient to interpret the holistic, subjective nature of luxury fashion brands.
Therefore, the paper also contributes to the theoretical discussion on luxury
branding.
The first practical implication of this paper is the holistic understanding of
the deeper drivers of luxury brand meanings. With the aggregated consensus map, marketers are able to identify a broader variety of potential brand
meanings that their customers might attach to their brand. It is recommended that brand managers focus on one or two of the collective themes
instead of trying to cover all of them.
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The second practical implication of this paper is the greater understanding
of how consumers negotiate meanings together with the brand and their
socio-cultural environment. Traditional approaches have suggested that
marketers create symbolic meanings for the brands, from which consumers
choose the ones that best correspond to their own self-concepts. This is an
especially important notion in the context of luxury fashion brands, where
the dominant view has suggested that, since luxury brands need to stay
ahead of their customers, the customers should not co-create luxury brands
(see Kapferer & Bastien, 2012). This paper extends the managerialist view
by identifying the co-construction of brand meanings through the interactive
model.

LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH
This study was based on the interpretive research philosophy, which means
that the research is embedded with values and that knowledge and reality
are seen as continuously constructed through subjective experiences and
shared meanings between people. Thus, the interpretations that are produced do not represent the “one and only truth,” but rather one way of interpreting and making sense of the phenomenon (Moisander & Valtonen,
2006, 150).
The limitations of this paper create interesting possibilities for future studies. This paper concentrated only on Finland; further comparative studies
involving other countries and cultures would provide interesting insight into
the subject. Moreover, the study focused on affluent, urban citizens, but
examining the interpretations of consumers living in the cities and in the
countryside would increase the understanding of the socio-cultural context.
However, apart from the methodological and contextual possibilities, the
most interesting subject for future research is the concept of luxury for today’s consumers. In societies where people have adopted the postmaterialist values, the interpretations of what is felt as luxurious are very different
from those that have been dominating the marketing view of the luxury
concept. Signs of softer, more personal, and more spiritual meanings can
be recognized in this study, and these meanings are something that future
consumers are increasingly interested in—and future researchers should be,
too.
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”Millainen päivä tänään on?” Vammaisen lapsen perheen arki ja
merkitykset
Ulla Särkikangas	
  

TIIVISTELMÄ
Susie Scott (2009) kehottaa tutkimaan arkipäivän ilmiöitä, kuten keskusteluita tai
nukkumaanmeno rituaaleja. Hän myös kehoittaa hylkäämään aikaisemmat
oletukset siitä mikä on normaalia. Tehtävä on suhteellisen helppo etenkin silloin
kun tutkitaan vammaisen lapsen perheen arkea ja merkityksiä. Vammaisen
lapsen perheestä saattaa puuttua monet rutiinit ja rituaalit, se voi olla täynnä
yllätyksiä
ja
sisältää
oletuksista
ja
ennakkokäsityksistä
poikkeavaa
käyttäytymistä. Pohdin Scottin teoksen pohjalta vammaisen lapsen perheen
arkea, jossa kyllä yleensä pyritään ylläpitämään rutiineja, mutta joka voi siitäkin
huolimatta olla lyhytjänteistä toimintaa, ilman kestäviä tapoja ja tottumuksia.	
  

JOHDANTO

	
  

“On mahdoton kuvitella mielekästä elämää, joka koostuisi pelkästään
hetkellisistä mielijohteista, lyhytjänteisestä toiminnasta, ilman kestäviä
rutiineja, elämää ilman tapoja ja tottumuksia”
(Sennett, R. 2002, 43)	
  

Arki muodostuu tutuista asioista, tapahtumista ja toiminnoista. Ajatus,
mieli ja ruumis ovat rutinoituneita heräämään aamuisin, tekemään
aamuaskareet ja aloittamaan päivän toiminnat tuttuun tapaan. Rutiinit
tuovat arkeen ennustettavuutta, järjestystä ja turvallisuuden tunnetta
(Heinonen 2012, 60). Ne suojaavat ihmistä ulkoisen maailman tuomalta
epävarmuudelta, auttavat sopeutumaan ympäristön muutoksiin ja tuovat
arkeen ennustettavuutta, turvallisuutta ja järjestelmällisyyttä (Heinonen
2012, 65; Alasuutari 2007, 31; Giddens 1984, 50; 1991, 39; Zerubavel
1981, 50). Normaalia arkea ei aina ajatella tai odoteta niin kuin juhla- tai
vapaapäivää, viikonloppua tai lomaa. 	
  

	
  

Tämä aloitus pätee normaalin perheen arkielämään, mutta jos perheeseen
kuuluu vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi, arki voi olla vailla rutiineja,
täynnä yllätyksiä. Aamu alkaa siten, että vanhempi arvioi herätessään
lapsen käyttäytymistä ja pohtii millainen päivä tänään on tulossa - vain
todetakseen jälleen kerran, että sitä ei voi koskaan ennalta tietää.
Tilanteet muuttuvat päivittäin ja hetkittäin.	
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Susie Scott (2009) käsittelee teoksessaan jokapäiväistä arkea seitsemästä
näkökulmasta: tunteet, koti, aika, syöminen, terveys, ostaminen ja
vapaa-aika. Tässä artikkelissa pohditaan arkea ja arjen merkitystä
kehitysvammaisen lapsen perheen näkökulmasta. Artikkeli tuo esiin
etenkin niitä tilanteita, jolloin lapsella esiintyy haastavaa käytöstä ja
sosiaalisten taitojen oppiminen on hidasta. Tällöin perheen arki ja
merkitykset ovat poikkeavia kun verrataan niitä ns. normaalien ihmisten
tai perheiden arkielämään. Eli kuten Bennet ja Watson (2002, x) oivasti
sanovat: ”the daily lives of ordinary people” (tavallisten ihmisten
jokapäiväinen elämä). 	
  

ARJEN LÄHTÖKOHDAT VAMMAISEN LAPSEN PERHEESSÄ
Terveyden voi määritellä niin, että ihminen on terve mikäli hänellä ei ole
mitään sairautta. Sairauden puolestaan voi sanoa esiintyvän silloin kun
ihminen kokee voivansa merkittävästi huonommin kuin muut.
Vammaisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että henkilö ei voi tehdä asioita
samalla lailla kuin muut (Scott 2009, 116). Erityistä vammaisen lapsen
tilanteessa ja arjessa on etenkin se, että hän ei yleensä omaa yleisesti
hyväksyttyjä sosiaalisia taitoja, joten hänelle on haastavaa noudattaa
sosiaalisissa tilanteissa vaadittuja rooleja ja tehtäviä. Myös tapojen ja
rutiinien opettelu voi olla haastavaa ja käyttäytyminen haasteellista.
Tällöin arjen muodostuminen ja sen merkitykset poikkeavat merkittävästi
normaalin lapsen arjesta, ja tilanne vaikuttaa sitä kautta koko perheen
kokemaan arkeen ja arjen merkityksiin.	
  

	
  

Scott (2009,4) kehottaa muodostamaan oman näkemyksensä arjesta
siten, että katsoo sosiaalista käyttäytymistä erityisten linssien läpi. Sen
voi toteuttaa mm. katsomalla arkipäivän ilmiöitä kuten keskusteluita tai
nukkumaanmeno rituaaleja ja hylkäämällä aikaisemmat oletukset siitä
mikä on normaalia. Jo nämä kaksi tilannetta ovat hyviä esimerkkejä,
joiden avulla voi kuvailla miten poikkeavaa arki voi olla vammaisen lapsen
perheessä. Perheen sisällä käytävät keskustelut saattavat vaatia
kuvakortteja ja/tai viittomia puheen välittämiseen ja ymmärtämiseen,
jolloin keskustelu vie automaattisesti enemmän aikaa ja sitä varten on
täytynyt sekä työstää sopivia kuvakortteja että harjoitella poikkeava kieli
(viittomakieli). Viestin perille menosta ei voi olla varma, etenkään jos
vammainen lapsi ei osaa itse kommunikoida takaisin yhtä taitavasti
kuvien ja viittomien avulla. Nukkumaanmeno saattaa puolestaan olla joka
ilta erilainen, ja sisältää mm. raivokohtauksia, taisteluita iltapalasta ja
ruoan koostumuksesta, käsien pesun opettelua ja ehkä hetken
terapeuttista kuntoutustakin. Näiden erilaisten tilanteiden vuoksi
nukkumaanmenosta harvoin muodostuu rutiinia ja rituaalia kuten
normaalien lasten kanssa.	
  

	
  

Toinen tekniikka arjen tutkimiseen on etsiä piileviä sääntöjä, rutiineja ja
säännönmukaisuuksia käyttäytymisessä (Scott 2009, 5). Tämä olisi
erityisen mielenkiintoinen tutkimusalue vammaisen lapsen perheessä,
jossa lähtökohtaisesti pyritään pitämään tutuista rutiineista ja säännöistä
tiukasti kiinni ja sitä kautta luomaan vammaiselle lapselle tuttu ja
turvallinen arki. Haasteena tässä on se, että lapsi itse käyttäytyy
jatkuvasti säännönmukaisuudesta poikkeavasti, vaikka vanhemmat ja
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ympäristö pyrkivät toiston kautta vahvistamaan rutiininomaista toimintaa,
ja näin toimimalla lähestyä normaalin perheen kuviteltua ”helppoa” arkea.
Vanhempien mielestä vammaisen lapsen perheestä löytyy kyllä sovitut
säännöt ja rutiinit, mutta käytännössä säännöistä taistellaan päivittäin ja
rutiineihin opettelu saattaa viedä viikkoja, kuukausia tai vuosia. Ja aina on
riski, että lapsen kehitys taantuu ja opettelu aloitetaan alusta.	
  

	
  

Scott nostaa teoksessaan (2009, 18) esiin Schützin (1972) väitteen siitä,
että meistä jokainen pyrkii yhdistämään oman tietoisuutemme toisten
ihmisten kanssa saavuttaakseen ns. yhteissubjektiivisen sopimuksen
(intersubjective agreement). Tällaisessa tilanteessa kaikilla osallistujilla on
yhtenäinen käsitys siitä, mitä tilanteessa tapahtuu ja miten jäsenten
oletetaan käyttäytyvän (esim. jonottaminen museoon). Schütz jatkaa,
että näiden kokemusten kautta pyrimme toimimaan yhteisesti
hyväksytyllä tavalla myös muissa samankaltaisissa tilanteissa ja
odotamme sitä myös muilta ihmisiltä ja jopa ympäristöltämme. Teemme
näin siksi, että olisi kovin väsyttävää ja aikaa vievää jos jokaisessa
tilanteessa joutuisimme arvioimaan tilanteen aina uudelleen ja luomaan
uuden
”sopimuksen”.
Normaalit
ihmiset
tyypittävät
tilanteet
kokemustensa mukaan, jolloin käyttäytymistä ei tarvitse edes miettiä ja
siitä tulee normaalia. Kuten Garfinkel (1967) sanoi, me haluamme
säilyttää sosiaalisen järjestyksen (social order) sen antaman hyödyn
vuoksi – noudatamme sääntöjä, jotta maailma näyttäytyy meille tasaisena
ja ennustettavalta. Vammaisen lapsen kanssa voi kuitenkin käydä niin,
että tällaisia tilanteita ei onnistuta luomaan tai niiden syntyminen kestää
vuosia. Usein vammaiselta lapselta puuttuu kyky luoda yhteissubjektiivisia
sopimuksia, ja hän käyttäytyy joka tilanteessa omista lähtökohdistaan
käsin. Hän ei pysty arvioimaan, mitä muut häneltä odottavat tai miten
tällaisessa tilanteessa pitäisi käyttäytyä. Vanhempien ohjauksesta
huolimatta kokemuksellinen oppiminen voi olla heikkoa ja muistijäljen
syntyminen epävarmaa, jolloin jokainen sosiaalinen tilanne onkin kaaosta
ja vaativat vanhemmilta niin tilanneherkkyyttä kuin pitkäjänteistä
ohjausta ja opastusta. Näiden sosiaalisten tilanteiden kuormittavuus voi
aiheuttaa julkisten paikkojen välttelyä ja jopa syrjäytymistä. Sosiaalisten
käyttäytymissääntöjen jatkuva rikkominen voi olla normaaleille ihmisille
(tässä tilanteessa vanhemmille) henkisesti raskasta.	
  

	
  

Kun katsomme vammaisen lapsen perheen arjen lähtökohtia, joudumme
laittamaan erityiset ”linssit” silmillemme jo heti lähtötilanteessa. Kuten
yllä antamani esimerkit näyttävät, arjen muodostumisen periaatteet
poikkeavat
merkittävästi
normaalin
ihmisen
arjen
toiminnan
muodostumisesta. Seuraavassa käyn läpi yhden Susie Scottin (2009)
teoksessaan listaamista aihealueista läpi vammaisen lapsen perheen
näkökulmasta. Pohdin tunteet-aiheeseen liittyviä, vammaisen lapsen
perheen kokemia asioita. Lisäksi peilaan tilanteita Scottin esittämiin,
kolmeen järjestyksen teemaan (sosiaalinen järjestys, rutiinit ja rituaalit ja
haasteet).	
  

KYLLÄSTYMINEN VAIVAANTUMISEN TUNTEESEEN
Sosiologit pyrkivät laittamaan henkilökohtaiset kokemukset eli tunteet
niiden laajempaan kulttuuriseen kontekstiin pohtimalla miten me ihmiset
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pyrimme järkiperäistämään tunteita ja muokkaamaan niiden vaikutukset
sopivaksi omaan elämäämme ja toimintaamme. Vaivaantuminen on yksi
yleisimmistä tunnetiloista, joita koemme omassa arjessamme. Pyrimme
pääsääntöisesti käyttäytymään sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla ja
olemme hämillämme tai vaivaantuneita ja otaksumme näyttävämme
epämoraaliselta, hölmöltä tai ilkeältä, mikäli olemme mielestämme
rikkoneet jotain sosiaalista järjestystä tai sääntöä. Vaivaantumisen tunne
vaatiikin yleensä yleisön, jonka oletamme muodostavan meistä
jonkinlaisen kuvan. (Scott 2009, 33-34.)	
  

	
  

Gross and Stone (1973, ks. myös Scott 2009) antavat hyvän esimerkin
epäjohdonmukaisesta
identiteetistä,
jonka
aiheuttajana
on
vaivaantumisen tunne. Opiskelija, joka käyttäytyy erilailla kavereidensa ja
perheensä kanssa on epävarma siitä, miten pitäisi käyttäytyä kun
vanhemmat vierailevat yliopistoalueella. Silloin opiskelija on helposti
tilanteesta vaivaantunut. Vammaisen lapsen perheessä vanhemmat voivat
puolestaan kokea vaivaantumisen tunteen julkisissa tilanteissa, koska he
ovat itse tottuneita käyttäytymään sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla,
mutta muista poikkeavasti käyttäytyvän lapsen kanssa he joutuvatkin
kohtaamaan muiden ihmisten ihmetyksen ja joissakin tapauksissa
paheksunnan. Näissä tilanteissa osa vanhemmista pyrkii selittämään
tilannetta kertomalla lapsen erityisyydestä, osa pyrkii ehkä poistumaan
tilanteesta ja osa, ketkä ovat ehkä jo turtuneet vaivaantumisen
tunteeseen, jatkavat toimintaa omilla ehdoillaan muiden katseista
piittaamatta. Scott (2009, 42) huomauttaakin, että ihmiset käyttävät eri
taktiikoita oman vaivaantumisen käsittelyyn: osa esittää ettei tilannetta
tapahtunut, osa pakenee tilannetta ja osa välttelee vastaavia tilanteita
tulevaisuudessa. Ihmiset saattavat myös keksiä tekosyitä tai oikeutusta
käytökselle, pyytää anteeksi tai hoitaa tilanteen huumorilla (Scott &
Lyman 1968; Goffman 1956; Scott, 2009). 	
  

	
  

Mielenkiintoista vammaisen lapsen perheen tilanteessa on se, että koska
lapsi toistuvasti käyttäytyy poikkeavalla tavalla ja perhe tietää, että
käyttäytymiseen ei voi ainakaan lyhyellä aikavälillä vaikuttaa, osa
perheistä turtuu vaivaantuneisuuteen ja päättää lakata välittämästä.
Päätös saattaa tuoda perheelle jopa helpotuksen tunteen kun sosiaalinen
paine tietynlaiseen käyttäytymiseen poistuu ja elämää jatketaan omilla
ehdoilla, muista välittämättä. Tämän päätöksen voisi rinnastaa Scottin
(2009, 6) mainitsemaksi haasteeksi tai poikkeavaksi tekijäksi, joka
haastaa vammaisen lapsen perheen rituaalit. Jos perheelle on
muodostunut rituaaliksi on vaivaantuneisuuden kokeminen, niin
poikkeavaa onkin siitä välittämättä jättäminen. 	
  

YHTEENVETO
Vammaisten ja etenkin älyllisesti pitkäaikaissairaiden/vammaisten lasten
sosiaalinen identiteetti muodostuu erityyppisesti kuin normaalien,
terveiden ihmisten identiteetti. Buryn (1982, 169) mukaan vammaisuus
vaikuttaa siihen, miten henkilö näkee, terveille ihmisille niin itsestään
selvän, todellisuuden, miten hän muodostaa omakuvan itsestään ja
millaisia suhteita hän muodostaa muihin ihmisiin. Vammainen kokee
itsensä erilaiseksi, koska hän tiedostamattaan käyttäytyy poikkeavasti.
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Lutz & Bowers’n (2005, 1045) tutkimuksen mukaan vammaiset ihmiset
kokevat, että muut ihmiset aliarvioivat heitä ihmisinä; että heidät
nähdään epäinhimillisinä, kykenemättöminä, alempiarvoisina, arvottomina
ja sosiaalisesti kykenemättöminä, joten heitä pitää sääliä, ylenkatsoa ja
välttää. Kun perheeseen tulee vammainen lapsi, hänen vammaisuutensa
ja siihen peilautuvat käsitykset ja suhtautuminen laajentuu usein koko
perhettä koskevaksi tekijäksi, joka muokkaa koko perheen kokemaan
arkea ja sen merkityksiä.	
  

	
  

Yksi mielenkiintoinen pohdinta aiheesta on se, että koska vammaisen
lapsen perheessä sosiaalinen järjestys, rutiinit ja rituaalit ja jopa niiden
haastajat poikkeavat merkittävästi terveen perheen tilanteista, niin
pitääkö Scottin (2009, 130) olettamus arjen paradoksista paikkansa kun
puhutaan vammaisen lapsen perheestä? Scottin mukaan aina kun me
ihmiset rikomme jotain normia, me pyrimme löytämään keinot tai
vastaukset, joiden avulla voimme palauttaa sosiaalisen järjestyksen.
Vammaisen lapsen perheessä tilanteet saattavat olla sellaisia että
sosiaalisen järjestyksen palauttaminen voi olla mahdotonta tai tilanne
toistuu niin usein, etteivät vanhemmat enää välitäkään sosiaalisesta
järjestyksestä, rutiineista ja rituaaleista. Tällöin paradoksi ei ehkä
pädekään.	
  

	
  

Lopuksi, Lutz ja Bowers (2005, 1048) toteavat, että vamman vaikutus
vammaisen omaan elämään ja arkeen riippuu hyvin pitkälti siitä, miten he
näkevät oman itsensä ja elämänsä. Se kuinka hyvin vammaiset ihmiset
pystyvät integroimaan vammaisuuden osaksi omaa elämäänsä, riippuu
myös siitä, miten muut ihmiset ja yhteiskunta heidät näkee ja miten
heidät kohdataan. Mitä vaikeampaa vammaisen ja vammaisen lapsen
perheen on integroida vammaisuus osaksi elämäänsä ja arkea, sitä
suurempia haasteita he kohtaavat elämässään. Siksi vammaisten ihmisten
ja heidän perheiden arjen ja arjen merkitysten tutkiminen on erittäin
ajankohtainen aihe. Mitä enemmän ihmisillä ja yhteiskunnalla on
ymmärrystä vammaisista ja heidän perheensä elämästä, sitä paremmin
voimme ottaa myös heidän tarpeensa huomioon yhteiskuntaa ja sen
palveluita rakentaessamme. Tällöin myös heidän arjestaan on mahdollista
tehdä vähemmän kuormittava ja parantaa merkittävästi heidän
hyvinvointiaan.	
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Food in Society and Culture –
Research across the Social
Sciences and the Humanities
Sami Koponen, Sini-Maria Saarnio, Reetta Taskinen,
Jani Varpa ja Minna Autio

Helsingin yliopisto järjesti 4.-6.5.2015 kansainvälisen ruoka-alan konferenssin teemasta ”Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities”. Kolmipäiväinen konferenssi lähestyi ruokaa monitieteellisenä ilmiönä, jota pohdittiin humanistisesta, sosiaalisesta, käyttäytymistieteellisestä sekä taloustieteellisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli
tuoda yhteen erilaisia tieteellisiä keskusteluja sekä hakea mahdollisia uusia
avauksia ruoan tutkimiseen nyky-yhteiskunnassa. Konferenssin järjestäminen oli niin ikään monitieteistä. Siitä vastasivat humanistinen, käyttäytymistieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Konferenssiosallistujat olivat pääosin eurooppalaisia, mutta myös Israelista ja Yhdysvalloista oli saavuttu paikalle.
Konferenssin kutsuttuina pääpuhujina olivat sosiologian professori Alan
Warde (University of Manchester) sekä venäläisen kirjallisuuden ja runouden professori Darra Goldstein (Willcox and Harriet Adsit Professor of Russian at Williams College). Suomalaista ruokatutkimusta ja -osaamista edusti
ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä (Helsingin yliopisto). Konferenssin työryhmäesitykset oli jaettu kymmeneen teemaan, jotka kaikki linkittyivät ruokaan eri näkökulmista, kuten kasvatuksesta, kulttuurista, ruoan kulutuksesta, eettisyydestä ja kestävyydestä.

RUTIININOMAINEN
ORKESTROIJINA

RUOKA

–

KÄYTÄNNÖT

KULUTUKSEN

Professori Alan Warde esitteli keynote-puheenvuorossaan ”Theories of Practice, Consumption and Eating Habits” käytäntöjen teorian (practice theory)
näkökulmaa kulutuksen tutkimiseen. Warde nosti esiin rutiinien vahvan roolin kulutusvalintojen selittäjänä ja halujen luojana sekä kertoi, miten kuva
kuluttajasta rationaalisena valitsijana ja identiteetin rakentajana ei ole riittävä. Vaikka käytännöt muuttuvat ajassa, kulutuksen kollektiivista ja konventionaalista luonnetta ei tulisi unohtaa. Tutkijoiden tulisikin tarkastella
niitä prosesseja, joissa käytännöt ilmaantuvat, kehittyvät sekä muuttuvat.
Huomion kiinnittäminen käytäntöihin niiden omassa ympäristössä ja kontekstissa tuottaa uutta tietoa.
Warden mukaan rutinoituneiden tapojen ja tottumusten merkitystä tulisi
ymmärtää paremmin myös arjen ruokavalintojen taustalla. Nykykuluttaja
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kohtaa arjessaan lukuisan määrän erilaisia syömiseen liittyviä, usein ristiriitaisiakin suosituksia. Viralliset ravitsemussuositukset, ravintolaoppaat, etikettioppaat ja keittokirjat antavat oman näkökulmansa. Suositukset eivät
kuitenkaan saa kuluttajaa käyttäytymään niiden mukaisesti, vaikka ne olisivat yhteneväisiä. On syntynyt tutkimuksellinen tarve saada lisää tietoa siitä,
miten ihmiset orkestroivat erilaisten rutiineiksi muuttuneiden käytäntöjen
kautta ruoka-arkeaan. Syömistä voi käytäntöjen teorian näkökulmasta tarkastella yhdistelmänä vierekkäisiä, toisiinsa limittyviä käytäntöjä ravitsemustietouteen, esteettisiin arvostuksiin tai esimerkiksi ruoanlaiton tekniikoihin liittyen. Warden luoma kuva tiedostamattomien syömispäätösten
yleisyydestä on hyvä pitää mielessä aikana, jona ruokaideologiat ja ruokaharrastukset saavat näyttävästi mediatilaa.
Käytäntöjen teoriat nousivat ruokakonferenssissa esiin myös muissa esityksissä. Sosiologi ja ravitsemustieteilijä Wendy Wills (University of Hertfordshire) tarjosi mielenkiintoisen esimerkin kuvatessaan muun muassa Alan
Warden teorioihin pohjaten arjen keittiökäytäntöjen ymmärtämisen merkitystä ruoan turvallisuuteen pyrittäessä. Ihmiset eivät Willsin mukaan osaa
kuvata haastattelututkimuksissa kuinka monta kertaa jääkaappi avataan
päivässä, kuinka usein keittiöpyyhe vaihdetaan tai missä ruoanlaiton vaiheessa leikkuulautaa pestään. Hän esitteli konferenssissa 20 kotitalouden
aineistoon perustuvaa tutkimusta, jossa oli käytetty monipuolisesti erilaisia
aineistonkeruutapoja, kuten keskustelua, haastattelua, havainnointia sekä
tutkija- ja kuluttajalähtöistä valokuva- ja videomateriaalia. Tutkijaryhmän
kiinnostus oli ruokakäytäntöjen lisäksi myös erilaisissa teknologioissa, lemmikkieläimiin ja esimerkiksi pyykinpesuun liittyvissä kotitalouskäytännöissä
sekä näiden rajapinnoissa ruokakäytäntöihin. Wills osoitti esityksessään
mielenkiintoisella tavalla valokuvamateriaaliinsa perustuen esimerkiksi kuluttajien luovia tapoja määrittää keittiönsä rajoja.

VISUAALINEN RUOKA – ENEMMÄN KUIN ESTETIIKKAA
Professori Darra Goldstein piti keynote-esityksensä aiheesta ”Seeing
through Food: Cuisine, Culture, and the Visual Arts”. Esityksessään Goldstein tarkasteli ruoan sosiokulttuurisia merkityksiä visuaalisten taidemuotojen, kuten maalausten ja kuvien, kautta. Taide, joka kuvastaa ruokaa tai
käyttää sitä viestinvälittäjänä, on hänen mukaansa enemmän kuin estetiikkaa. Tällainen taide voi ilmentää yhteiskunnallisia ja kulttuurisia huolia ja
teemoja – ruoka ei toimi enää pelkkänä raaka-aineena vaan myös metaforana.
Goldstein nosti esiin erityisesti kulttuuriin ja identiteettiin liittyviä käsityksiä
ruuasta. Elämme maailmassa, jossa on paljon monimutkaisia sosiaalisia ja
kulttuurisia sääntöjä, jotka ovat perustana ruoan kulutukselle. Ruokavalintamme kuvastavat sitä mitä olemme, tai mitä haluaisimme olla. Goldsteinin
mukaan ruoka paljastaa maailmassa yhteiskunnallisia eroja, oli sitten kyse
uskonnosta, kansallisuudesta tai etnisestä taustasta.
Ruoka on kautta historian jakanut ihmisiä eri luokkiin sosiaalisen statuksen
ja jopa rodun kautta. Yhteiskunnallinen asema vaikuttaa suuresti siihen,
kuinka yksilöinä näemme ja ymmärrämme ruoan. Goldsteinin mukaan kulttuuri, identiteetti ja sosiaalinen elämä vaikuttavat biologiaa enemmän sii58

hen, kuinka käsitämme ruoan. Emme voi luokitella ruokia yleisesti, vaan se
syntyy kulttuurin ja identiteetin kautta. Mitä ajattelemme katsoessamme
maalausta alastomista naisista ruokapöydän äärellä? Kiinnittyykö huomiomme alastomuuteen, sukupuoleen, ruokaan vai maalauksen asetteluun?
Mikä itse asiassa laukaisee halumme ja himomme ruokaan? Tämä on Goldsteinin mukaan keskeinen kysymys.

Kuvat 1-3. Darra Goldsteinin esityksen kuvitusta (1,3) ja virolaisen
Pille Petersoon “Tort isamaale” -esityksen kuva (2). Kuvat: Minna
Autio.
Termi ”food porn” tuli esiin esityksen aikana useasti. Esimerkiksi videot,
joissa ”mässäillään” herkullisen näköisillä syötävillä, kuten suklaalla, kuvastavat ilmiötä. Näyttävä, visuaalinen kuvasto saa aikaiseksi mielihalun, joka
metaforisesti vertautuu pornoon. Goldsteinin mukaan ruokapornon käsite
on aina ollut olemassa, mutta sosiaalisen median kautta se on saanut visuaalista julkisuutta. Sosiaalisen median ruokakuvista voimme nähdä köyhyyttä, surua, iloa ja nautintoa – täsmälleen samoja asioita kuin aiemmin
maalausten kautta. Sosiaalinen media ja mainonta ovatkin luoneet uusia ja
monipuolisempia kanavia yhteiskunnallisille viesteille. Erityisesti mainosten
kautta yksilöitä haastetaan pohtimaan omaa identiteettiään ja rajojaan.
Ruoan kuvaus mainoksissa on usein viesti ideaalista ihmiskehosta.
Poikkeuksellisen kuuntelijaystävällisen Goldsteinin esityksestä teki se, että
hän käytti esityksessään vain kuvia, joiden avulla hän avasi ajatuksiaan
kuuntelijoille. Puheen teemana olikin ”eating with your eyes”. Esityksessään
käyttämien kuvien avulla Goldstein ilmensi, kuinka ruoka liittyy jokapäiväiseen elämämme ja yhteiskuntaamme erityisesti mainoksien ja taiteen kautta. Kuvien kautta pääsimme näkemään, kuinka ravinto, ravinnon puute tai
yhteiskunnan ihanteet vartalomallista tai kehonkuvasta ovat muuttuneet
vuosien saatossa.

PUHDAS RUOKA – RISTIRIITAISUUKSIA, VALINNAN PAKKOA
JA YHTEISKUNNALLISTA JÄRJESTYSTÄ
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Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä alusti aiheesta ”'Pure' Food:
From Personal Wellbeing to National Identity”. Esityksessään Mäkelä käsitteli ruoan puhtautta yhtäältä henkilökohtaisen hyvinvoinnin, toisaalta suomalaisen identiteetin näkökulmasta. Mäkelä rakensi esityksensä Mary Douglasin ajattelulle lian ja puhtauden merkityksestä yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitäjänä.
Mäkelä toi esiin, miten tunnusomaista nykymaailmalle on valinnan pakko.
Ihmisen on pakko syödä, ja se mitä hän syö tai ei syö leimaa häntä tahtomattaankin. Tämän lisäksi ruokakulttuuri sirpaloituu yhä eriytyvämpiin ruokavalioihin – sosiaalisiin järjestyksiin siitä, mikä on syötävää ja mikä ei.
Tunnusomaista hyvinkin erilaisille erikoisruokavalioille kuitenkin on, että
hyvin useat niistä mainostavat itseään "puhtaan" ravinnon puolestapuhujana. Tämä moneen suuntaan venyvä käsitys ruoan puhtaudesta nostaa osaltaan esiin käsitteen suhteellisuuden.
Suomalaisessa yhteiskunnassa puhtauden käsitteellä ruoan attribuuttina on
pitkä perinne. Kuten ruokavalioissa, on myös kansallisessa kuvastossa puhtaus pitkään ollut symbolisia kuvastoja luonnosta, kuten vihreä metsä, vehreä pelto tai kirkasvetinen järvi. Tätä symboliikkaa on hyödynnetty politiikassa, nationalismissa ja jopa protektionismissa. Suomalaisella puhtaalla
ruoalla on voitu rakentaa eroa "meidän" ja "niiden" välille. Erittäin tarkasti
tämä käsitys juuri suomalaisen ruoan puhtaudesta on seurannut valtiollisia
rajoja. Kuinka suuri ero on Itämerestä pyydetyn kalan puhtaudessa, jos ainoa ero on pyytäjän kansallisuus? Puhtaaksi mielletty suomalainen ruoka on
kuitenkin herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla, ja viime vuosina tätä
symbolista väitettä on alettu tukea tieteellisten tutkimusten ja mittausten
avulla.
Mäkelän esitys tiivisti sen, miten ruualla voi olla voimakas kyky leimata ihmisiä ja luoda kategorioita rakentaen näin yhteiskunnallista järjestystä.
Tästä syystä ruoka herättää vahvaa mielenkiintoa niin poliittisissa kuin ideologisissakin piireissä. Yksilön näkökulmasta ruokaan liittyvät valinnat taas
tuovat hallinnan tuntua ja mahdollisuuden määrätä itsestään.

SOSIAALINEN RUOKA – VIRKISTÄYTYMISTÄ JA SUURIA
TUNTEITA
Helsingin yliopisto tarjosi konferenssiosallistujille avajaispäivänä vastaanoton, jossa tervetuliaissanat lausui maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan
dekaani Marketta Sipi. Konferenssi-illallinen puolestaan nautittiin seuraavana päivänä ravintola Nokassa, jossa tarjottiin suomalaista ruokaa sekä pieni
yllätys. Konferenssin järjestämiseen osallistuneet opiskelijat (Sami, SiniMaria, Reetta ja Jani) olivat valinneet konferenssin kiinnostavimman esityksen. Voittajan nimi julkaistiin illallisella ja hän vastaanotti palkinnon, jonka
opiskelijat olivat tutkijoille valinneet – Helsingin yliopiston 375vuotisjuhlavuoden puiset muistitikut.
Opiskelijoiden valinta oli Rafi Grosglikin (Tel-Aviv University) ja hänen
kollegansa Julia Lernerin (Ben-Gurion University of the Negev) tutkimus aiheesta ”Cooking Yourself: Emotions, Identities and Collective Boundaries in
60

Israeli ”Culinareality”. Palkittu tutkimus käsitteli globaalia, Israelissa erittäin
suosittua Master Chef -kilpailuformaattia neljän israelilaisen tuotantokauden
ajalta 2010–2014. Grosglik ja Lerner olivat tutkimuksessaan yhdistäneet
kulinarismin ja tositelevision käsitteet ”culinarealityksi”, joka formaattina
tuottaa globaalisti tunnistettavaa ruokamediakieltä. Eri maiden tuotannoista
ilmenee kuitenkin mielenkiintoisia eroja tarkemman sisällönanalyysin kautta. Israelissa tunnepitoisuus ja identiteettikysymykset nousevat esimerkiksi
ruoanlaiton tekniikoiden edelle, ja Grosglik osoitti aineistonsa perusteella
miten ohjelma toimii Israelissa merkittävänä merkityksellisten ja ajankohtaisten kulttuuristen prosessien terapeuttisena käsittelijänä. Asetelmaa luodaan tietoisesti, sillä jo osallistujajoukkoa kasattaessa mukaan pyritään
saamaan kattava joukko muun muassa erilaisten uskontojen, etnisten taustojen ja poliittisten näkemysten suhteen.
Grosglik osoitti miten Israelissa kilpailijoille annetaan erityisen usein tehtäviä, joissa tuomarit odottavat itsensä ja identiteettinsä esittämistä annoksen avulla. Tunnepitoista ja identiteettikeskeistä ruokapuhetta Grosglikin
aineistossa kuvaavat esimerkiksi kilpailijoiden toteamukset ”I have never
felt like this before”, ”I’m like a cookie, not meat” ja tuomarin, tai ”psychochefin” kuten Grosglik heitä kutsui, kysymys ”Where are you in this dish?”.
Grosglik kertoi miten ruoanlaittotehtävässään epäonnistunut kilpailija selitti
epäonnistumistaan identiteettinsä epäselvyydellä. Grosglikin esitys oli mukaansatempaavasti rakennettu ja runsaat aineistositaatit tekivät siitä ajatuksia herättävän, mikä näkyi myös esityksen jälkeisessä intensiivisessä
keskustelussa.
Myös keynote-puhujat saivat yleisöltä runsaasti kommentteja ja kysymyksiä. Yhtä lailla työryhmäteemojen kiinnostavuus näkyi osallistujissa – puheensorina alkoi välittömästi esitysten jälkeen. Keskustelu jatkui kahvi- ja
lounastauoilla, joilla tunnelma oli välitön ja kiireetön. Tämän mahdollisti
seminaaripaikan tila- ja aikajärjestely: lounas ja kahvi tarjoiltiin luentosalien
välisessä tilassa, jonne konferenssivieraat siirtyivät vaivattomasti. Myös ohjelma oli rakennettu väljäksi ja aikaa tutustumiselle ja keskusteluille jäi riittävästi.
Konferenssin tavoitteet täyttyivät. Ruoan tutkimusta esiteltiin, nähtiin ja
kuultiin erilaisista näkökulmista. Konferenssin päätyttyä osa vieraista suunnisti kentälle odottamaan kotilentoaan, kun taas osa jäi nauttimaan Helsingin keväästä muutamaksi päiväksi. Päällimmäiseksi osallistujille jäi varmasti
mieleen ruoan moniulotteisuus ja siihen liittyvien ilmiöiden elävyys. Ruoka
on ja tulee jatkossakin olemaan aina tapetilla, minkä vuoksi sen tutkimisen
moninaisuuteen on syytä perehtyä.

Lisätietoa
Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the
Humanities, University of Helsinki, Finland, 4-6 May 2015. BOOK OF
ABSTRACTS.http://blogs.helsinki.fi/foodconference/files/2014/09/FISABSTRACT-BOOK-FINAL-PDF.pdf
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