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PÄÄKIRJOITUS

Tämä Kulutustutkimus.Nyt-lehden teemanumero käsittelee sukupuolen ja
kuluttamisen suhdetta.
Sukupuoli on kulutustutkimuksessa läsnä monella tasolla. Yhtäältä se on
yksi yleisimmistä luokittelukriteereistä. Lukemattomat kulutustutkijat vuosikymmenten ajan ovat käyttäneet sukupuolta taustamuuttujana, joka selittää kuluttajan käyttäytymistä erilaisissa yhteyksissä. Sukupuoli on helppo ja
käytännöllinen segmentointikriteeri myös liiketoiminnassa. Tämä on osaltaan vahvistamassa sen käyttöä kulutustutkijoiden keskuudessa.
Toisaalta sukupuoli voi olla itsessään tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena, kuten tässä teemanumerossa. Sukupuolta voidaan kulutustutkimuksessakin lähestyä monenlaisista suunnista. Näistä lähestymistavoista tärkeimmät lienevät biologinen ja konstruktiivinen (esim. Walsh, 2013). Lähestymistapojen kannattajien yhteenotot ovat olleet vuosien varrella kiivaitakin, taisteluja niin sanotussa ”tieteiden sodassa” (esim. Ashman & Baringer,
2001), jossa erilaiset todellisuuskäsitykset törmäävät.
Käsillä oleva teemanumeron alkulähde oli tällaisissa yhteenotoissa. Ontologisten poteroiden kaivamisen sijaan päätimme seurata johtavien suomalaisten filosofien ajatuksia siltojen rakentamisen tärkeydestä (Niiniluoto & Saarinen, 2002). Osa näkökulmien erimielisyyksistä johtuu erilaisista puhetavoista, joten ”on pyrittävä keskusteluun, joka ylittää ryhmäkuntien, koulukuntien rajat” (s. 16). On myös muistettava, että yleisen käsityksen mukaan monien erilaisten tutkimusnäkökulmien olemassaolo ei ole sosiaalitieteiden kentällä poikkeustila vaan normaalitila (esim. Panula, 2000).
Tähän teemanumeroon, jonka tarkoituksena on syventää ymmärrystä ja lisätä vuoropuhelua sukupuolen merkityksestä kuluttamisessa, tarjottiin useita käsikirjoituksia. Näistä julkaistavaksi valikoitui kolme vertaisarvioinnin
läpikäynyttä tieteellistä artikkelia ja yksi puheenvuoro. Teemanumeron yhteydessä julkaistaan myös Anne Kastarisen ja Eliisa Kylkilahden katsaus
Nordic Conference on Consumer Research 2006 –konferenssin antiin.
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Ensimmäisessä artikkelissa Ilkka Koiranen, Aki Koivula ja Outi Sarpila perehtyvät miesten ja naisten välisiin eroihin verkko-ostamisessa vuosina
2006–2014. Kvantitatiiviseen aikasarja-aineistoon perustuvat tulokset osoittavat, että vaikka lähes yhtä suuri osuus miehistä ja naisista tekee ostoksia
verkossa, sukupuolet eroavat toisistaan käytettävän rahamäärän, ostoskertojen tiheyden ja ostoskohteiden perusteella. Johtopäätöksenä kirjoittajat
ehdottavat, että sukupuolten väliset erot pohjautuvat kulutuskulttuurin sukupuolittuneisiin käytäntöihin ja digitalisaation epätasaiseen etenemiseen
sukupuolten välillä.
Toisessa artikkelissa Hannu Lehti ja Pekka Räsänen tutkivat kaupallista seksiä yhteiskunnallisena riskinä. Kirjoittajat tarkastelevat, miten pornografiaan ja prostituutioon liitettävät riskikokemukset vaihtelevat sukupuolten välillä ja voidaanko havaittuja eroja selittää paremmin sosiaalisen rooliteorian
vain evolutiivisen teorian avulla. Kvantitatiivisen aineiston analyysin pohjalta kirjoittajat tulevat siihen lopputulokseen, että evolutiivinen teoria saa
vahvempaa tukea kaupalliseen seksiin liittyvien riskikokemusten selittäjänä.
Kolmannessa artikkelissa Ville Salonen ja Samuel Piha1 syventävät keskustelua kuluttajatutkimuksessa sovellettavasta evoluutiopsykologiasta, joka
on herättänyt paljon keskustelua erityisesti sukupuolittunutta (kuluttaja)käyttäytymistä selittävänä teoriana. Kirjoittajat esittelevät evoluutiopsykologian ja evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen perusoletukset, ja
artikkelin tarkoituksena on tarjota suomalaiselle yleisölle johdatus evoluutiopsykologiaa soveltavan kuluttajatutkimuksen perusteisiin.
Teemanumeron puheenvuorossa tietokirjailija Osmo Tammisalo tarjoaa selityksiä sukupuolieroille kosmetiikan kulutuksessa. Kulutustutkijoiden kentän
ulkopuolelta tuleva tieteen kansanomaistamisen asiantuntija analysoi puheenvuorossaan kulttuurin, psykologian ja biologian roolia asiayhteydessä,
joka on herättänyt lukuisten kulutustutkijoiden mielenkiintoa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Kiitämme kaikkia kirjoittajia ja vertaisarvioitsijoita panoksesta teemanumeron toimittamisessa. Toivomme, että teemanumero osaltaan täyttää tavoitteensa ymmärryksen syventäjänä ja vuoropuhelun lisääjänä.

1

Teemanumeron toinen toimittaja Samuel Piha jääväsi itsensä tämän artikkelin
vertaisarvioinnista ja toimittamisesta, ja prosessin vei läpi Minna Lammi.

2
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Miesten ja naisten väliset erot
verkko-ostamisessa vuosina
2006–2014

Ilkka Koiranen, Aki Koivula & Outi Sarpila

TIIVISTELMÄ
Nykypäivänä voidaan jo perustellusti väittää, että verkosta on muodostunut yksi
keskeisimmistä tavaroiden ja palveluiden jakelu- tai hankintakanavista. Siitä huolimatta verkko-ostamisesta ei juurikaan ole tehty väestötasolla edustavia analyysejä.
Aikaisempi naisten ja miesten verkko-ostamista käsittelevä tutkimus on sijoittunut
pitkälti markkinoinnin tutkimuksen kentälle. Hyödyntämällä Tilastokeskuksen keräämää Väestön tieto- ja viestintätekniikka -aikasarja-aineistoa tarkastelemme sitä,
millaisia eroja verkko-ostamisessa on sukupuolten välillä ja miten nämä mahdolliset
erot ovat muuttuneet vuosina 2006–2014. Havaitsimme, että verkko-ostamisesta
on muodostunut yksi keskeisimmistä internetin käyttötavoista. Lähes yhtä suuri
osuus miehistä ja naisista tekee ostoksia verkossa. Sukupuolet eroavat kuitenkin
toisistaan verkko-ostoksiin käytettävän rahamäärän, ostoskertojen useuden ja ostoskohteiden perusteella. Miehet käyttävät enemmän rahaa verkko-ostoksiin ja tekevät niitä useammin kuin naiset. Naiset ostavat verkosta todennäköisemmin ulkonäköön ja muotiin liittyviä hyödykkeitä, kun taas miesten ostokset painottuvat naisia voimakkaammin erilaisiin media- ja elektroniikkahyödykkeisiin. Tulostemme perusteella sukupuolten välisten erojen voidaan ajatella palautuvan kulutuskulttuurin
sukupuolittuneisiin käytäntöihin sekä digitalisaation epätasaiseen etenemiseen sukupuolten välillä.
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JOHDANTO
Vuosituhannen vaihteen jälkeen kiihtyneen digitalisoitumisen myötä verkossa ostamisesta on tullut luonteva osa monen kuluttajan arkea. Yhä merkittävämpi osa niin kuluttajista kuin palveluiden ja tuotteiden tarjoajista haluaa toimia verkossa eikä verkkokaupan kasvulle näy siten toistaiseksi loppua. Talouden taantumasta huolimatta verkkokaupan kasvu on jatkunut
vahvana myös Suomessa (Kaupan liitto, 2015). Vuonna 2005 verkkokauppoja oli käyttänyt vajaa 44 prosenttia suomalaisista, kun vuonna 2015 vastaava osuus oli 76 prosenttia (SVT, 2015).
Sukupuolen näkökulmasta verkosta ostaminen näyttäytyy mielenkiintoisena
yhdistelmänä maskuliinista ja feminiinistä. Siinä missä teknologialla on perinteisesti ollut vahva miehinen leima, on kulutus historiallisesti yhdistetty
ennemmin nais- kuin miessukupuoleen (esim. Asquer, 2012). Sähköisen
kaupankäynnin alkuaikoina hyödykkeiden hankkimista internetistä pidettiin
niin sanotun edelläkävijäryhmän, eli korkeasti koulutettujen, sosioekonomisesti korkeassa asemassa olevien, nuorten sekä ennen kaikkea miesten
toimintana (Donthu & Garcia, 1999; Dennis ym., 2009). Sosiaalitieteellisen
teknologian tutkimuksen keskiössä jo pitkään olleiden, digitaalisiin jakoihin
perustuvien näkemysten mukaan erot teknologian käyttötavoissa palautuvat pitkälti perinteisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Tällaisia rakenteita
ovat esimerkiksi yhteiskuntaluokka ja sukupuoli (Zillien & Hargittai, 2009;
van Deursen & van Dijk, 2014). Kulutuskulttuuria koskevissa nykytulkinnoissa kulutuksella katsotaan edelleen olevan keskeinen rooli sukupuoliidentiteetin rakentamisessa ja ilmentämisessä (ks. esim. Lury, 2011).
Sukupuolen rooli internetissä ostamisessa voidaan siis ajatella varsin erilaisena riippuen siitä, mistä näkökulmasta verkosta ostamista tarkastellaan.
Tuomme tässä artikkelissa yhteen kaksi, toisistaan pitkälti irrallisina esiintynyttä tutkimusperinnettä. Näistä ensimmäinen, digitaalisia jakoja koskeva
tutkimusperinne, tarkastelee internetistä ostamista yhtenä tapana käyttää
uutta teknologiaa. Toisen näkökulman, eli kulutuskulttuuria analysoivan
tutkimusperinteen mukaan, kyse on tavaroiden ja palveluiden hankinnasta,
joka kytkeytyy kulutuksen prosesseihin. Osoitamme, että kyseiset näkökulmat tarjoavat toisiaan täydentävän ja ymmärrystä lisäävän viitekehyksen sukupuolten välisten verkkokulutuserojen tutkimiselle.
Vaikka sukupuolten väliset erot nimenomaan verkkokulutuskäyttäytymisessä ovat kiinnostaneet tutkijoita aina 1990-luvun lopulta lähtien, on aikaisemmassa tutkimuksessa miesten ja naisten välisiä eroja tarkasteltu pitkälti
vain liiketaloustieteellisestä näkökulmasta (esim. Pascual-Miguel ym., 2015;
Garbarino & Strahilevitz, 2004; Rodgers & Harris 2003). Samoin aikaisempia tarkasteluja ei ole useinkaan pystytty yleistämään väestöön, ja analyysit
on tehty pääasiassa yksittäisillä poikkileikkausaineistoilla (esim. Hasan,
2010; Hernandez ym., 2011; Nadeem ym., 2015; Pascual-Miguel ym.,
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2015). Lisäksi etenkin kotimainen tutkimus verkko-ostamisesta on ollut vähäistä.
Analysoimme tässä artikkelissa suomalaisten naisten ja miesten välisiä eroja verkko-ostoksiin käytettävissä rahamäärissä, verkko-ostosten useudessa
ja verkko-ostoskohteissa. Hyödyntämällä Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -aikasarja-aineistoa pystymme arvioimaan erityisesti sitä, miten
sukupuolten väliset erot ovat muuttuneet vuosina 2006–2014. Suomen virallisen tilaston pohjana käytettävä kyselytutkimusaineisto tarjoaa poikkeuksellisen hyvän mahdollisuuden tarkastella verkko-ostamista sukupuolittain. Vastaajien taustatiedot on yhdistetty pääasiassa rekisteritiedoista, mikä lisää huomattavasti analyysimme luotettavuutta.
Ennen empiiriseen analyysiin siirtymistä käymme aikaisemman kirjallisuuden avulla läpi sukupuolten välisiä eroja verkko-ostamisessa teknologian
käytön ja kulutuskulttuurin näkökulmasta. Analyysin jälkeen kokoamme
keskeiset tulokset yhteen ja tarjoamme tuloksille tuoreen, kahta tutkimusperinnettä yhdistävän tulkinnan. Pohdimme myös sitä, mitä mahdollisesti
havaittavista eroista voidaan päätellä ja miten tutkimustamme voitaisiin
jatkaa.

INTERNETISTÄ OSTAMINEN JA SUKUPUOLI TEKNOLOGIAN
KÄYTÖN NÄKÖKULMASTA
Teknologian käytön näkökulmasta sukupuoli on aina nähty verkkokulutusta
tavalla tai toisella määrittävänä tekijänä. Internetin alkuaikoina verkkoympäristö oli vahvasti miehinen, sillä selvästi suurempi osa miehistä kuin naisista käytti internetiä (vrt. Eurostat, 2015). Verkko-ostamisen sukupuolittuneita eroja käsittelevä yhteiskuntatieteellinen keskustelu kytkeytyikin voimakkaasti niin sanottujen digitaalisten jakojen teoriaperinteeseen (ks. esim.
Ilie ym., 2005). Jakojen voidaan katsoa syntyvän internetin saavutettavuuden, käyttöön liittyvien asenteiden ja motivaatiotekijöiden sekä käyttötapojen perusteella. Lopulta yksilöiden välillä havaitut erot teknologian käytössä
palautuvat yhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin, kuten muun muassa sukupuoleen. (van Dijk, 2005; van Dijk & van Deursen, 2014.)
Sukupuolten välinen digitaalinen jako ilmeni aluksi myös verkko-ostamisen
yleisyydessä. Useiden 2000-luvun vaihteessa tehtyjen tutkimusten mukaan
verkko-ostaminen oli yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa (ks.
esim. Li, Kuo & Rusell, 1999; Teo, 2001; Rodgers & Harris, 2003). Van Slyken ym. (2002) mukaan 2000-luvun alun verkkokaupat olivat myös suunnattu enemmän miehille kuin naisille ja tarjonnassa korostuivat miesten
suosimat kulutushyödykkeet, kuten elektroniikka.
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Internetin yleistyttyä digitaalisten jakojen keskustelussa alettiin kiinnittää
huomioita väestöryhmien, mukaan lukien naisten ja miesten, välisiin asenne- ja motivaatioeroihin (van Dijk & van Deursen, 2014). Verkkokulutusta
koskeva empiirinen tutkimus seurasi tätä kehitystä. Dittmarin ym. (2004)
tutkimuksessa mieskuluttajat pitivät ajan- ja rahankäytön optimointia sekä
asioinnin vaivattomuutta tärkeinä kulutusta motivoivina tekijöinä niin verkko- kuin kivijalkakauppaympäristössä. Naisten puolestaan todettiin arvostavan perinteisissä kaupoissa asiointiin liittyviä sosiaalisia sekä kokemuksellisia tekijöitä miehiä useammin (esim. Ilie ym., 2005). Tämän kaltaisten
seikkojen tärkeänä pitämisen tulkittiin vaikuttavan kielteisesti naisten halukkuuteen asioida verkkokaupoissa (Dittmar ym., 2004). Useissa tutkimuksissa myös osoitettiin, että verkosta ostamiseen liittyvät riskit huolettivat
tyypillisesti enemmän naisia kuin miehiä (Cyr & Bonani, 2005; Garbarino &
Strahilevitz, 2004; Forsythe & Shi, 2003; Hartzel, 2003). Lisäksi naisten
kokemattomuuden ja vähäisempien tietotekniikan käytön taitojen uskottiin
heijastuvan heikkona luottamuksena verkko-ostamista sekä verkkokauppoja kohtaan (esim. Rodgers & Harris, 2003; Alreck & Settle, 2002).
Viime vuosina digitaalisten jakojen teoriaperinteessä tarkastelun keskiössä
ovat olleet väestöryhmien väliset erot internetin käyttötavoissa (van Dijk &
van Deursen, 2014). Viimeaikainen verkko-ostamista koskeva tutkimus on
niin ikään ollut kiinnostunut miesten ja naisten eriävistä tavoista kuluttaa
verkossa. Lisäksi verkkokaupan räjähdysmäinen kasvu sekä sosiaalisen median mukanaan tuoma muutos ovat ohjanneet tutkimusta. Tuoreet tutkimukset antavat viitteitä muun muassa siitä, että muiden kuluttajien tuotearviot vaikuttavat naiskuluttajiin enemmän kuin miehiin (Nadeem ym.,
2015; Bae & Lee, 2011). Samoin miesten ja naisten tuotepreferenssejä tarkastelleet tutkimukset ovat osoittaneet, että miesten ja naisten verkkoostokset painottuvat osittain eri tavoin: naiset ostavat miehiä useammin
terveyteen, hyvinvointiin tai ulkonäköön liittyviä tuotteita, miehet taas teknologiaa ja kodin elektroniikkaa (Sebastianelli ym., 2008; Naseri & Elliott,
2011). Lisäksi joitakin viitteitä on saatu siitä, että sukupuolet arvostavat
osittain eri asioita verkkokauppojen toiminnassa: miehet esimerkiksi selkeitä tuotekuvauksia ja hinnoittelua, naiset tuotteiden palauttamiseen liittyvän
informaation helppoa löydettävyyttä (Ulbrich ym., 2011).

INTERNETISTÄ OSTAMINEN JA SUKUPUOLI
KULUTUSKULTTUURISSA
Kuten tunnettua, kulutus on historiallisesti yhdistetty ennemmin nais- kuin
miessukupuoleen. Teollistumisen myötä ajatus sukupuolten välisestä työnjaosta vahvistui ja tämän myötä naisista tuli kotitalouksien pääasiallisia kuluttajia ja muiden kotitalouden jäsenten kulutustarpeista huolehtijoita. (Asquer, 2012.)
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Nykyisessä kulutuskulttuurissa niin naisten kuin miesten nähdään ilmaisevan ja rakentavan identiteettiään kulutuksen moninaisten prosessien kautta. Useiden näkemysten mukaan nykykuluttajaksi sosiaalistuminen on kuitenkin jatkuvaa sosiaalistumista sukupuoleen. Sosiaaliset normit säätelevät
sukupuolten kulutusta, mutta omalla kulutuskäyttäytymisellään yksilöt
myös rakentavat sukupuoli-identiteettiään sekä uusintavat sukupuolten kulutuskäyttäytymistä koskevia normeja (esim. Lury, 2011; Russell & Tyler,
2002; Sarpila, 2013a). Vaikka medialla on tunnetusti merkittävä rooli sukupuolittuneeseen kuluttajuuteen kasvamisessa, ei kodin merkitystä voi väheksyä. Suomalaisissakin perheissä tyttöjä ja poikia kohdellaan usein kuluttajina eri tavalla ja ohjataan erilaisen kulutuksen pariin. Pojat ovat tyypillisesti tyttöjä enemmän mukana esimerkiksi kodin teknologiaa koskevissa
kulutusprosesseissa, kun taas tytöt osallistuvat kodin sisustusta koskevien
kulutuspäätösten tekoon huomattavasti poikia useammin. (Wilska, 2010;
Raijas & Wilska, 2008.)
Kulutuksen erilaiset painotukset alkavat ilmetä varhain myös naisten ja
miesten henkilökohtaisessa kulutuksessa. Yleisesti ottaen tytöt kuluttavat
enemmän vaatteisiin ja pojat muun muassa tietokonepeleihin. Perinteiset
sukupuoliroolit näkyvät myös kulutuspäätösten jakautumisessa perheiden
sisällä: lapsiperheissä naiset vastaavat tyypillisemmin kodin sisustamiseen
ja päivittäistavaroihin liittyvistä kulutuspäätöksistä, miehet kodin elektroniikasta. (Raijas & Wilska, 2008; ks. myös Dholakia, 1999.) Merkittävä osa
suomalaisnaisista on myös omaksunut puolisoidensa vaate- ja kosmetiikkahankinnoista vastaavan roolin (Sarpila 2013b).
Perinteisiä sukupuolirooleja saatetaan myös uusintaa verkkokauppaympäristössä, vaikka verkosta ostaminen yleisemmin olisikin yhtä suosittua niin
miesten kuin naisten keskuudessa. Digitaalisia jakoja koskevan tutkimusperinteen pohjalta on toisaalta perusteltua odottaa, että sukupuolten väliset
erot ovat kaventuneet verkko-ostamisen tavoissa.

TUTKIMUSASETELMA
Edellä esitettyjen digitaalisia jakoja sekä kulutuskulttuuria koskevien tulkintojen pohjalta olemme muodostaneet tutkimuskysymykset, joiden kautta
tarkastelemme sukupuolen roolia suomalaisten verkkokulutuksessa. Esitämme seuraavat tutkimuskysymykset:
1) Miten verkko-ostaminen suhteutuu muihin internetin käyttötapoihin sukupuolittain?
2) Minkälaisia määrällisiä ja laadullisia eroja sukupuolten välillä havaitaan
vuosina 2006–2014?
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrimme laajentamaan ymmärrystä verkko-ostamisesta. Voidaan nähdä, että sukupuolten väliset rakenteelliset ja kulttuuriset erot vaikuttavat yhtäältä sekä teknologian käyttöön
että kulutuskäyttäytymiseen. Viimeisen vuosikymmenen aikana teknologian
käyttöön liittyvät sukupuolittuneet erot ovat monilta osin kaventuneet (mm.
van Deursen & van Dijk, 2014), minkä voidaan katsoa lisänneen erityisesti
naisten kulutusta sähköisissä verkkokaupoissa.
On kuitenkin mahdollista, että sukupuolet eroavat edelleen toisistaan verkkokauppojen käytössä, sillä tutkimusten mukaan naisten ja miesten kulutus
painottuu eri tavoin (mm. Wilska, 2010; Raijas & Wilska, 2008; Dholakia,
1999; Sarpila, 2013a). Sähköisten kulutusympäristöjen yleistyessä koskettamaan yhä laajempia väestönosia ja verkkokauppojen tarjonnan kasvaessa
voidaan olettaa, että perinteiset sukupuolittuneet kulutustavat ilmenevät
entistä selkeämmin myös verkko-ostamisessa. Kahta teoriasuuntausta yhdistämällä voidaan arvioida erityisesti sitä, ovatko sukupuolten väliset määrälliset erot verkko-ostamisessa kaventumassa samaan aikaan, kun sukupuolten väliset laadulliset erot ilmenevät aiempaa selkeämmin.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Analyysimme perustuvat käytössämme oleviin Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -aineistoihin vuosilta 2006–2014. Tilastokeskuksen toteuttamissa kyselytutkimuksissa on kartoitettu vuosittain suomalaisten tietoteknisten laitteiden ja sovellutusten käytön yleisyyttä, useutta, käyttötarkoituksia, käyttöpaikkoja sekä verkko-ostamiseen liittyviä asioita (SVT,
2015). Aineistoa on kerätty vuodesta 2006 alkaen, mistä lähtien on haastateltu yhteensä 24180 iältään 16–74-vuotiasta vastaajaa. Vuosittaiset vastaajamäärät ovat vaihdelleet noin 2580 vastaajasta 2750 vastaajaan, otoskoon vaihdellessa satunnaisesti poimittujen 4000–4850 henkilön välillä (ks.
Taulukko 1). Empiirisen osion alussa hyödynnämme myös tuoreinta Väestön
tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2015 -tilastoa, joka on saatavilla Tilastokeskuksen avoimesta tietokannasta.
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Taulukko 1. Aineistoesittely

Vuosi

Otoskoko

Vastausprosentti

Vastausmäärä

2006

4000

68 %

2720

2007

4300

69 %

2967

2008

4300

67 %

2881

2009

4300

65 %

2795

2010

4300

64 %

2752

2011

4300

65 %

2795

2012

4300

63 %

2709

2013

4750

62 %

2945

2014

4850

56 %

2716

Yhteensä

39400

64 %

25280

Aloitamme analyysin tarkastelemalla verkkokauppojen käyttöä suhteessa
muihin verkon käyttötapoihin sukupuolittain. Sen lisäksi muodostamme eri
toiminnoille sukupuolten välistä eroa kuvaavan riskikertoimen (odds).
Verkko-ostosten määrän tarkemmassa analysoinnissa hyödynnämme kuvailevien menetelmien lisäksi monimuuttujamenetelmiä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten sukupuolten välinen ero muuttuu keskeisten taustatekijöiden
vakioinnin jälkeen. Sen lisäksi tarkastelemme siitä, miten eri taustatekijät
vaikuttavat sukupuolittain verkko-ostamisen määriin. Tilastollisia eroavuuksia ja eri interaktiovaikutuksia analysoimme keskimääräisten marginaalivaikutusten (average marginal effects [AME]) avulla. Logistisen regressioanalyysin perusteella estimoitavat marginaalivaikutukset soveltuvat hyvin
vuositason vertailuun, koska estimaatit eivät altistu havaitsemattomien tekijöiden vaikutukselle yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi tavanomaisesti
käytettävät ristitulosuhteet (Mood, 2010).
Lopuksi tarkastelemme vielä miesten ja naisten verkko-ostosten painottumista eri hyödykekategorioihin. Olemme estimoineet molemmille sukupuolille todennäköisyydet tehdä verkko-ostoksia eri kategorioista. Todennäköisyydet kuvaavat selitettävien kaksiluokkaisten hyödykemuuttujien arvon 1
toteutumisen todennäköisyyksiä kunkin selittävän muuttujan luokissa asteikolla 0–1 (Williams 2012; Buis 2007). Tulkinnan helpottamiseksi estimaatit on kerrottu sadalla ja ne esitetään prosentuaalisina todennäköisyyksinä.
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Hyödykemuuttujien
analyysivaiheessa.

muodostaminen

esitellään

tarkemmin

kolmannessa

Vakioinneissa olemme ottaneet huomioon vastaajan iän, koulutustason,
pääasiallisen toimen, kotitalouden tuloluokan, asuinalueen sekä internetin
käytön useuden mahdollisen vaikutuksen sukupuolen ja selitettävien muuttujien väliseen yhteyteen. Internetin käytön useutta lukuun ottamatta kaikki taustamuuttujat on koottu Tilastokeskuksen yhdistämistä rekisteritiedoista. Internetin käytön useutta arvioimme vastaajan subjektiivisen arvion perusteella. Muuttujien uudelleenluokittelussa on pyritty huomioimaan luokkien aineistokohtainen jakauma. Jakaumat ja tarkemmat luokittelut on esitetty liitetaulukossa.

TULOKSET
Verkko-ostaminen internetin käyttötapana
Aloitamme analyysin tarkastelemalla verkko-ostamisen yleisyyttä ja suhdetta muihin internetin käyttötapoihin väestötasolla. Kuvio 1 ilmentää miesten
ja naisten välisiä suhteellisia eroja erilaisissa internetin käytön tavoissa. Kuviossa on esitetty palkein sukupuolten välinen riskikerroin eri toimintojen
tekemisessä. Punaisilla palkeilla on esitetty naisten riski suhteessa miehiin
tehdä toimintoja, joita naiset tekevät todennäköisemmin kuin miehet. Sen
sijaan sinisillä palkeilla on esitetty miesten riski suhteessa naisiin tehdä niitä
toimintoja, joita miehet tekevät yleisesti todennäköisemmin kuin naiset.
Sen lisäksi eri käyttötapojen prosentuaaliset osuudet on ilmaistu sukupuolittain kuvion oikealla puolella olevassa taulukossa.
Kuviosta on huomattavissa, että naisten ja miesten välillä on suhteellisen
merkittäviä eroja internetin käyttötarkoituksissa. Verkko-ostaminen suhteutuu kuitenkin muihin internetin käytön tapoihin suhteellisen neutraalisti sekä naisten että miesten keskuudessa. Miehistä hieman suurempi osuus on
ostanut vuoden aikana verkkokaupoista kuin naisista. Naisista puolestaan
suurempi osa on ostanut useammin viimeisen kolmen kuukauden aikana.
Erot sukupuolten välillä ovat kuitenkin verrattain pieniä. Tarkemman kuvan
muodostamiseksi onkin tarpeellista laajentaa tarkastelua myös verkkoostosten rahalliseen, määrälliseen sekä sisällölliseen tarkasteluun huomioiden sukupuolen merkitykseen mahdollisesti vaikuttavia taustatekijöitä.
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Kuvio 1. Verkko-ostosten tekeminen suhteessa muihin internetin
käyttötarkoituksiin sukupuolittain vuonna 2015 (Lähde: Tilastokeskus 2015)

Verkko-ostamisen määrät 2006–2014
Seuraavaksi viemme analyysin verkkokauppoja käyttävien tasolle selvittämällä, kuinka paljon naiset ja miehet käyttivät rahaa verkko-ostoksiin ja
kuinka usein he tekivät niitä tarkastelujakson aikana. Vastaajat ovat antaneet subjektiivisen, likimääräisen arvion verkko-ostamisesta kolmen viime
kuukauden ajalta ennen haastatteluhetkeä. Hyödynnämme tarkastelussa
vastaajien arvioiden mediaanilukuja, jotka kuvaavat suuruusjärjestykseen
asetettujen muuttujien arvojen keskimmäistä lukuja. Subjektiiviset arviot
verkko-ostoksiin käytettävistä rahan ja ostoskertojen määrästä eivät jakaudu aineistossa täysin symmetrisesti, minkä vuoksi mediaanien käyttö keskiarvojen sijaan on perustelua (Nummenmaa ym. 2014, 73). Vuosittaiset
mediaanit on esitetty kuviossa 2.
Voidaksemme antaa luotettavamman kuvan sukupuolten välisistä eroista
verkko-ostamisessa vakioimme sukupuolen ja selitettävien muuttujien väliseen yhteyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Luokittelimme rahankäyttöä ja ostoskertoja kuvaavat muuttujat kaksiluokkaisiksi sen perusteella, ylittääkö vastaajan arvio omasta kulutuksesta alkuperäisten muuttujien
vuosikohtaisten jakaumien mediaanin (mediaaniluvut esitetty kuviossa 2).
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Sovellamme vakioinnissa logistista regressioanalyysiä, jonka perusteella estimoimme miehille keskimääräisen marginaalivaikutuksen suhteessa naisiin.
Tulokset on esitetty kuviossa 3. Kuviossa oleva poikkiviiva y-asteikon 0kohdassa kuvaa vertailuryhmän vuosittaista arvoa, eli tässä tapauksessa
naisten arvoa. Eri värein kuvatut palkit esittävät miesten eroa suhteessa
naisiin prosenttiyksiköissä. Erot on laskettu keskimääräisten marginaalivaikutusten perusteella.
Kuviosta havaitaan, että miehet kuluttavat verkko-ostoksiin naisia todennäköisemmin yli mediaanin. Sukupuolten väliset erot ovat huomattavia; ne
ovat pysyneet samansuuruisina koko tarkastelujakson ajan eikä taustatekijöillä voida havaita olevan niihin juurikaan vaikutusta.

Kuvio 2. Mediaaniluvut kolmen kuukauden aikana verkko-ostoksiin
käytettävästä rahamäärästä ja verkko-ostoksien lukumäärästä vuosina 2006–2014, verkko-ostoksia tekevät.
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Kuvio 3. Miesten todennäköisyys kuluttaa verkko-ostoksiin yli mediaanin verran suhteessa naisiin vuosina 2006–2014. Vakioidut ja
vakioimattomat keskimääräiset marginaalivaikutukset (prosenttiyksikköä) ja 95 %:n luottamusvälit.
Vaikka taustatekijöiden vakiointi ei muuta alkuperäistä tulkintaa miesten ja
naisten välisistä eroista, voi hyvinkin olla mahdollista, että kuviossa 3 esiin
nousevat vuosittaiset vaihtelut sukupuolten välillä ovat seurausta jonkin väliin tulevan muuttujan vaikutuksesta.
Analysoimme taustamuuttujien vaikutusta yhdistetyllä aineistolla, jossa havaintovuosi on vakioitu. Kuviossa 4 esitämme eri taustamuuttujien yhteydet
rahamäärään ja ostoskertojen lukumäärään sukupuolittain. Laskimme eri
muuttujille keskimääräiset marginaalivaikutukset. Käytännössä kuvion asteikko kuvaa sitä, kuinka paljon eri muuttujien luokat eroavat kunkin muuttujan vertailuluokasta todennäköisyydessä kuluttaa raha- ja kertamääräisesti verkko-ostoksiin yli mediaanin. Vertailuluokka on merkitty kuvioon akirjaimella.
Kuten kuviosta havaitaan, on iän merkitys naisilla ja miehillä erilainen. Nuoret naiset käyttävät analyysin perusteella todennäköisemmin vähemmän
rahaa verkko-ostoksiin kuin heitä vanhemmat naiset. Alle 25-vuotiaat naiset myös ostavat kertamääräisesti vähemmän verkosta kuin 25–44-vuotiaat
naiset. Miesten keskuudessa iällä ei ole vastaavaa merkitystä.
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Myös tuloluokan ja sukupuolen välillä on havaittavissa yhdysvaikutus verkko-ostoksiin käytettävän rahamäärän vaihtelun taustalla. Miehistä ainoastaan ylin ja alin tuloluokka eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi,
kun taas naisilla tulojen merkitys on hieman suurempi. Kolmas merkitsevä
interaktio havaitaan työmarkkinatilanteen ja sukupuolen välillä. Eläkkeellä
olevissa miehissä on suhteessa vähemmän yli mediaanin verran verkkoostoksia tekeviä kuin vastaavasti eläkkeellä olevissa naisissa.
Koulutuksella ei näyttäisi olevan tilastollista yhteyttä verkko-ostosmääriin,
etenkään tulojen vakioinnin jälkeen. Sen sijaan asuinpaikalla on pieni merkitys. Pääkaupunkiseudulla asuvat tekevät todennäköisemmin useammin
verkko-ostoksia ja käyttävät niihin myös enemmän rahaa. Asuinalueen ja
sukupuolen välillä ei kuitenkaan havaita tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta.

Kuvio 4. Taustatekijöiden yhteys verkko-ostamisen määriin sukupuolittain, keskimääräiset marginaalivaikutukset ja 95 %:n luottamusvälit, yhdistetty aineisto 2006–2014.
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Miten miesten ja naisten verkko-ostokset painottuivat 2006–
2014?
Lopuksi tarkastelemme, mitä miehet ja naiset todennäköisimmin ostivat
verkosta tarkastelujakson aikana. Analysoimme sitä, mitä hyödykkeitä vastaajat ovat ostaneet 12 viime kuukauden aikana haastatteluhetkestä. Ennen
sukupuolten välistä vertailua suoritimme eri hyödykkeiden välillä tetrakorisen korrelaatioanalyysin, joka soveltuu erinomaisesti dikotomisten muuttujien välisten yhteyksien tarkasteluun (Metsämuuronen, 2010: 382). Sisällytimme analyysiin aluksi kaikki hyödykkeet, joiden ostamista on tiedusteltu
vuodesta 2006 asti. Lopullisesta analyysista poistimme hyödykkeet, jotka
eivät korreloineet muiden kanssa tai eivät soveltuneet tulkinnallisesti muuttujakombinaatioihin. Analysoidut hyödykkeet ja korrelaatiokertoimet on esitetty taulukossa 2. Taulukossa on myös esitetty korrelaatioanalyysin perusteella muodostettujen summamuuttujien jakaumat.
Taulukko 2. Tetrakorinen korrelaatioanalyysi eri verkko-ostosten
välisistä yhteyksistä ja summamuuttujien jakaumat

Muodostimme keskenään voimakkaasti korreloivista hyödykkeistä summamuuttujat, jotka kuvaavat verkko-ostamisen ulottuvuuksia varsin eri näkökulmista. Ensimmäisen Palveluostot-muuttujan avulla voimme arvioida sitä,
ovatko miehet ja naiset ostaneet verkosta erilaisia matka- tai pääsylippulippupalveluita 12 viime kuukauden aikana. Toinen muuttuja Media ja elektroniikka sisältää havaintoja siitä, ovatko vastaajat ostaneet musiikkia, eloku16

via, pelejä, tietokoneita tai muuta kodinelektroniikkaa verkosta 12 viime
kuukauden aikana. Kyseinen muuttuja sisältää myös tiedot peleihin, musiikkiin sekä tietokoneisiin liittyvistä oheistuotteista tai palveluista. Kolmas
muuttuja Muoti ja ulkonäkö on rakennettu vaatteiden, kodintekstiilien, sisustustuotteiden sekä terveyteen ja kauneudenhoitoon liittyvien hyödykkeiden perusteella. Seuraavaksi tarkastelemme, kuinka todennäköisesti miehet
ja naiset tekevät ostoksia näistä kategorioista.
Tulokset on esitetty kuviossa 5. Voidaan havaita, että vuonna 2014 verkkoostoksia tekevillä miehillä ja naisilla oli 70 prosentin todennäköisyys ostaa
lippu- tai matkapalveluita verkosta. Havaitaan myös, että miesten ja naisten ostotodennäköisyys on ollut samanlaista aina vuodesta 2006 asti. Kasvu
oli nopeaa vuoteen 2008 asti, jonka jälkeen ostotodennäköisyys on vakiintunut sekä miehillä että naisilla noin 70 prosenttiin.
Sen sijaan media- ja elektroniikkahyödykkeiden ostamisessa havaitaan sukupuolten välillä tilastollisesti merkitsevä ero. Vuonna 2014 miehillä oli noin
65 prosentin ja naisilla noin 50 prosentin todennäköisyys ostaa joi-tain kyseisen kategorian hyödykkeitä. Voidaan kuitenkin huomata, että sukupuolten välinen ero on hieman pienentynyt vuodesta 2010, jolloin se oli suurimmillaan. Siihen asti miesten osuus kasvoi voimakkaammin kuin naisten,
kun taas sen jälkeen trendi on ollut päinvastainen.
Viimeisen kategorian perusteella havaitaan, että naisilla oli huomattavasti
suurempi todennäköisyys ostaa muotiin ja ulkonäköön viittaavia hyödykkeitä kuin miehillä. Verkko-ostoksia tekevillä naisilla oli vuonna 2014 noin 80
prosentin todennäköisyys ostaa joitain kyseisen kategorian hyödykkeitä,
kun vastaavasti miesten todennäköisyys oli ainoastaan 40 prosenttia. On
myös havaittavissa, ettei sukupuolten välinen ero ole pienentymässä, vaan
ero on kasvanut vuodesta 2012 lähes 10 prosenttiyksikköä.
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Kuvio 5. Miesten ja naisten todennäköisyydet (%) tehdä verkkoostoksia 12 kuukauden aikana eri hyödykekategorioista vuosina
2006–2014, vakioidut todennäköisyydet ja 95 % luottamusvälit

KESKUSTELUA
Kuten muidenkin digitaalisten sovelluksien kohdalla, myös verkkokauppojen
yleistyessä väestöryhmien väliset erot ovat kaventuneet monilta osin (vrt.
Rogers, 1995). Suomessa verkko-ostamisen voidaankin nähdä saavuttaneen vaiheen, jossa valtaosa väestöstä on omaksunut uudet kulutustavat,
ja näin ollen myös sukupuolten väliset erot verkkokauppojen käytössä ovat
EU-maiden keskitasoon nähden pieniä (vrt. Eurostat, 2015).
Oma analyysimme osoittaa, että verkkokauppoihin käytettävä rahamäärä ja
kolmen kuukauden aikana tehtyjen ostoksien lukumäärä eivät ole kasvaneet verkkokauppoja käyttävien naisten tai miesten keskuudessa kovinkaan
merkittävästi vuosien 2006–2014 välillä. Verkkokaupoista ostaminen on
kuitenkin edelleen kasvussa väestötasolla, sillä verkkokauppoja käyttäneiden kuluttajien osuus on kasvanut tarkasteluaikavälillä yli 20 prosenttiyksikköä. Verkkokauppojen kasvu perustuukin enimmäkseen uusien kuluttajien määrän lisääntymiseen kuin jo verkkokauppoja käyttävien kuluttajien
kulutuksen määrän kasvuun.
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Vaikka miehistä ja naisista lähes yhtä suuri osuus on ostanut verkosta, ovat
verkko-ostoksiin käytettävät rahamäärät, ostoskertojen määrä sekä kulutuskohteet edelleen monilta osin sukupuolittuneita. Miehet kuluttavat yleisesti todennäköisimmin enemmän rahaa ja ostavat useammin verkkokaupoista naisiin verrattuna. Miehet myös kuluttavat selvästi enemmän
mediaan ja elektroniikkaan, kun puolestaan naiset kuluttavat ulkonäköön ja
sisustukseen. Tutkimuksen tulokset vahvistavatkin osaltaan sitä käsitystä,
että verkko-ostamisessa kohtaavat sekä perinteisesti maskuliiniseksi oletettu toimintaympäristö että usein feminiinisenä pidetty toiminta (vrt. Asquer,
2012; Sarpila, 2013a). Voidaan esittää, että sukupuolten välillä havaittavat
erot verkkokulutuksen kohdentumisessa eri hyödykekategorioihin heijastelevat laajempia sukupuoleen nivoutuvia yhteiskunnallisia sekä kulttuurisia
eroja ja kehityskulkuja (ks. Raijas & Wilska, 2007; Dholakia, 1999).
Erot kulutuksen sisällössä ja tavoissa selittävät myös osittain rahankäytön
eroja sukupuolten välillä. Yleisemmin miesten suosimat kulutushyödykkeet,
kuten kodinelektroniikka ja tietotekniikka, ovat hinnaltaan verrattain korkeita, mikä näkyy myös verkko-ostoksiin kulutetussa rahamäärässä.
Kulutuksen sukupuolittuneisuuden pysyvyydestä kertoo osaltaan myös se,
että naisten ja miesten väliset erot verkkokulutuksen sisällössä ovat pysyneet tarkastelujakson aikana samankaltaisina. Kulutuskulttuurin näkökulmasta internetin tarjoamien uusien kulutustilojen laajentuessa verkkokauppojen voidaan ajatella näyttäytyvän perinteisten kulutusareenoiden eräänlaisina jatkeina, joissa toistetaan perinteisiä sukupuolittuneita kulutuskäytäntöjä, -tottumuksia ja -mieltymyksiä (esim. Lehdonvirta, 2009; Ganesh
ym., 2010). Voidaankin nähdä, että verkkokauppojen lisääntyessä ja niiden
käytön kasvaessa, verkkoympäristö ja reaalimaailma sulautuvat toisiinsa
myös yksilöiden kulutuksen näkökulmasta osaksi samoja kulutuksen prosesseja.
Jotkut verkkokulutuksen kehityslinjat näyttäisivät koskevan kuluttajia sukupuolesta riippumatta. Pitkään verkossa saatavilla olleiden hyödykkeiden kulutuksen yleisyyden kasvu on hidastunut tai pysähtynyt jo tämän vuosikymmenen vaihteessa. Matka- ja lippupalvelut ovat selvästi vakiinnuttaneet
asemansa suosittuina sähköisinä hyödykkeinä, kun taas myöhemmin verkkokauppojen tarjonnassa yleistyneiden tuotteiden – kuten vaatteiden, kodintekstiilien ja kauneudenhoitotuotteiden – vuosittainen myynti sähköisillä
markkinoilla on jatkanut edelleen kasvuaan (vrt. myös Kaupan liitto, 2015).
Mielenkiintoista on myös se, että sukupuolten välinen ero on säilynyt - tai
jopa kasvanut - niiden hyödykkeiden kulutuksessa, joiden myynti on jatkanut kasvuaan. Toisaalta esimerkiksi ulkonäköön kohdistuvan kulutuksen sukupuolierojen on todettu muissakin tutkimuksissa pysyneen ennallaan
2000-luvulla (Sarpila, 2013b). Osittain kyse saattaa olla myös tarjonnasta.
Naisille suunnattuja, kauneudenhoitoon, vaatteisiin ja kodin sisustukseen
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keskittyviä verkkokauppoja on runsaasti tarjolla ja alhaisten perustamiskustannusten vuoksi niitä myös oletettavasti perustetaan helpommin kuin suurempia alkuinvestointia vaativia verkkokauppoja. Perheenäidit myös tunnetusti huolehtivat useissa kotitalouksissa lasten vaateostoksista (Raijas &
Wilska, 2008), joiden kauppa saattaa niin ikään olla siirtymässä entistä
enemmän verkkoympäristöön.
Siitä huolimatta, että sukupuolten väliset erot verkkokauppojen käytössä
ovat kaventuneet merkittävästi yleisellä tasolla, digitaaliset kuilut eivät lopullisesti kuroudu umpeen. Teknologinen kehitys sekä yhteiskunnalliset
muutokset tuottavat aina uusia innovaatioita ja toiminnan muotoja, joiden
omaksumisessa erilaiset sosiaaliset eroavuudet ilmenevät yhä uudelleen
(Witte & Mannon, 2010; van Deursen & van Dijk, 2014; Hargittai & Shaw,
2015). Näin ollen olisikin mielenkiintoista kohdistaa tarkastelu aivan viimeisempien teknologisten innovaatioiden omaksumiseen suomalaisten nais- ja
mieskuluttajien keskuudessa. Esimerkiksi tarkastelemalla vertaistalouden
piiriin lukeutuvien uusien digitaalisten palvelujen omaksumista voitaisiin
saada erilaisia tuloksia sukupuolten välillä kuin perinteisten hyödykkeiden
verkko-ostamisen tarkastelussa (esim. Liébana-Cabanillas ym., 2015; Tsourela & Roumeliotis, 2015).
Tässä tutkimuksessa hyödynnetty aineisto mahdollistaa karkeiden hyödykeryhmien sukupuolittaisen vertailun. Jatkossa olisi tärkeää tarkastella sitä,
missä määrin kulutus on siirtynyt sähköisiin hankintakanaviin kussakin hyödykekategoriassa ja millaiset institutionaaliset tekijät ovat edistäneet tai hidastaneet eri tuotteiden ja palvelujen verkko-ostamista. Suuntaa an-tavia
tarkasteluja on mahdollista tehdä esimerkiksi Kotitalouksien kulutus tutkimusaineistojen ja tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston tuloksia vertailemalla. Kausaalisuhteiden osoittamiseen tarvittaisiin kuitenkin laadukkaita paneeliaineistoja.
Vaikka sukupuolten välillä ei ole havaittavissa eroja verkkokauppojen käytön yleisyydessä väestötasolla, verkkokulutuksen sisältö näyttäytyy voimakkaasti sukupuolittuneena. Erot ostosten määrässä, kulutettavista rahamääristä sekä erilaisten kulutushyödykkeiden välillä kertovat sukupuoliroolien voimakkaasta vaikutuksesta suomalaisessa kulutuskulttuurissa. Yhä
kansainvälistyvillä kuluttajamarkkinoilla tämän tuloksen varmistamiseksi
tutkimusta olisi tarpeen jatkaa maavertailuilla.
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JOHDANTO
Nykyisissä tietoyhteiskunnissa kaupallisen seksin tarjonta on näkyvä osa
arkea. Esimerkiksi Suomessa vuonna 2001 toteutetun lakiuudistuksen
myötä videolevityksessä aikaisemmin kiellettyjä K–18 -elokuvia on voinut
hankkia kioskeista, kaupoista ja huoltoasemilta. Internet on täynnä
maksutonta pornografiaa ja myös prostituutiopalveluita koskevia mainoksia.
Tässä mielessä kaupallinen seksi on tullut yhä näkyvämmäksi osaksi
jokapäiväistä arkea etenkin sähköisissä viestintäkanavissa.
Sosiaalitieteellisissä keskusteluissa on puhuttu pitkään pornografialle
tyypillisten esittämistapojen valumisesta valtavirtakulttuurin (esim. Nikunen
ym., 2005: 8-9; Räsänen, 1998: 43–44). Valtaosa julkaistuista
tutkimuksista on keskittynyt kaupalliseen seksiin, seksin avulla tapahtuvan
markkinointikeinojen
tai
yksittäisen
kulttuurituotteiden
kuvailuun.
Tutkimuksissa on kuitenkin keskusteltu myös siitä, missä määrin erilaiset
ärsykkeet vaikuttavat nuorten ihmisen käsityksiin seksiä hyödyntävästä
mainonnasta ja prostituutiosta sekä yleensäkin seksuaalisuutta koskeviin
asenteisiin (esim. Wright, 2015; Juvonen ym., 2004; Näre, 1994). Vaikka
asiasta ei ole varsinaisesti empiiristä näyttöä, ulkonäköä koskevien
käsitysten uskotaan esineellistyvän ja sukupuolimoraalin höllenevän sitä
mukaan, kun seksin esittämistavat arkipäiväistyvät Suomessa (Anttila,
2004: 74; Nikunen ym., 2005: 9).
Kaupallisen seksin tarjonta prostituution ja pornografian muodossa on
tunnetusti sukupuolittunutta miesten ollessa perinteisesti kohderyhmänä.
Esitettyjen arvioiden mukaan edelleen yli 90 prosenttia kaupallisen seksin
markkinoista on miehille suunnattua (esim. Bridges ym., 2010) ja miehet
myös kuluttavat kaupallista seksiä huomattavasti enemmän kuin naiset
(Hald, 2006). On perusteltua kysyä, miten nämä seikat heijastuvat siihen,
kuinka paljon miehet ja naiset pitävät kaupallista seksiä prostituution ja
pornografian muodossa yhteiskunnallisina riskeinä. Samalla esitämme
tulkintamalleja, joiden avulla sukupuolten eroja kaupallisen seksin
riskikokemuksissa voidaan selittää.
Tarkastelemme tässä artikkelissa empiirisesti kaupalliseen seksiin liittyviä
riskikokemuksia analysoimalla pornografiaan ja prostituutioon liittyvien
yhteiskunnallisten
riskikokemusten
sukupuolittuneisuutta.
Kysymme
eroaavatko miesten ja naisten merkittävät riskikokemukset pornografian ja
prostituution kohdalla. Tarkastelemme lisäksi sitä, mitkä tekijät selittävät
riskikokemuksia miehillä ja naisilla. Analyysi keskittyy sosioekonomisten,
demografisten ja biologisten taustatekijöiden mukaisten erojen vertailulle.
Tavoitteemme on tarjota vastauksia siihen, miten miehet ja naiset kokevat
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pornografiaan ja prostituutioon liittyvät riskit eri tavoin ja mistä mahdolliset
erot sukupuolten välillä johtuvat. Hyödynnämme tulosten tulkinnassa
perinteistä sosiaalista rooliteoriaa ja evoluutiopsykologista selitysmallia.

Kaupallinen seksi ja asenneilmapiirin muutos
Voidaan olettaa, että pornografia ja prostituutio ovat nykyään näkyvämpiä
ilmiöitä kuin aiemmin. Seksiviihteelle altistuminen on lisääntynyt
esimerkiksi vuonna 2001 voimaan astuneen videolain myötä. Ennen
lakiuudistusta kaikenlainen aikuisille suunnattu sähköinen elokuva- ja
videomateriaali tarkastettiin Valtion elokuvatarkastamon toimesta ennen
levitystä. K–18 -merkintöjen käyttöönoton myötä ainoastaan video- ja
tietokonepelit
ovat
kuuluneet
ennakkotarkastuksen
piiriin.
(Laki
kuvaohjelmien tarkastamisesta, 775/2000.) Prostituutiota koskevalla
lainsäädännöllä on tuskin ilmiön näkyvyyden kannalta vastaavaa
merkitystä, koska esimerkiksi lainsäädäntö ei kiellä lähtökohtaisesti seksin
myyntiä tai ostamista. Seksin ostamisen kriminalisointia koskevilla
viimeaikaisilla muutoksilla on kuitenkin pyritty suojaamaan ihmiskaupan ja
parituksen uhreja (HE 229/2014). Tästä huolimatta etenkin internetissä
seksipalvelumainokset ovat lisääntyneet koko ajan 2000-luvulla.
Oma kysymyksensä toki on, missä määrin eroottissävytteinen mainonta tai
internetin paritusilmoitukset vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Joka
tapauksessa valtaosa suomalaisista näkee joka päivä kymmenittäin
puolialastomia nais- ja miesvartaloita sanomalehdissä ja ulkomainoksissa,
halusi hän tai ei. Rossin (2005: 89–90) mukaan osa nykyisistä
ulkomainoksista hyödyntää täysin samoja visuaalisia tehokeinoja kuin
pornografinen aikuisviihde. Ne tuottavat näin tietynlaista sukupuolittunutta
representaatiota kaupunkien julkisiin tiloihin. On siis mahdollista, että
tällaisella
mainonnalla
on
yksipuolistavia
vaikutuksia
ihmisten
sukupuolirooli- ja seksuaalisuuskäsityksiin.
Suomessa pornografiaan ja prostituutioon liittyviä asenteita on mahdollista
tarkastella eri kyselytutkimusten avulla. Eri aikoina asenteita on tutkittu
erilaisin mittarein sekä terveys- että elämäntapatutkimuksissa (esim.
Kontula & Haavio-Mannilla, 1995; Räsänen & Wilska, 2007). Vuodesta 1999
alkaen kerätyssä Suomi-kyselyaineistossa on kysytty pornografiaan ja
prostituutioon liittyviä riskikokemuksia 18–74-vuotiaalta aikuisväestöltä.
Tämän aineiston avulla asenteiden ajallinen tarkastelu on mahdollista,
koska kysymysmuoto on pysynyt muuttumattomana (ks. tarkemmin
Koivula ym., 2015). Kuvio 1 esittää aineiston keskiarvot vuosilta 1999 –
2014 viiden vuoden välein miehille ja naisille erikseen.
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Kuvio 1. Miesten ja naisten kokemukset pornosta ja prostituutiosta
yhteiskunnallisina riskeinä vuosina 1999–2014 (1=’ei lainkaan
merkittävä’, 5=’hyvin merkittävä’)
Kuvio
1
osoittaa, että
pornografiaa
ja
prostituutiota
koskevat
riskikokemukset ovat lieventyneet ajan myötä miehillä ja naisilla. Vuoden
1999 ja 2004 välillä ei ole suurta eroa, mutta tämän jälkeen trendi on
yksiselitteisempi. Tämän havainnon valossa on mahdollista esittää sellaisia
tulkintoja, että pornografiaa ja prostituutiota ei koeta enää yhtä suureksi
yhteiskunnalliseksi riskiksi kuin aiemmin. Tämä tarkastelu ei tietenkään
tarjoa mahdollisuuksia arvioida sitä, missä määrin kyse on lopulta
kaupallisen seksin arkipäiväistymisestä. Myös muut yhteiskunnassa
tapahtuneet
muutokset
saattavat
vaikuttaa
riskikokemusten
heikentymiseen ja seksuaalisten normien vapautumiseen.
Samalla on kuitenkin paikallaan korostaa sitä, että sukupuolierot ovat
säilyneet suunnilleen yhtä vahvoina koko tarkasteltavan ajanjakson. Miehet
kokevat pornografian ja prostituution vähäisemmäksi riskiksi kuin naiset.
Riskikokemukset ovat näin ollen selvästi sukupuolittuneet. Samalla on
kuitenkin todennäköistä, että arviot vaihtelevat niin miehillä kuin naisillakin.
Toisin sanoen kaupallisen seksin näkyvyys on saattanut herkistää osan
suomalaisista riskikokemuksille huomattavasti muita enemmän. Mutta
kuinka havaittuja sukupuolieroja on mahdollista tulkita syvällisemmin nykyyhteiskunnassa?
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SUKUPUOLIEROJEN SOSIOKULTTUURINEN JA EVOLUTIIVINEN
SELITYSMALLI
Sosiaalitieteissä esitetään tavallisesti, että sukupuolierot prostituutiossa ja
pornografian riskikokemuksissa johtuvat sosiaalistumisesta erilaisiin
sukupuolirooleihin (esim. Räsänen, 2007; Wright ym., 2013). Sosiaalinen
rooliteoria selittää sukupuoliroolien syntyä naisten ja miesten erilaisella
työnjaolla. Sukupuolten erilaiset roolit ovat historiallisesti määräytyviä ja ne
nousevat niistä odotuksista, joita eri työhön vaadittaviin ominaisuuksiin
liitetään. Koska naiset ovat olleet historiallisesti kotiäiteinä ja hoitaneet
lapsia, heille on muodostunut yhteisöllinen rooli. Miehen rooli mielletään
toiminnalliseksi, koska historiallisesti he ovat käyneet (palkka)työssä kodin
ulkopuolella (esim. Parsons, 1951; Archer, 1996; Becker, 2009). Modernin
yhteiskunnan sukupuoliroolit, joiden mukaan mies on palkkatyössä ja
nainen kotiäiti, voidaan nähdä muokkaavan sukupuolistereotypioiden
perustan ja sukupuolinormit. Sukupuoliroolit ovat sosiaalisesti määriteltyjä
yhteiskunnan sääntöjä siitä, millainen toiminta on hyväksyttävää miehelle
ja naiselle (Abbott & Wallace, 1997: 11). Kun sukupuolten työnjako tasaarvoistuu ja sukupuolinormit muuttuvat, myös sukupuoliroolit tasaarvoistuvat ja sekoittuvat (esim. Stickney & Konrad, 2007; Seguino, 2007;
Zuo, 1997; Carter ym., 2009).
Tämän selitysmallin mukaan sukupuoliroolit opitaan jo varhain, mutta roolit
voivat muuttua läpi elämän (Marks ym., 2009). Sukupuoliroolit ovat
luonteeltaan kontingentteja, koska ne vaihtelevat historiallisesti ja
kulttuurillisesti (Butler, 1999; Eaglyn & Wood, 1999). Esimerkiksi Eaglyn &
Woodin (1999) mukaan sosiaalisten rakenteiden synnyttämät tilanteet, joita
naiset ja miehet kohtaavat, ovat melko vaihtelevia historiallisesti sekä
yhteiskuntien välillä, koska sosiaaliset organisaatiot vaihtuvat teknologian,
ekologian ja muiden muutosten takia. Sukupuolet eivät ole luonnollisia
luokkia, vaan sosiaalisia konstruktiota siitä, miten naisten ja miesten tulee
käyttäytyä ja ajatella, ne nousevat ihmisten sosiaalisista odotuksista
(Lorber, 1994; Butler, 1999).
Suomessa sukupuoliroolit ovat muuttuneet ja perinteinen patriarkaalinen
malli, jossa nainen oli taloudellisesti täysin riippuvainen miehestä, on
hävinnyt (Mikkola, 2010: 227–228). Naiset ja miehet ovat tasa-arvoistuneet
varsinkin kodin ulkopuolella mutta myös kodin sisällä ja esimerkiksi naiset
kouluttautuvat korkeammalle kuin miehet mutta palkkatasa-arvo ei ole
aivan toteutunut (Hausmann ym., 2006).
Sosiaalisen rooliteorian valossa naisten ja miesten välillä ei pitäisi olla
suuria eroja pornografian ja prostituution riskikokemuksissa, kun muut
sosiaaliset ja demografiset tekijät on otettu huomioon. Lisäksi naisten
korkeamman koulutuksen ja tulojen pitäisi vähentää eroja sukupuolten
välillä. Naiset, jotka ovat sisäistäneet tietyt ”miesten” roolit, voidaan
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ennustaa pitävän prostituutiota ja pornografiaa vähemmän riskinä. Kun taas
miehet, jotka ovat sisäistäneet tietyt ”naisten” roolit, voidaan ennustaa
pitävän prostituutiota ja pornografiaa enemmän riskinä yhteiskunnalle.
Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että seksuaalinen käytös vapautuu ja
varsinkin
naiset
tulevat
“miesten
kaltaisiksi”
seksuaalisessa
käyttäytymisessä, kun yhteiskunta tasa-arvoistuu ja naiset saavat lisää
resursseja (Horne, 2004; Price ym., 2014). Tällöin esimerkiksi naisten
seksuaalinen
promiskuiteetti
ja
sarjamonogamia
lisääntyvät
ja
yhteiskunnan seksuaalimoraali vapautuu (Price ym., 2014) Tasa-arvoisessa
nyky-Suomessa, jossa sukupuoliroolit ovat sekoittuneet yhä enemmän ja
kaupallisen seksin erilaiset avoimet esitystavat ovat tulleet normiksi,
sukupuolella ei pitäisi olla suurta selitysvoimaa prostituution ja pornografian
riskikokemuksissa.
Evolutiivisen teorian mukaan sukupuolten erot pornografian ja prostituution
riskiherkkyydessä johtuvat ihmisen evoluution myötä valikoituneista
sopeutumista, jotka ohjaavat sukupuolten toimintaa vaikuttamalla
tunnetasolla sukupuolisidonnaisiin lisääntymisintresseihin, jotka ohjaavat
seksuaalista
käytöstä.
Tässä
näkemyksessä
miesten
ja
naisten
käyttäytyminen
on
eriytynyt
toisistaan
evoluution
saatossa
seksuaalivalinnan
vuoksi.
Miehet
ovat
seksuaalivalinnassa
kilpailuhenkisempinä, ottavat enemmän riskiä ja harrastavat enemmän
irtosuhteita keskimäärin kun naiset (ks. esim. Buss, 2009: 108; Gangestad
& Simpson, 2000). Naiset ovat valikoivampia ja säännöstelevät seksiä
miehiä enemmän, koska heille seksi sisältää uponneita kustannuksia
raskaaksi tulemisen riskin muodossa (Gangestad & Simpson, 2000; BokekCohen ym., 2007). Schmittin (2005) eri kulttuureja koskevan tutkimuksen
mukaan
naisten
seksuaalinen
käyttäytyminen
onkin
selvästi
rajoittuneempaa kuin miesten, vaikka sosiaaliset ja kulttuurilliset tekijät
vakioitaisiin.
Toisissa tutkimuksissa on osoitettu, että miehillä (ja yleensäkin uroksilla
eläinkunnassa) seksikumppaneiden määrä vaihtelee enemmän kuin naisilla
(Bateman, 1948; Brown ym., 2009). Miesten seksuaaliseen haluttavuuteen
ovat yhteydessä sosiaaliseen statukseen liittyvät tekijät, kuten tulot ja
yhteiskunnallinen asema (Hopcroft, 2006; Buss, 2008; Jokela &
Keltikangas-Järvinen, 2009). Naisilla taas haluttavuuteen ovat yhteydessä
ominaisuudet, jotka kertovat hedelmällisyydestä kuten ulkonäkö ja nuori
ikä. Empiirinen tutkimus onkin osoittanut, että kaupallisen seksin
markkinoilla juuri nuori ikä vaikuttaa miesten todennäköisyyteen valita
nainen (Sohn, 2016). Miehillä tekijät, jotka ilmentävät hyviä resursseja, on
todettu olevan vaikutusta seksikumppaneiden määrään (Hopcroft, 2006;
Jokela & Keltikangas-Järvinen, 2009). Aikaisempi tutkimus on myös
osoittanut, että sosiaalisilla tekijöillä ja kulttuurilla on vain vähäistä
merkitystä siihen, mitä tekijöitä naiset ja miehet pitävät vastakkaisessa
sukupuolessa haluttavina (Buss, 1989).
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Psykologisissa tutkimuksissa on saatu selville, että ihmiset pyrkivät
ennemmin välttämään tappioita kuin saavuttamaan voittoja (Tversky &
Kahneman, 1992). Taipumus tappiokammoon johtaa riskien välttämiseen,
kun ihmiset arvioivat hyötyjä ja haittoja itselleen. Riskien välttäminen on
kuitenkin suhteellista ja perustuu paitsi yksilön omiin resursseihin myös
muiden yksilöiden resursseihin. Evolutiivisten tekijöiden pohjalta voidaankin
olettaa, että ulkonäköön panostavat naiset ja korkean statuksen sekä
tulotason omaavat miehet saattavat tuntea pornografian ja prostituution
vähäisemmäksi yhteiskunnalliseksi riskiksi, koska heillä on enemmän
seksuaalista vetovoimaa. Kaupallisen seksin tarjonta ei uhkaa heidän omaa
seksuaalista menestystään toisin kuin vähemmän ulkonäöstään huolehtivien
naisten ja alhaisemman tulotason miesten. Sukupuolen ohella kokemukset
pornografian ja prostituution yhteiskunnallisista riskeistä voivat vaihdella
myös muiden taustatekijöiden mukaan. Tutkimuksen empiirisessä osassa
vakioimme useita mahdollisia taustamuuttujia.
Evolutiivista ja sosiaalista rooliteoriaa ei ole aikaisemmin vertailtu
tutkittaessa kaupallisen seksin yhteiskunnallista riskiulottuvuutta. Teorioita
on kuitenkin vertailtu tutkimalla esimerkiksi sukupuolten välistä
parinvalintaa (Buss 1989) seksuaalimoraalia (Horne, 2004; Price ym.,
2014) sekä seksuaalista halukkuutta ja satunnaista seksiä (Lippa 2009).
Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että niin modernissa kuin
heimoyhteyskunnissa satunnaisten sukupuolisuhteiden hyväksyttävyys
selittyy sekä naisten asemalla että evolutiivisilla sopeutumilla (Horne 2004;
Price ym.,2014). Toisaalta Lippan (2009) tutkimuksen mukaan seksuaalinen
halukkuus on yhtä biologisperäistä kuin sukupuolten väliset pituuserot.
Seksuaalinen halukkuus ei vaihtele kulttuurista toiseen, vaan miehillä se on
aina naisia voimakkaampaa. Naisten keskuudessa seksuaalinen halukkuus
kuitenkin vaihtelee enemmän kuin miesten keskuudessa. Tutkimusten
mukaan miehillä on myös enemmän taipumusta lyhyisiin suhteisiin kuin
naisilla (Buss & Schmitt, 1993; Simpson & Gangestad, 2000). Nämä
tutkimukset ovat linjassa sen kanssa, että miehet kuluttavat seksuaalisessa
tarkoituksessa selvästi enemmän kaupallista seksiä kuin naiset (Hald,
2006).

TUTKIMUSASETELMA
Eri väestöryhmien välisiä eroja on mahdollista tarkastella lukuisten eri
sosiodemografisten ja biologisten tekijöiden mukaan. Monet yksilön
ulkonäköön, elämänvaiheeseen ja ulkoisiin olosuhteisiin liittyvät tekijät,
kuten ikä ja koulutus, kykenevät erottelemaan väestön asenteita.
Kyselytutkimuksissa käytetyistä muuttujista esimerkiksi koulutus ja
ammattiasema
edustavat
lähtökohtaisesti
sosiaalisia
kategorioita.
Painoindeksi on puolestaan ainakin osittain biologisiin tekijöihin palautuva
ominaisuus, joka myös kertoo ihmisen viehättävyydestä.
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Pornografiaa ja prostituutiota koskevat asenteet tarjoavat hyvän
mahdollisuuden vertailla eri selitysmalleja väestötasolla. Ensinnäkin, jos
asenteissa on havaittavissa sukupuolieroja, niin se tarjoaa lähtökohdan
arvioida eri selitysmallien uskottavuutta. Toiseksi väestötason tarkastelussa
voidaan vertailla sosiodemografisten ja biologisten muuttujien yhteyksiä
miehillä ja naisilla. Tarkoituksenamme on tarkastella, pitävätkö naiset
prostituutiota ja pornografiaa suurempana yhteiskunnallisen riskinä kuin
miehet ja sitä miten eri sosioekonomiset, demografiset ja biologiset
muuttujat ovat yhteydessä naisten ja miesten riskikokemuksiin. Esitämme
sosiaaliseen rooliteoriaan ja evolutiiviseen teoriaan liittyen yleisen
hypoteesin:
H1
Naiset
pitävät
prostituutiota
yhteiskunnallisina riskeinä kuin miehet.

ja

pornografiaa

suurempina

Ensimmäisen hypoteesin toteutumista voidaan pitää todennäköisenä
pelkästään kuvion 1 valossa. Sosioekonomisten, demografisten ja
ulkonäköön liittyvien muuttujien voidaan kuitenkin olettaa olevan
yhteydessä prostituution ja pornografian riskikokemuksiin. Tutkimmekin
näiden
taustamuuttujien
avulla
yksityiskohtaisemmin
seuraavia
hypoteeseja, jotka liittyvät evolutiiviseen teoriaan ja sosiaaliseen
rooliteoriaan.
Sosiaalinen rooliteoria saa tukea:
H2a Kun sosioekonomiset, demografiset ja biologiset taustamuuttujat
kontrolloidaan, erot sukupuolten välillä vähenevät tai poistuvat kokonaan.
H2b Sosioekonomisilla muuttujilla, kuten koulutuksella ja tuloilla, on yhteys
naisten pornografian ja prostituution riskikokemuksiin.
Vastaavasti evolutiivinen teoria saa tukea seuraavasti:
H3a Kun sosioekonomiset, demografiset ja biologisperäiset taustamuuttujat
kontrolloidaan, erot sukupuolten välillä vahvistuvat tai pysyvät samoina.
H3b Korkeammat tulot miehillä sekä ulkonäköön kuluttaminen, painoindeksi
ja ikä naisilla ovat yhteydessä vähäisempään pornografian ja prostituution
riskikokemukseen. Miehillä ulkonäköön kulutus ja painoindeksi sekä naisilla
tulot eivät ole yhteydessä riskikokemuksiin.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Aineisto
Käyttämämme aineisto on Suomi 2014 -kulutus ja elämäntapa kyselytutkimus. Kyselyn otoksena oli 3001 suomenkielistä 18–74-vuotiasta
henkilöä, joiden tiedot poimittiin yksinkertaisella satunnaisotannalla
Väestörekisterikeskuksen
väestötietojärjestelmästä.
Kyselyn
vastausprosentiksi saatiin 46 (n=1351), jota voidaan pitää verrattain
hyvänä etenkin kansainvälisiin tutkimuksiin nähden (Treiman, 2009: 199–
200). Aineistoon liittyvä kohtalaisen suuri kato tarkoittaa sitä, että ettei
tutkimusaineisto vastaa täysin perusjoukkoa. Tästä syystä analyyseissa on
käytetty vastauskadosta johtuvaa vinoutta korjaavaa painomuuttujaa (ks.
tarkemmin Koivula ym., 2015: 5–7).

Selitettävät muuttujat
Mittaamme miesten ja naisten käsityksiä pornografian ja prostituution
kokemista yhteiskunnallisesti merkittävinä riskeinä seuraavalla kahdella
kysymyksellä: “Missä määrin koet prostituution riskiksi tai epävarmuuden
lähteeksi yhteiskunnassa?” ja “Missä määrin koet pornografian riskiksi tai
epävarmuuden lähteeksi yhteiskunnassa?”. Molempia kysymyksiä arvioitiin
Likert-asteikolla, joka vaihteli arvosta 1 = “Ei lainkaan merkittävä” arvoon 5
= “Hyvin merkittävä”. Luokittelimme molemmat muuttujat dikotomisiksi,
koska ne eivät olleet normaalisti jakautuneita (ks. tarkemmin luku
analyysitekniikat). Kysymykset kuuluivat patteristoon, jossa oli kysytty
myös monia muita yhteiskunnallisia riskejä ja epävarmuuden lähteitä kuin
nämä kaksi kaupalliseen seksiin liittyvät osiot (ks. tarkemmin Koivula ym.,
2015).
On
huomattava,
että
lomakkeessa
ei
avattu
riskija
epävarmuuskokemuksia sen tarkemmin. Toisin sanoen kysymysten
ymmärtäminen saattaa vaihdella paljonkin vastaajien välillä. Aiemman
kirjallisuuden perusteella voidaan kuitenkin olettaa, riskit ovat yksilöille
epämieluisia kokemuksia, joihin liittyy usein epävarmuutta ja arvioituja
negatiivisia seurauksia (esim. Räsänen 2007; Räsänen, Näsi & Sarpila
2012; Sørensen & Knudsen 2006). Näin ollen yhteiskunnallisia riski- ja
epävarmuuskokemuksia on tarkoituksenmukaista lähestyä nimenomaan
riskikokemuksina.

Selittävät taustamuuttujat
Pornografian ja prostituution riskikokemusta selitetään analyyseissa
ensisijaisesti sukupuolella (56 % naisia, 44 % miehiä). Vakioimme malleissa
myös muita tekijöitä, joiden voidaan olettaa olevan yhteydessä siihen, että
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henkilö kokee pornografian tai prostituution yhteiskunnallisena riskinä.
Haluamme tutkia, miten nämä taustatekijät selittävät pois sukupuolten
välisiä eroja kokea prostituutio ja pornografia riskeinä. Vakioimme malleissa
useita sekoittavia (kolmansia) tekijöitä, joiden kautta voimme luultavasti
selittää ainakin osan sukupuolten välisistä eroista. Lisäksi tutkimme, miten
taustamuuttujat selittävät naisten ja miesten kohdalla pornografian ja
prostituution riskikokemuksia. Taulukko 1 näyttää kaikkien analyyseissa
käytettävien muuttujien prosentuaaliset jakaumat ja kotitalouden tulojen
keskiarvon.
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Taulukko 1. Analyysissa käytetyt muuttujat (% ja ka.)
Selitettävät muuttujat
Pornografia riskinä
Prostituutio riskinä
Selittävät muuttujat
Ammatti- ja sos. asema
Hyvä
Kohtalainen
Huono
Koulutus
Peruskoulu
Toinen aste
Korkeakoulu
Ikä
18 - 34-v.
35 - 49-v.
50 - 64-v.
> 65- v.
Päätoimi
Työssä tai työnhakija
Opiskelija
Eläkeläinen tai muu
BMI
Normaali
Lievä lihavuus
Merkittävä lihavuus
Avo- tai avioliitossa
Lapsia
Ei kuluta kauneudenhoitoon
Nainen
Maaseutu
Tulot (ka.)

33 %
43 %

61 %
33 %
6%
14 %
57 %
29 %
25
20
33
22

%
%
%
%

61 %
7%
32 %
53 %
32 %
15 %
70 %
70 %
73 %
56 %
20 %
1834.5

Vakioimme demografisista tekijöistä siviilisäädyn (1=avo- tai avioliitossa,
0=naimaton) ja onko vastaajalla lapsia vai ei (0=vastaajalla ei ole lapsia,
1=vastaajalla on lapsia), jotka luokittelimme dummy-muuttujiksi1. Voidaan
ajatella, että naimattomat ja lapsettomat ovat liberaalimpia kaupallisen
seksin suhteen ja pitävät prostituutiota ja pornografiaa vähemmän riskinä.
Iän ja asuinpaikan voidaan olettaa olevan yhteydessä pornografian ja
prostituution riskikokemuksiin. Iäkkäämmät ihmiset ovat usein nuorempia
konservatiivisempia. He ovat eläneet sosiaalisessa ympäristössä, jolloin

1

Tavoitteena on huomioida kaikki relevantit muuttujat. Sisällytimme alustavissa analyyseissa myös
lasten lukumäärän malleihin, mutta se ei vaikuttanut tuloksiin.
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lähes kaikki seksuaalisuuteen liittyvä olivat tabuja, toisin kuin nykyään.
Aikaisemmat tutkimukset ovatkin osoittaneet, että ikä on yksi
merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa seksuaaliseen käyttäytymiseen
ja pornografian ja prostituution kulutukseen sekä hyväksyntään (Wright,
2015; Twenge ym., 2015; Wright ym., 2013) Myös maaseudulla ja
kaupungeissa asuvien välillä voidaan nähdä olevan eroja. Kaupungeissa
voidaan kohdata enemmän pornografista kuvamateriaalia ja prostituution
lieveilmiöitä (vrt. Nikunen ym., 2005). Tosin erot maaseudun ja kaupunkien
välillä ovat saattaneet lieventyä internetin aikakaudella.
Luokittelimme iän neliluokkaiseksi: (1) nuoret alle 34-vuotiaat, joista osa on
vielä opiskelijoita ja osa aloittanut jo työelämässä, (2) 35–49-vuotiaat,
jotka elävät ruuhkavuosiaan ja ovat ehkä perheellistyneet, (3) 50–64vuotiaat keski-ikäiset ja (4) yli 65-vuotiaat, jotka ovat jo eläkkeellä tai
lähellä sitä. Asuinpaikka-muuttujan luokittelimme dummy-muuttujaksi,
koska aineistossa oli kysytty, asuuko vastaaja (1) kaupungissa/taajamassa
vai (2) maaseudulla.
Demografisten muuttujien lisäksi kontrolloimme (ja tarkastelemme)
sosioekonomisista muuttujista pääasiallisen toiminnan, koulutuksen,
ammattiaseman ja yksilön nettotulot (ks. muuttujien jakaumat ja tulojen
keskiarvo taulukko 1). Näiden kaikkien voidaan nähdä olevan sekoittavia
muuttujia sukupuolen ja kaupallisen seksin riskikokemuksen välillä (vrt.
Räsänen 2007). Käytämme yksilön nettotuloja jatkuvana muuttujana.
Tulojen jakauma oli positiivisesti vino (ka.= 1834.5; md.=1700; kh.=1074;
min.= 50, max.=19 800). Laskimme tulojen arvoille logaritmimuunnoksen,
jotta saimme niistä normaalisti jakautuneen muuttujan, ja jota käytimme
analyyseissa. Ennen tätä tulot pyöristettiin lähimpään 50 euroon.
Pääasiallinen toiminta vakioidaan siksi, että elämäntilanne saattaa vaikuttaa
siihen, pitääkö kaupallista seksiä riskinä. Esimerkiksi opiskelijat saattavat
kokea prostituutiossa ja pornografiassa olevan vähemmän riskejä kuin
eläkeläiset. Pääasiallisen toiminnan luokittelimme kolmeen luokkaan: (1)
Työssä tai työnhakija, (2) Opiskelija ja (3) Eläkeläinen tai muu. Koulutuksen
jaoimme kolmeen luokkaan (1) Peruskoulu, (2) Toinen aste (lukio,
ammattikoulu ja opistoaste) ja (3) Korkeakoulu (AMK- tai yliopistotutkinto).
Kokemusta
omasta
ammattija
sosiaalista
asemasta
kysyttiin
haastateltavilta aineistossa viisiportaisella kysymyksellä (1=erittäin huono
ja 5=erittäin hyvä). luokittelimme tämän alkuperäisen muuttujan
kolmiluokkaiseksi (1) Hyvä, (2) Kohtalainen ja (3) Huono.
Sosiaalisten, ekonomisten ja demografisten muuttujien lisäksi tutkimme,
onko tietyt kauneuteen ja ulkonäköön liittyvät biologiset ja sosiaaliset
tekijät yhteydessä seksin kuluttamisen riskeihin. Biologisia tekijöitä
mittaamme painoindeksillä (BMI). Aineistossa on kysytty vastaajien pituus
ja paino, josta laskimme jokaiselle vastaajalle painoindeksin (kg/m2).
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Luokittelimme muuttujan kolmeen kategoriaan Maailman terveysjärjestö
WHO:n (1995) suositusten mukaisesti: Normaalipainoiset (BMI</=25),
lievä ylipaino (BMI=26–30) sekä Merkittävä tai vaikea ylipaino (BMI>30).
BMI:n lisäksi kiinnostuksemme kohdistuu myös toiseen muuttujaan, joka
mittaa ulkonäön tärkeyttä. Tarkemmin, kuluttaako vastaaja enemmän
kauneudenhoitoon kuin keskivertokuluttaja. Aineistossa tätä oli mitattu
viisiportaisella Likert-asteikolla (5=paljon enemmän, 1=paljon vähemmän).
Tällä muuttujalla halusimme tarkastella, miten omaan ulkonäköön
panostaminen vaikuttaa kaupallisen seksin riskikokemuksiin. Tämä on
tärkeää, koska naiset kuluttavat suhteessa enemmän ulkonäköön kuin
miehet ja tämä on naisille yleisesti hyväksytympää kuin miehille (esim.
Sarpila, 2013; Sarpila & Räsänen, 2011). Muuttujan avulla on mahdollista
arvioida sitä, vähentääkö ulkonäölliset tekijät (kuluttaa paljon ulkonäköön)
kaupallisen seksin riskikokemusten voimakkuutta sekä naisilla että miehillä.
Muuttuja luokiteltiin dummy-muuttujaksi (0=kuluttaa paljon enemmän,
enemmän tai saman verran kauneudenhoitoon kuin keskivertokuluttaja ja
1= kuluttaa vähemmän tai paljon vähemmän kauneudenhoitoon).
Tarkastelun kohteena on täten se lisääkö vai vähentääkö se
riskikokemuksia, jos vastaaja kuluttaa keskivertokuluttajaa vähemmän
kauneudenhoitoon. Muuttujassa miesten ja naisten välillä oli selvät erot:
miehistä noin 88 ja naisista noin 60 prosenttia vastasi, että kuluttaa
vähemmän kauneudenhoitoon kuin keskivertokuluttaja. Koko aineistossa
näin oli vastannut noin 73 prosenttia (ks. taulukko 1).

Analyysitekniikat
Koska selitettävät muuttujat oli mitattu järjestysasteikollisena kategorisena
muuttujana, eikä niiden populaatiojakaumia voida pitää normaalisti
jakautuneina, lineaarisen OLS-regressiomallin oletukset eivät toteudu.
Tämän vuoksi luokittelimme molemmat selitettävät muuttujat dikotomisiksi
dummy-muuttujiksi niin, että luokat 1 ja 2 koodattiin ykköseksi (1= pitää
merkittävinä tai hyvin merkittävinä riskeinä) ja 3-5 luokat nollaksi (0=ei
pidä merkittävinä tai lainkaan merkittävinä riskeinä). Mittaamme
pornografian ja prostituution kokemista merkittävinä riskeinä ja luokat 1 ja
2 mittaavat tätä. Tästä johtuen ”neutraali” luokka 3 koodattiin nollaksi,
koska siihen vastannut ei pidä kaupallista seksiä merkittävänä riskinä.
Analyysimenetelmänä käytimme logistista regressioanalyysia. Mallimme
ennustavat,
millä
ristitulosuhteella
(todennäköisyydellä)
vastaajat
jakautuvat vastausten perusteella luokkaan 1 (pitää pornografiaa tai
prostituutiota riskeinä) kuin luokkaan 0 (ei pidä pornografiaa tai
prostituutiota merkittävinä riskeinä). Laskimme jokaiselle muuttujalle
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erikseen ristitulosuhteet (odds ratio, OR2), jotka kertovat vetojensuhteen eri
ryhmien välillä. Ristitulosuhdetta voidaan tulkita tietyin rajoituksin
todennäköisyyksien suhteena eri ryhmien välillä pitää pornografiaa ja
prostituutiota yhteiskunnallisena riskinä. Logistinen regressio ei pyri
ennustamaan määriä tai keskiarvoja, kuten perinteinen OLS-regressio, vaan
todennäköisyyksiä kuulua tiettyyn ryhmään.
Raportoimme päätulokset kuvioilla, jossa näytämme vain ristitulosuhteet
sukupuolten välillä kontrolloimattomissa ja kontrolloiduissa malleissa.
Lisäksi raportoimme taulukkona tiettyjen tilastollisesti merkitsevien
demografisten
ja
sosioekonomisten
taustamuuttujien
vetosuhteet
sukupuolten mukaan. Näissä malleissa kontrolloimme myös muut
taustamuuttujat. Liitteessä 1 on raportoitu vakioidut mallit aineistolle, jossa
molemmat sukupuolet ovat mukana.

Tulokset
Tarkastelemme aluksi sukupuolten välisiä eroja kontrolloimattomissa ja
kontrolloiduissa malleissa. Kuviosta 2 nähdään, että kontrolloimattomissa
malleissa naiset kokevat pornografian ja prostituution selvästi suurempina
riskeinä kuin miehet. Naisten ristitulosuhde on pornografian kohdalla lähes
kolme ja puolikertainen ja prostituution kohdalla yli kaksi ja puolikertainen
verrattuna miehiin. Kun taustatekijöitä ei ole vakioitu naisilla ja miehillä on
selkeä – tilastollisesti erittäin merkitsevä – ero pornografian ja prostituution
riskikokemuksissa.
Kun kontrolloimme taustatekijät, erot naisten ja miesten välillä eivät häviä,
vaan kasvavat. Kun muut tekijät on otettu huomioon, naiset kokevat
pornografian yli neljä kertaa suurempana yhteiskunnallisena riskinä kuin
miehet ja prostituution lähes kolminkertaisena riskinä ristitulosuhteella
mitattuna. Tulosten perusteella näyttää siltä, että sosiaalinen rooliteoria ei
pysty selittämään täysin naisten ja miesten eroja vaan taustalla saattaa olla
sukupuolisidonnaiset lisääntymisintressit. Yllättävää tässä tuloksessa on
myös se, että ero sukupuolten välillä on paljon suurempi pornografiassa
kuin prostituutiossa. Tämä voi johtua siitä, että Suomessa prostituution
ostaminen on kriminalisoitu. Tämä institutionaalinen piirre rajoittaa
sukupuolten eroja toisin kuin pornografiassa, jossa institutionaalisia
rajoituksia ei ole ja sukupuolten erot biologisperäisissä sopeutumissa
tulevat herkemmin näkyviin.

2

Ristitulosuhde lasketaan seuraavasti: 𝑂𝑑𝑑𝑠  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜(𝑦) =
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Kuvio 2. Miesten ja naisten välinen ristitulosuhde (OR) pornografian
ja prostituution riskikokemuksille
Seuraavaksi tarkastelemme sukupuolten eroja eri taustamuuttujien
yhteydessä pornografian ja prostituution riskikokemuksissa. Taulukossa 2
esitämme kaikki taustamuuttujat, jotka olivat tilastollisesti merkitseviä (p <
0,05) joko naisille, miehille tai molemmille. Näin vertaamme eri
taustamuuttujien yhteyksiä sukupuolten riskiherkkyyksiin. Taulukon 2
alapuolella on lueteltu ne muuttujat, jotka eivät olleet yhteydessä
pornografian tai prostituution riskikokemuksiin, jotka vakioitiin malleissa.
Naisilla kauneuden hoitoon on tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä
pornografian
riskikokemuksen
kanssa,
mutta
ei
prostituution.
Demografisista tekijöistä ikä ja asuinalue ovat tilastollisesti erittäin
merkitsevässä
yhteydessä
sekä
pornografian
että
prostituution
riskikokemuksiin. Naisten mallissa nähdään voimakas iän positiivinen yhteys
riskikokemuksiin. Esimerkiksi yli 65-vuotiailla on noin kahdeksankertainen
ristitulosuhde pitää pornografiaa riskinä 18–34-vuotiaiden ryhmään
verrattuna.
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Taulukko 2. Demografisten ja sosioekonomisten muuttujien
yhteydet pornografian ja prostituution riskikokemukseen miehillä ja
naisilla. Ristitulosuhteet (OR).
Mies
Pornografia

Nainen

Prostituutio

Pornografia

Prostituutio

a

a

a

Kulutus
kauneudenhoitoon
Kuluttaa

a

Ei kuluta

*

1.781

1.851

1.497

1.305

a

a

a

a

1.904

2.469**

0.709

0.885

a

a

a

a

Siviilisääty
Naimaton/eronnut/
leski
Avo- tai avioliitossa
Ikä
18 – 34

***

1.886*

35 – 49

0.935

0.768

3.171

50 – 64

1.351

1.111

3.933***

2.011*

65 –

4.088*

2.231

7.961***

3.280**

a

a

a

a

Asuinalue
Taajama/kaup.
Maaseutu

2.003

**

0.706

1.025

a

a

a

0.713

0.768

1.490

1.867*

Ammatillinen ja sos.
asema
Hyvä
Kohtalainen
Huono

a
*

1.038

0.339

0.828

3.053

1.560

a

a

a

a

0.829

1.656

1.136

0.631

1.198

0.694

0.944

1.029

0.151

0.072

Koulutus
Peruskoulu

*

Toinen aste

0.495

korkeakoulu

0.537

(log) tulot
Pseudo R

0.452

2

*

0.093

0.570

*

0.067

Malleissa vakioitu: lapsia/ei lapsia, BMI, päätoimi
*

p < 0.05,

**

p < 0.01,

***

p < 0.001

a= kategorisen muuttujan referenssiluokka

Sosioekonomisista tekijöistä vain alhainen ammattistatus verrattuna hyvään
ammattistatukseen ennustaa suurempaa riskiä pornografiaa kohtaan
naisilla. Naisten koulutus tai tulot eivät ole yhteydessä kumpaankaan
selitettävään muuttujaan. Naisten malleissa siis ikä ja ulkonäköön
kuluttaminen (vaikka yhteys on melko pieni) ovat yhteydessä pornografian
ja prostituution riskikokemuksiin mutta sosioekonomiset muuttujat eivät ole
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(paitsi alhainen ammattistatus verrattuna korkea). Tulos puoltaa enemmän
evolutiivisia hypoteeseja, vaikka painoindeksi ei ollutkaan yhteydessä
kumpaakaan selitettävään muuttujaan. Naisilla kaikki taustamuuttujat
selittävät pornografian riskin vaihtelusta noin 15 prosenttia (Pseudo R2) ja
prostituutiosta vähän yli 7 prosenttia.
Miesten malleista nähdään, että kulutus kauneudenhoitoon ei ole
tilastollisesti yhteydessä pornografian ja prostituution merkittävään
riskikokemuksiin. Vaikka ristitulosuhteet ovat jopa isompia kuin naisilla,
virhetermi kasvaa liikaa. Yhteys näyttää olevan niin, että miehet, jotka
eivät kuluta kauneudenhoitoon pitävät pornografiaa ja prostituutiota hieman
enemmän riskeinä kuin muut. Yhteyden suunta on siis sama kuin naisilla.
Avio- ja avoliitto lisäävät miehillä riskikokemusta prostituutiota kohtaan
mutta ei pornografiaa kohtaan. Tulos on looginen, koska miehet, joilla on
puoliso, voivat käyttää vähemmän kaupallisen seksin palveluita ja saattavat
tuntea ne riskeiksi yhteiskunnassa, koska ne voivat vaarantaa parisuhteen.
Vaikka naisilla parisuhde ei ole merkitsevässä yhteydessä riskikokemuksiin,
on huomattavaa, että suunta on eri kuin miehillä. Pariutuneet naiset pitävät
prostituutiota ja pornografiaa vähemmän riskinä. Tulos saattaakin
heijastella sekä naisten ja miesten erilaisia evoluutiossa kehittyneitä
lisääntymisintressejä että sukupuolirooleja.
Miehillä ikä ei juurikaan selitä pornografian ja prostituution merkittäviä
riskikokemuksia toisin kuin naisilla. Vain yli 65-vuotiaiden ryhmä eroaa
tilastollisesti merkitsevästi 18–34-vuotiaiden vertailuryhmästä pornografian
kohdalla. Tosin tämä ero on melko suuri. Myöskään asuinalue ei ole
yhteydessä miesten riskikokemuksiin. Tulokset osoittavat myös sen, että
sosioekonomisista muuttujista ammattiasema ei ole yhteydessä miesten
riskikokemuksiin. Koulutus on merkitsevä vain toisen asteen osalta
verrattuna peruskoulutettuihin. Ristitulosuhteet taulukossa 2 kuitenkin
osoittaa, että mitä korkeammat tulot miehillä on sitä vähemmän he pitävät
sekä prostituutiota että pornografiaa riskeinä. Ainoastaan tulot ja siviilisääty
ovat siis selvästi yhteydessä miesten riskiherkkyyteen.
Myös miehille erikseen tehtyjen mallinnusten tulokset tukevat enemmän
evolutiivista teoriaa kuin sosiaalista rooliteoriaa, vaikka painoindeksi ei
selittänytkään malleissa merkittävää riskikokemusta. Miehillä kaikki
taustamuuttujat selittävät pornografian riskikokemuksen vaihtelusta noin
10 prosenttia (Pseudo R2) ja prostituutiosta noin 7 prosenttia.

Johtopäätökset ja keskustelua
Tarkastelimme tässä artikkelissa, millaisia riskikokemuksia suomalaiset
miehet ja naiset liittävät kaupallisen seksin päämuotoihin: pornografiaan ja
prostituutioon. Viimeistään internetin käytön yleistyminen 1990-luvun
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lopulla on tuonut kaupallisen seksin lähelle jokaisen arkea. Käytännössä
jokainen internetiä käyttävä henkilö on törmännyt joskus pornografiseen
materiaaliin. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten toteutetun pohjoismaisen
nuorisotutkimusraportin mukaan teini-ikäisistä pojista jopa 99 prosenttia ja
tytöistä 86 prosenttia ilmoittivat katselleensa pornografiaa internetistä tai
muualta ainakin joskus (Sørensen & Knudsen, 2006, 49). Vastaavasti
prostituutio on tullut internetin myötä arkisemmaksi ilmiöksi, vaikka sen
ostaminen Suomessa onkin kriminalisoitu. Maksullisia seksipalveluita
suomenkielellä mainostavia sivustoja on useita (esim. SexWork.net ja
Seksitreffit.fi)
ja
näiden
kautta
kuka
tahansa
voi
löytää
prostituutiopalveluita.
Tulosten perusteella naiset pitivät keskimäärin miehiä enemmän
prostituutiota ja pornografiaa yhteiskunnallisina riskeinä, eli ensimmäinen
hypoteesi sai tukea. Tämä ei liene yllätys, koska kaupallinen seksi on
miehille suunnattua ja miehet myös kuluttavat kaupallista seksiä enemmän
kuin naiset.
Toisen ja kolmannen tutkimushypoteesin avulla vertailimme sosiaalista
rooliteoriaa ja evolutiivista teoriaa toisiinsa. Tulosten perusteella sosiaalinen
rooliteoria ei saanut tukea vaan evolutiiviset selitykset toteutuivat
paremmin. Kun taustamuuttujat kontrolloitiin, sukupuolten erot eivät
vähentyneet vaan vahvistuivat. Näin ollen demografiset, sosioekonomiset
tai biologisperäiset muuttujat eivät poistaneet tai vähentäneet sukupuolten
välisiä eroja kaupallisen seksin riskikokemuksissa. Lisäksi miehillä
molempiin kaupallisen seksin riskikokemuksien muotoihin olivat yhteydessä
ainoastaan tulot. Naisilla demografiset ja sosioekonomiset muuttujat
selittivät paremmin riskikokemuksia mutta varsinkin iällä oli vahva yhteys
riskikokemuksiin. Naisilla myös kulutus ulkonäköön oli yhteydessä
pornografian
riskikokemuksessa.
Huomattavaa
on
kuitenkin,
että
painoindeksi ei ollut yhteydessä riskikokemuksiin, vaikka ulkonäköön
liittyvänä muuttujana näin voitiin olettaa evolutiivisen hypoteesin mukaan.
On
mahdollista
otaksua,
että
sosiaalisen
rooliteorian
valossa
riskikokemuksiin
liittyvien
sukupuolierojen
pitäisi
olla
vapaassa
yhteiskunnassa pienemmät pornografian kuin prostituution kohdalla.
Pornografia on molemmille sukupuolille hyväksyttävämpi kaupallisen seksin
muoto kuin prostituutio, lisäksi Suomessa prostituutio on kriminalisoitua ja
lähes kokonaan miehille suunnattua. Analyysimme ei tukenut tältä osin
sosiaalista rooliteoriaa vaan sukupuolten väliset erot olivat suuremmat juuri
pornografian riskikokemusten kohdalla. Tulosta voidaan selittää siten, että
evolutiivisten sopeutumien erot/samankaltaisuudet sukupuolten välillä
tulevat sitä paremmin esiin mitä enemmän yhteiskunta vapautuu
sukupuoleen liittyvistä normeista ja valintojen mahdollisuus lisääntyy (esim.
Jokela, 2005; Price ym., 2014). Molempien sukupuolten kohdalla mallimme
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myös selittivät pornografian riskikokemusten sisäisestä vaihtelusta noin
kaksi kertaa enemmän kuin prostituution.
Tutkimuksen rajoituksina voidaan pitää yleisesti kyselyaineistoihin liittyviä
ongelmia reliabiliteetissa ja validiteetissa kuten vastaajakatoa ja sisäistä
validiteettia esimerkiksi vastaajien erilaisia käsityksiä kysymyksistä. Lisäksi
mittaustapaan liittyy mahdollisia metodologisia ongelmia. Pornografia ja
prostituutio voivat olla ihmisille hyvin sensitiivisiä asioita, eivätkä he vastaa
kysymyksiin omien tuntemusten ja asenteiden mukaan, vaan siten, miten
heidän odotetaan vastaavan. Esimerkiksi naimisissa olevat miehet pitivät
prostituutiota enemmän riskinä kuin naimattomat miehet. Tämä voi johtua
siitä, että miehet vastaavat kuten heidän oletetaan asemassaan vastaavan,
ja pitävät siksi prostituutiota enemmän riskinä, kuin naimattomat miehet.
Toisaalta kyse saattaa olla myös muunlaisesta valikoitumisesta. Miehet,
jotka pitävät kaupallista seksiä enemmän riskinä avioituvat helpommin.
Kaupallisen seksin institutionaalinen sääntely on vahvasti kulttuuriin ja
ajankohtaan sidottu ilmiö. Esimerkiksi elokuva- ja televisioviihteen
sensuurikäytännöissä ja prostituution kriminalisoinnissa on eri maiden
kesken selkeitä lainsäädännöllisiä eroja. Tämän tutkimuksen tulokset
koskevat vain yhtä maata. Suomessa seksipalveluiden osto on
kriminalisoitu, joten prostituution kokeminen riskiksi on pelkästään tästä
syystä verrattain yleistä kaikissa väestöryhmissä. On todennäköistä, että
sellaisissa maissa joissa prostituutio on laillista, se saatetaan nähdä
huomattavasti pienempänä riskinä etenkin sellaisten keskuudessa, jotka
eivät itse ole menestyneet parinvalintamarkkinoilla.
Sukupuolten erot kaupalliseen seksiin liittyvissä kokemuksissa ja niiden
vaihtelu eri yhteiskunnallisissa tilanteissa ovat todennäköisesti voimakkaasti
muuttuvia ilmiöitä, johon ovat yhteydessä sekä yhteiskunnalliset normit
että yksilöiden riskiarviot omalle seksuaaliselle hyvinvoinnilleen. Siksi
ajalliset ja kansainväliset vertailut tarjoaisivatkin mahdollisuuksia arvioida
sosiaalisiin rooliteorioihin ja evolutiivisiin selitysmalleihin perustuvia
olettamuksia tätä tutkimusta luotettavammin.
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LIITTEET
Liitetaulukko 1. Kaikkien analyysissa käytettyjen demografisten ja
sosioekonomisten muuttujien yhteydet pornografian ja
prostituution riskikokemukseen. Ristitulosuhteet (OR)
Pornografia
Kulutus
kauneudenhoitoon
Kuluttaa
Ei kuluta
Sukupuoli
Mies
Nainen
Siviilisääty
naimaton/eronnut/leski
avo- tai avioliitossa
Ikä
18 – 34
35 – 49
50 – 64
65 –
Lapsia
Ei
On
Asuinpaikka
Taajama/kaupunki
Maaseutu
Päätoimi
Työssä/työnhakija
Opiskelija
Eläkeläinen tai muu
Ammatti- ja sos. asema
Hyvä
Kohtalainen
Huono
BMI
Normaali
Lievä ylipaino
Merkittävä ylipaino
Koulutus
Peruskoulu
Toinen aste
Korkeakoulu
Kotitalouden tulot (log)
Pseudo R2
*

a
1.672**

(0.29)

a
1.489*

(0.24)

a
4.270***

(0.79)

a
2.883***

(0.45)

a
0.962

(0.17)

a
1.291

(0.20)

(0.56)
(0.69)
(1.98)

1
1.243
1.557*
2.933***

(0.30)
(0.35)
(0.90)

a
1.064

(0.22)

a
0.756

(0.14)

a
1.287

(0.23)

a
1.340

(0.23)

(0.25)
(0.26)

a
0.902
1.330

(0.34)
(0.30)

(0.22)
(0.39)

a
0.894
1.023

(0.15)
(0.32)

a
1.096
0.793

(0.20)
(0.18)

a
0.960
0.907

(0.16)
(0.19)

a
0.931
0.810
0.783

(0.22)
(0.23)
(0.16)

a
0.970
0.659
0.848

(0.22)
(0.17)
(0.14)

1
1.876*
2.464**
5.742***

a
0.441
1.097
a
1.098
1.185

0.147
**

Prostituutio

0.086

***

p < 0.05,
p < 0.01,
p < 0.001
a= kategorisen muuttujan referenssiluokka
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TIIVISTELMÄ
Evoluutiopsykologinen näkökulma on yleistynyt kuluttajatutkimuksen kansainvälisissä artikkelisarjoissa. Suomalaisessa tieteellisessä keskustelussa evoluutiopsykologia on kuitenkin jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Tämä artikkeli esittelee evoluutiopsykologian ja evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen perusolettamat. Evoluutiopsykologia on hedelmällinen viitekehys kuluttajatutkimukselle, koska se mahdollistaa tieteellisen yhtenäisyyden kehittämisen, kasvattaa tutkimusten poikkitieteellisyyttä ja nostaa esiin uusia tutkimusasetelmia, mutta vain mikäli evoluutiopsykologiasta sovelletaan päivitettyä ja laajennettua tulkintaa.
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JOHDANTO
Evoluutiopsykologia (EP) on viime vuosikymmenien aikana täydentänyt
psykologian tutkimuskenttää ja herättänyt kiinnostusta myös soveltavien
tieteiden, kuten kuluttajatutkimuksen, piirissä. Evoluutiopsykologia tarkastelee mielen evoluutiota (Buss, 2009). Lähestymistavan lupaus perustuu
sen kykyyn integroida biologisia ja kulttuurisia lähestymistapoja uudella tavalla (Kenrick ym., 2002). Toisaalta tutkimuskentän perinteisiä rajoja rikkovana tulokkaana evoluutiopsykologia on herättänyt voimakasta keskustelua,
usein virheellisiin käsityksiin EP:stä pohjautuen (esim. Confer ym., 2010).
Kuluttajatutkimuksen ja evoluutiopsykologian rajapinta on kokonaisuudessaan laaja ja monitasoinen. Molempien alojen tutkimuksen yhdistävänä tekijänä on ihmisen käyttäytyminen. Kuluttajatutkimus soveltaa ymmärrystä
ihmisten käyttäytymisestä kuluttamisen ilmiöihin, ja EP puolestaan tarjoaa
selityksiä ihmisen käyttäytymiselle. Kuten Kenrick ym. (2013) huomauttavat, tämä ei tarkoita, että kaikkien kuluttajatutkijoiden tulisi olla evoluution
tutkijoita. Ymmärrys evolutiivisista voimista kulutuksen taustalla voi kuitenkin auttaa näkemään kuluttamisen ilmiöt uudessa valossa, jolloin potentiaalisesti syntyy uusia tieteellisiä innovaatioita. Lisäksi on hyvä huomata tutkimusalojen kaksisuuntainen vuorovaikutus. Yhtäältä EP voi tarjota kuluttajatutkimukselle hedelmällisen viitekehyksen, ja toisaalta kuluttaminen, kulutustuotteet ja kuluttajakäyttäytyminen tuottavat EP:n tutkimukselle rikasta
aineistoa (Miller, 2009; Saad, 2007; Buss, 2009).
Evoluutiopsykologinen ajattelutapa on muiden muassa yllä kuvatusta syistä
nähty hyödylliseksi näkökulmaksi kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa
(Durante & Griskevicius, 2016; Hantula, 2003; Lynn, Kampschoeder & Pereira 1999; Pham 2013). EP:aa on sovellettu monien kuluttajakäyttäytymisen keskeisten käsitteiden, kuten muistin (Klein ym., 2002; Nairne ym.,
2007; 2008a; 2008b), asenteiden (Beall & Tracy, 2013; Durante & Arsena,
2015; Durante ym., 2011; Durante ym., 2008; Haselton ym., 2007), havaitsemisen (Drewnowski 1997; Joye ym., 2011; Langlois ym., 2000; Saad,
2004; Vyncke, 2011), päätöksenteon (Capra & Rubin, 2011; Haselton &
Nettle, 2006; Haselton ym., 2009;	
   Kenrick ym., 2009; Kenrick & Griskevicius, 2013) ja (kulutus)kulttuurin (Carroll, 2005; Grabe, 2011;	
   Saad, 2011b,
Saad, 2012; Sundie ym., 2011) ymmärryksen syventämiseksi. Näkökulma
täydentää myös kulttuurisia teorioita kuluttajakäyttäytymisestä, sillä lähes
kaikista kuluttamisen ilmiöistä voidaan tunnistaa sekä evolutiivisia että kulttuurisia ulottuvuuksia (Cohen & Bernard 2013). Ihmisillä on esimerkiksi
fundamentaalinen ja universaali tarve syödä. Kulttuurinen ympäristö ei voi
poistaa tätä biologista tarvetta, mutta ruokailuun liittyvät makumieltymykset, tavat, tottumukset ja kulttuurit voivat vaihdella voimakkaasti. Dawkinsin (1993/1976) mukaan ihmisen biologia asettaa käyttäytymiselle reunaehdot (usein hyvinkin laveat), joiden puitteissa kulttuurinen variaatio voi
olla erittäin suurta (ks. myös Gangestad, Haselton & Buss, 2006).
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Evoluutiopsykologian itsessään voidaan nähdä jo vakiinnuttaneen asemansa, mutta lupaavat empiiriset tulokset ovat kasvattaneet myös kuluttajatutkimukseen sovelletun EP:n painoarvoa kansainvälisellä kentällä. Tilanne on
muuttunut erityisesti 2010-luvulla, sillä vielä 2000-luvulla EP-pohjaiset artikkelit olivat harvinaisia kuluttajatutkimuksessa (vrt. Saad, 2006; Durante
& Griskevicius, 2016). Paljon viitattujen artikkelien lisäksi EP on saanut
omia teemanumeroita (Journal of Consumer Psychology) ja tutkimussuunnan keskeisiä nimiä on noussut johtavien artikkelisarjojen (Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Psychology, Journal of Marketing)
toimituskuntiin. EP:n rooli kuluttajatutkimuksessa näkyy myös suosittuina
kirjoina, kuten Gad Saadin (2011b) toimittama Evolutionary Psychology in
the Business Sciences ja Craig Robertsin (2011) toimittama Applied Evolutionary Psychology. Myös Pham (2013) on listannut EP:n tärkeäksi uudeksi
tutkimussuunnaksi kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa.
Vaikka evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen mahdollisuuksia on kartoitettu vasta vähän (Griskevicius & Kenrick, 2013) ja tutkimustraditio kärsii
vielä monista lastentaudeista (esim. metodien osalta, ks. Lopuksi-luku), on
sovelletun EP:n rooli kuluttajatutkimuksessa kasvussa. Toisaalta EP:n soveltamisesta kuluttajatutkimukseen vastaa vielä pieni mutta aktiivinen joukko
tutkijoita, joiden tutkimusintressit ovat vaikuttaneet siihen, mihin kuluttajatutkimuksen ilmiöihin EP:tä on eniten sovellettu. Koska kyseessä on kuitenkin sovellusalan painavin kärki, viittaamme erityisesti näihin alan näkyvimpiin hahmoihin. Kansainvälisesti kasvavasta painoarvostaan huolimatta sovellettu EP on Suomessa harvinaisuus (vrt. Piha & Lähteenmäki-Uutela,
2014). Siksi artikkelin tavoitteena on tarjota suomalaiselle yleisölle johdatus
evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen perusteisiin.
Seuraavassa luvussa kuvaamme ensin EP:n keskeiset oletukset ja käsitteet.
Sen jälkeen käymme läpi kuluttajatutkimuksen keskeisiä käsitteitä evoluutiopsykologisesta näkökulmasta. Pyrimme näillä esimerkeillä avaamaan
EP:n oletuksia käytännössä ja osoittamaan niiden kyvyn täydentää ja luoda
uutta tulokulmaa kuluttajakäyttäytymiseen. Käymme samalla läpi myös tutkimusasetelmia, joihin EP parhaiten soveltuu. Tämän jälkeen nostamme
tarkastelutasoa ja pohdimme EP:n antia kuluttajatutkimukselle laajemmin.
Artikkelin lopuksi esitämme yhteenvedon sekä evoluutiopsykologiseen kuluttajatutkimukseen liittyviä varauksia.

EVOLUUTIOPSYKOLOGIAN KESKEISET OLETUKSET
Evoluutiopsykologian tarkoituksena on selittää ihmisen käyttäytymistä ja
mielen rakenteita evoluution avulla. Samaan tapaan kuin evoluutiobiologia
näkee ihmisen fyysisten rakenteiden saavuttaneen nykymuotonsa miljoonien vuosien luonnonvalinnan tuloksena, evoluutiopsykologit katsovat myös
ihmismielen psyykkisillä rakenteilla olevan evolutiivinen perusta. (Esim.
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Buss, 2005.) Nämä evolutiivisesti kehittyneet rakenteet ilmenevät ajatteluja käyttäytymismalleina, jotka ovat tuottaneet keskimäärin yksilön selviytymistä ja lisääntymistä parantavia ratkaisuja tarkkarajaisiin kehitysympäristömme haasteisiin. Evoluutiopsykologisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat selitystaso, psykologinen adaptaatio, evolutiivinen kehitysympäristö
ja kelpoisuus (ks. Piha & Lähteenmäki-Uutela, 2014). Näitä perinteisiä käsitteitä täydentää yhä useammin ekologisen rationaalisuuden käsite (Haselton ym., 2009; Kenrick ym., 2009; Pham, 2007).
EP erottelee toisistaan ns. proksimaattiset ja ultimaattiset selitystasot (Tinbergen, 1963). Näistä proksimaattiset selitykset viittaavat mekanismien ja
käyttäytymismallien välittömämmin havaittavissa oleviin selityksiin, vastaten mitä- tai miten-tason kysymyksiin. Ultimaattiset selitykset taas vastaavat ilmiöiden juurisyihin tarttumalla miksi-tason kysymyksiin. Jako on sovellettavissa minkä tahansa käyttäytymisen ilmiön kohdalla. Esimerkiksi nälän tunne johtuu proksimaattisella tasolla verensokerin laskusta, mikä synnyttää tarpeen syödä. Ultimaattisella tasolla taas on tärkeä kysyä, miksi nälän tunne on kehittynyt ja mitä evolutiivista hyötyä siitä on ollut. Selitystasot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne tarjoavat toisiaan täydentäviä
vastauksia. (Scott-Phillips ym., 2011.) Erottelu proksimaattisiin ja ultimaattisiin selitystapoihin on yksi keskeisimmistä evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen epistemologisista työkaluista ja tekijä, joka erottaa EPpohjaiset selitykset useista muista lähestymistavoista (Saad, 2013).
Adaptaatiolla eli sopeumalla (Williams, 1966) tarkoitetaan perimässämme
kulkevaa ratkaisua valittuun evolutiiviseen haasteeseen. Näköaisti ja kahdella jalalla käveleminen ovat esimerkkejä ihmiskehon adaptaatioista. Evoluutiopsykologia ulottaa adaptiivisen ajattelun myös ihmismieleen. Psykologiset adaptaatiot ovat luonnonvalintapaineen alla kehittyneitä reaktio- ja
käyttäytymismalleja, jotka ovat pitkällä aikavälillä parantaneet esi-isiemme
todennäköisyyttä selviytyä ja lisääntyä. Esimerkiksi pelon tai inhon tunne ja
näiden tunteiden aiheuttamat käyttäytymismallit ovat psykologisia adaptaatioita (ks. Neuberg, Kenrick & Schaller, 2011; Tybur ym., 2013). Perinteinen evoluutiopsykologia näkee ihmisaivojen koostuvan lukemattomista eri
adaptaatioista, jotka toimivat itsenäisten käyttäytymismoduulien verkostona (Barrett & Kurzban, 2006; Fodor, 1983). Uudemmassa kirjallisuudessa
lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu, koska kokeelliset tulokset viittaavat
useammin yleisiin (domain general) kuin kohdistettuihin (domain specific)
psykologisiin prosesseihin (Bolhuis ym., 2011). Lisäksi Panksepp & Panksepp (2000) korostavat näkemystä, että korkeimpien ajattelu- ja käyttäytymismallien selittäminen vaatii aina yksilön ja ympäristön roolin huomioimista. Onkin mahdollista, että adaptaation käsite vaatii uudenlaista jaottelua, jossa kaksitasoisista prosesseista siirrytään heterogeenisempään mutta
yhä hierarkkiseen prosessointimalliin (ks. Barret, 2012).
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Evolutiivinen kehitysympäristö (environment of evolutionary adaptation,
EEA) tarkoittaa sitä ympäristöä, jossa kulloinenkin adaptaatiomme on kehittynyt (Barkow, Cosmides & Tooby, 1992). Aika, joka kunkin adaptaation
vakiintumiseen kuluu, on tapauskohtainen ja suhteessa luonnonvalintapaineen voimakkuuteen (Workman & Reader, 2014). Teemme nykyyhteiskunnassa jatkuvasti päätöksiä aivoilla, joissa ei ole tapahtunut merkittäviä biologisia muutoksia kymmeniin tuhansiin vuosiin. (Tooby & Cosmides, 1992, ks. esimerkkejä Confer ym., 2010). Biologisen evoluution ohella
ihmisen käyttäytymiseen on jo kymmenien tuhansien vuosien ajan vaikuttanut kulttuurievoluutio. Kulttuurievoluutio perustuu puhe- ja kielitaidon
mahdollistamaan sosiaaliseen oppimiseen, tiedon kumuloitumiseen ja siirtymiseen sukupolvien yli. Viimeksi kuluneiden 10 000 vuoden aikana kulttuurievoluutio on ollut erityisen nopeaa. Kehityksen nopeudesta on seurannut, että biologinen evoluutio on jäänyt kulttuurisesta evoluutiosta jälkeen.
Tämä näkyy muun muassa liikalihavuuden ongelmina länsimaissa, missä
evolutiivisessa kehitysympäristössämme selviytymistä parantanut taipumus
nauttia rasvaisesta ja makeasta ruuasta aiheuttaakin terveysongelmia
(esim. Saad, 2006; Tybur & Griskevicius 2013).
Kelpoisuus (inclusive fitness, Hamilton, 1964; Dawkins, 1993/1976) voidaan biologisesti määritellä organismin pyrkimykseksi maksimoida omien
geeniensä siirtyminen tuleville sukupolville. Kärjistetysti kelpoisuus on
oman selviytymisen ja lisääntymisen maksimoimista. Kelpoisuudesta on
kuitenkin kysymys myös sukulaisvalinnassa ja ei-sukulaisten välisessä vastavuoroisessa altruismissa. Omaa sukulaista kannattaa suosia, koska tämä
kantaa samaa geeniperimää kuin yksilö itse. Tämä näkyy esimerkiksi lahjojen antamisessa, jossa sukulaissuhteen geneettinen läheisyys selittää annettujen lahjojen määrää (Caplow, 1982). Myös muut kuin sukulaiset voivat
tukea yksilön kelpoisuutta (reciprocal altruism; Trivers 1971). Evolutiivisen
historian aikana ihmisille on ollut monipuolisesti hyötyä toimia yhdessä lajitovereiden kanssa, ja ihminen edeltäjineen on pitkään ollut korostetusti
laumaeläin (Dunbar & Shultz, 2007). Yhteistyössä toimimalla yksilöt tukevat
toistensa kelpoisuutta jakamalla vastavuoroisesti resurssejaan. Tätäkin ilmiötä voidaan havainnollistaa tutkimalla annettujen lahjojen määrää eisukulaisten ystävien välillä (Saad & Gill, 2003). Pitkällä aikavälillä vastavuoroisuus on johtanut esimerkiksi kulttuurien ja yhteiskuntien syntymiseen
(Burkart ym., 2014)
Ekologinen rationaalisuus tai syvä rationaalisuus (Kenrick ym. 2009; Haselton ym. 2009) selittää käyttäytymisen kontekstivaikutuksia. Käsite on osa
evoluutiopsykologian uudempaa trendiä, jossa ympäristötekijöiden vaikutus
huomioidaan paitsi aivorakenteen biologisen kehittymisen osalta, myös välittömämmin käyttäytymisen kontekstitekijöiden selittäjänä. Esimerkiksi
Griskevicius ym. (2010) osoittivat, että ympäristöystävällisiä statustuotteita kuten selkäreppu haluttiin ostaa, kun ne maksoivat verrokkeja
enemmän ja tuotteet ostettiin muiden nähden. Jos tuotteet aiottiin tilata
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verkosta eli näkymättömistä muilta, vaikutus katosi. Perinteinen rationaalisuus tai käyttäytymistaloustiede ei pysty ennustamaan tällaisia tarkkarajaisia kontekstivaikutuksia. Evoluutiopsykologinen selitysmekanismi tulokselle
on, että ihmiset käyttävät rajattuja resurssejaan vain silloin, kun se
edesauttaa evolutiivisten tavoitteiden saavuttamista. Tässä tapauksessa
vain muilla ihmisille näkyvät status-tuotteet vastaavat evolutiiviseen tarpeeseen viestiä ja nostaa omaa asemaa sosiaalisessa ryhmässä, millä on
useita yksilön kelpoisuutta parantavia vaikutuksia (Griskevicius & Kenrick
2013). Tällainen yksilön välittömän ympäristön tai elämänvaiheen ja esihistoriamme kautta määrittyneiden käyttäytymismallien vuorovaikutus on ollut
yksi viime vuosien keskeisimpiä tutkimusasetelmia EP-pohjaiselle kuluttajatutkimukselle.

Evoluutiopsykologisten oletusten ja kulutustutkimuksen linkki
Vaikka kuluttaminen on verrattain uusi kulttuurinen ilmiö, sen pohjalla olevien lainalaisuuksien nähdään noudattavan evolutiivisia periaatteita (Saad,
2007). Esimerkiksi kahdeksan kymmenestä suurimmasta ravintolaketjusta
luottaa suolaisen, makean ja rasvaisen ruoan kombinaatioon (Saad, 2011c).
Vaikka pikaruoan menestystä tuetaan valtaisalla markkinointibudjetilla, tulos tukee evolutiivisia oletuksia siitä, että ihmisille on kehittynyt himo energiapitoisia ruokia kohtaan (Drewnowski, 1997). Lisäksi jos kyse olisi vain
markkinointivoimasta, olisi menestyvien ravintolaketjujen joukossa terveellisempiä vaihtoehtoja. Vaikka evoluutiopsykologia ei pysty ennustamaan yksittäisen ravintolaketjun menestystä, sen avulla voidaan saada vahva selityspohja kuluttamisen ilmiöille. Evoluutiopsykologia onkin vahvimmillaan,
kun tarkastelutasona ovat tällaiset miksi-kysymyksiin tarttuvat ultimaattiset
selitykset (Griskevicius & Kenrick, 2013).
Vaikka evoluutiopsykologian usein nähdään vastaavan laajoihin ihmislajin
kehityksen kysymyksiin, näkökulman avulla voidaan tuottaa myös hyvin
tarkkarajaista uutta tietoa. Evoluutiopsykologiassa ihmismieltä on perinteisesti mallinnettu linkkuveitsenä, jossa eri osat ovat erikoistuneet hyvin spesifeihin evolutiivisiin ongelmiin (Cosmides & Tooby, 1994; Barrett & Kurzban, 2012; Barret & Kurzban, 2006). Esimerkiksi ihmisillä on universaali
pelko käärmeitä kohtaan (Öhman & Mineka, 2001), mutta ei pistorasioita
kohtaan, koska näistä ensimmäinen on ollut keskeinen uhka kehitysympäristössämme ja toinen ei – vaikkakin nykyään jälkimmäinen aiheuttaa
enemmän uhkatilanteita länsimaissa. Ajattelun ja käyttäytymisen ominaisuuksien nähdään siis muovautuneen pitkäkestoisen luonnonvalinnan kautta, jossa tehokkaimmaksi ratkaisuksi on osoittautunut tarkkarajaisten psykologisten mekanismien kehittyminen. Evoluutiopsykologia ei nojaa kuitenkaan ainoastaan erikoistuneisiin mekanismeihin (domain specifity) (ks. yllä,
mm. Bolhuisin ym., 2011), vaan se tunnistaa myös yleisiä mekanismeja
(domain general), kuten oppiminen (Evans, 2003).
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Tarkkarajaiset oletukset tuovat paljon mahdollisuuksia kuluttajatutkijoille.
Ne ennustavat käyttäytymistä jokseenkin universaalisti ja systemaattisesti.
On kuitenkin tärkeä huomata, että mekanismit toimivat suhteessa ympäristön ekologisiin ja kulttuurisiin muuttujiin. Esimerkiksi Griskevicius ym.
(2009) löysivät laboratoriokokeissaan heuristiikkoihin pohjautuvien mainoksien tehon riippuvan siitä, millaista virittävää sisältöä kuluttajat olivat nähneet juuri aiemmin. Katsottuaan romanttisia komedioita kuluttajat suosivat
mainoksia, jotka mainostivat ryhmästä erottautumista. Tämä tukee evolutiivisia oletuksia siitä, pariutumismahdollisuudet ovat parantuneet niillä, jotka ovat sosiaalisesti erottuneet muista. Sen sijaan katsottuaan kauhuelokuvaa, kuluttajat suosivat mainoksia, jotka vetosivat muiden kuluttajien ostaneen saman tuotteen (ja karttoivat yksilöllisyyttä korostavia mainoksia).
Tämäkin tulos tukee evolutiivisia oletuksia siitä, että uhkatilanteissa ryhmäytyminen on tehokas puolustuskeino. Evoluutiopsykologiassa ollaankin
siirtymässä kohti laajempaa käsitystä perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksista, paitsi ominaisuuksien kehittymisen, myös niiden toiminnan aktivoinnin suhteen.
Moderni evoluutiopsykologia olettaa ihmisten siis olevan sekä esihistoriansa
että ympäristönsä muokkaama, vallitsevien olosuhteiden ja yksilöllisten
preferenssien mukaan reagoiva aktiivinen toimija. Tällainen ihmiskäsitys luo
sekä systemaattisuutta että monipuolisuutta kuluttajatutkimukseen.

EVOLUUTIOPSYKOLOGINEN NÄKÖKULMA
KULUTTAJATUTKIMUKSEN KÄSITTEISIIN
Jotta evoluutiopsykologinen tutkimusote konkretisoituisi, tarkastelemme kuluttajatutkimuksen keskeisiä käsitteitä: (i) muisti, (ii) asenteet, (iii) tunteet,
(iv) havaitseminen ja (v) päätöksenteko. Lisäksi pohdimme lyhyesti kulutuskulttuuria evoluutiopsykologisesta näkökulmasta. Nojaudumme tarkastelussa erityisesti Saadin (2013) esittämään katsaukseen.
Muisti. Tutkimustulokset antavat tukea evolutiivisille oletuksille muistin
toiminnasta. Esimerkiksi Nairne ym. (2007; 2008b) ovat osoittaneet koehenkilöiden palauttavan merkittävästi paremmin esineitä muististaan, jos
he ovat viritettynä selviytymistekijöillä ja heitä on pyydetty miettimään,
kuinka kukin esine voisi auttaa selviytymisessä. On mahdollista, että esimerkiksi fyysisen vaaran välttämisen motiivi parantaa aktivoituessaan jonkin verran myös yleisesti muistin prosessointia. Lisäksi seksuaalisen virittyneisyyden on havaittu vaikuttavan muistoihin statusta nostavista tuotteista,
mitä on perusteltu lisääntymiseen kohdistuneilla luonnonvalintapaineilla
(Janssens ym., 2011; Lens ym., 2012).
Asenteet. Asenteiden osalta voidaan löytää esimerkiksi evolutiivisiin sukupuolioletuksiin liittyviä eroja suhteessa kuluttamiseen (Saad, 2013). Esi56

merkiksi naiset kuluttavat enemmän kauneuteen ja hygieniaan liittyviä
tuotteita (Sarpila, 2013), kun taas miehet suhtautuvat erityisen positiivisesti näkyvän kulutuksen tuotteisiin, kuten kalliisiin autoihin (Dunn & Searle,
2010). Selitysmekanismina tuloksille on sukupuolien eroavat parinvalintakriteerit, jossa miehet arvostavat kumppanin nuoruutta ja ulkoisia piirteitä
ja naiset kumppanin resursseja ja yritteliäisyyttä (Buss, 1989). Näitä tuloksia tulee kuitenkin tulkita varoen. Perinteinen tulkinta evoluutiopsykologiasta jakaisi miehet ja naiset dikotomisesti kahteen ryhmään. Kokeellisissa
psykologian tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että feminiininen ja maskuliininen käyttäytyminen liittyy pikemminkin sukupuolihormonien yksilöllisiin
tasoihin kuin eksplisiittiseen sukupuoleen (Ayeung ym., 2011; Bos ym.,
2012). Yksilölliset hormonitasot selittävät käyttäytymismallien eroja paitsi
sukupuolten välillä, myös niiden sisällä (esim. Udry 1994). Esimerkiksi naisilla kuukausikierron, johon liittyy voimakas hormonitasojen kausittainen
vaihtelu, on kokeellisesti osoitettu vaikuttavan vaatetusvalintoihin (Durante
ym., 2008; Beall & Tracy, 2013; Haselton ym., 2007) sekä asenteisiin eri
tuotteita kohtaan (Durante & Arsena, 2015; Durante ym., 2011). Lisäksi
Aspara ja Van Den Bergh (2014) ovat havainneet, että miehillä maskuliiniseksi mielletyn tuotteen ostamista ennustaa paremmin fyysinen indikaattori
synnynnäisen eli prenataalisen testosteronin läsnäolosta (ns. digit ratio)
kuin itse eksplisiittinen sukupuoli. Evoluutiopsykologian näkökulmasta sukupuolieroihin liittyvät asenne-erot selittyvätkin yksioikoista sukupuolidikotomiaa laajemmin esimerkiksi vallitsevilla hormonitasoilla, elämänvaiheella,
kasvatusympäristöllä ja lisääntymisstrategialla (ks. esim. Hill ym., 2012;
Kenrick & Luce, 2000).
Tunteet. Tunteet ovat kehittyneet ratkaisemaan adaptiivisia ongelmia
(Tooby & Cosmides, 2008; Cosmides & Tooby, 2000). Siksi evoluutiopsykologinen tarkastelutapa voi auttaa ymmärtämään syvällisemmin sitä, miten
tunteet aktivoituvat ja ohjaavat kuluttajien käyttäytymistä. Kuten yllä mainittu esimerkki Griskevicius ym. (2009) tutkimuksesta osoitti, tunnepitoiset
mediasisällöt aktivoivat kuluttajaien motiiveja (romantiikka: kumppanin
saaminen, kumppanin säilyttäminen, pelko: itsensä suojelu fyysiseltä vaaralta). Motiivit taas johtivat evolutiivisten oletusten mukaisiin mainos- ja
tuotepreferensseihin. Huomionarvoista on, että tutkimuksessa tuloksia yritettiin selittää myös kahdella muulla yleisellä selitysmallilla (general arousal
model, ks. Pham, 1996, affective valence, ks. Schwarz & Bless 1991), mutta vain evolutiivinen linssi pystyi selittämään koetulokset.
Havaitseminen. Evoluutiopsykologian, havaintojen ja kuluttamisen yhteydestä on useita esimerkkejä. Erityisesti nämä näkyvät aistimarkkinoinnin
sovelluksina, koska EP:ssä aistien nähdään adaptaatioina esihistoriallisiin
valintapaineisiin. Esimerkiksi	
   näköaistin osalta on kuluttajien huomattu suhtautuvan myönteisemmin mainoksiin, jossa käytetään hyväksi kelpoisuusviitteitä (Vyncke, 2011; Saad, 2004). Myös muiden aistien osalta on saatu
evolutiivisia oletuksia noudattavia tuloksia.
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Päätöksenteko. Evoluutiopsykologinen näkökulma voi selittää päätöksenteon prosesseja yksinkertaista kontekstillisuutta syvemmin ekologisilla tekijöillä. Tämä pätee niin välittömiin muutoksiin kuin kroonisempiin päätöksenteon yksilöllisiin eroihin. Esimerkiksi kuluttajien tappiokammo vahvistuu itsesuojelumotiivin ollessa aktiivisena; sen sijaan parinvalintamotiivin ollessa
aktiivisena tappiokammo häviää ja voi jopa kääntyä päälaelleen miesten
osalta (Li ym., 2012). Selitys tälle on, että uhan kohdatessa evolutiivisesti
kestävä ratkaisu on ollut sulautua muihin ja välttää erottumista ja riskejä.
Tämä näkyy myös sinänsä etäisissä taloudellisissa päätöksissä, koska virikkeet aktivoivat samoja käyttäytymismalleja kuin fyysiset uhat – kuluttajien
aivot eivät erota näitä toisistaan, vaan toimivat heuristisesti tässä asiassa.
Pysyvämpiä yksilöllisiä eroja selittää esimerkiksi lapsuuden sosioekonominen asema: köyhissä oloissa kasvaneet tarttuvat mieluummin välittömiin
etuihin ja ottavat suurempia riskejä kuin varakkaissa ja tasaisissa oloissa
kasvaneet (Griskevicius ym., 2011). Vaikka myös sosiologinen tutkimus voi
ennustaa tällaisen tuloksen, evoluutiopsykologia voi tarjota tulokselle selityksen. Kasvuympäristö virittää yksilöt laadullisesti poikkeaviin strategioihin
(ks. White ym., 2013), koska nämä ovat olleet evolutiivisesti kestäviä ratkaisuja esihistoriassamme.
Nostamme viimeiseksi esiin keskustelun (kulutus)kulttuurista evolutiivisen
linssin läpi. Ehdottamme, että kulttuurisilla käytänteillä on evolutiivinen
pohja. Lähestymme asiaa rakentamalla vuorovaikutusta Warden (2005)
käytäntöjen teorian ja EP:n välille. Esimerkiksi miksi merenrantatontit ovat
sisämaatontteja kalliimpia tai miksi matkailumainoksissa käytetyt maisemat
ovat niin yhdenmukaisia? Molemmat vetoavat elinympäristön valintaamme
ohjaaviin mekanismeihin, vaikka ympäristötekijöillä ei ole enää yhteyttä yksilön selviytymiseen kuten esihistoriassa (ks. Joye ym., 2011). Vastaavasti
ruokakulttuurien alueellisia eroja ruoan mausteisuudessa voidaan selittää
taudinaiheuttajien tiheydellä (Billing & Sherman 1998).
Vaikka kulttuurisilla käytänteillä on evolutiivinen pohja, kulutuskulttuurin
tutkijat eivät ole vielä hyödyntäneet tulokulmaa tutkimuksissaan. Ajatellaan
esimerkiksi meikkaamista käytäntönä. Meikkaamisen tutkimusteemat liittyvät usein meikkaamiseen identiteetin rakentamisena, identiteetin markkinointina muille tai meikkaamisen merkityksiin. Mielenkiintoinen ja täysin
uudenlainen asetelma olisi yhdistää esimerkiksi hormonitasomittaus (ks.
Durante & Arsena, 2015) tai mittari aktiivisesta fundamentaalimotiivista
(ks. Griskevicius & Kenrick, 2013) ja sen vaikutuksista laadulliseen käytäntöjen tutkimukseen. Tämä kertoisi, onko meikkaamiselle annetuille merkityksille tai sen käytänteillä biologinen pohja sekä miten kulttuuri ja evolutiiviset selitykset toimivat vuorovaikutuksessa. Tällaiset tutkimusasetelmat
tukisivat ehdottamaamme yhtenäisyyttä, jossa jako koulukuntien välillä kaventuisi ja vuorovaikutus yli rajojen lisääntyisi.
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EVOLUUTIOPSYKOLOGIAN ANTI LAAJEMMIN
KULUTTAJATUTKIMUKSELLE
Kuten esimerkit evoluutiopsykologisesta kuluttajatutkimuksesta osoittavat,
kuluttajatutkimus voi saada evoluutiopsykologiasta eri lähestymistapoja sitovan, laajentavan ja syventävän työkalun. Yleistäen evoluutiopsykologia on
hedelmällinen viitekehys myös kuluttajatutkimukselle, koska se mahdollistaa (i) tieteellisen yhtenäisyyden kehittämisen, (ii) kasvattaa tutkimusten
poikkitieteellisyyttä ja (iii) nostaa esiin uusia tutkimusasetelmia (Saad,
2013; Saad, 2011a).
Ensimmäiseksi EP voi tarjota kuluttajatutkimukselle pohjan, jonka Saad
(2011a) näkee puuttuvan kauppatieteen tutkimukselta ilman biologiaan ja
evoluutioon perustuvaa ihmiskäsitystä. Evolutiivinen tulokulma kuluttajatutkimuksessa tarjoaa mahdollisuuden tieteellisen yhtenäisyyden syventämiseen (esim. Henriques 2011). Buss (2005) esittää, että EP voisi tehdä psykologialle ja ihmistieteille saman, minkä evoluutiobiologia aikoinaan teki
biologialle. Pyrkimys tällaiseen konsilienssiin (Wilson, 1998) voisi parantaa
tutkimusten laatua kehittämällä kuluttajatutkimuksen mittareita kohti parempaa validiteettia ja toistettavuutta. Ihmistieteiden osalta on silti aiheellista kysyä, onko pyrkimys yhteen totuuteen relevanttia vai pitäisikö ihmistieteiden osalta hyväksyä postmodernistinen ontologia totuuksien subjektiivisuudesta. Evoluutiopsykologiaa soveltavissa ihmistieteissä lähtökohta on
ollut huomattavan realistinen ja yhtä totuutta kohti pyrkivä. (Derksen
2010.)
EP:n toinen anti liittyy tutkimuksen poikkitieteellisyyden edistämiseen
(Gangestad & Tybur, 2016). EP tarjoaa yhteisesti jaetun käsitteistön, jonka
avulla tieteentekijät eri aloilta kykenevät ymmärtämään toisiaan. Evoluutiopsykologisissa journaaleissa julkaisevat kirjoittajien taustatieteenalat ovat
paljon kirjavampia kuin ei-evolutiivisissa psykologian journaaleissa (Garcia
ym. 2011). Kuten Saad (2013) toteaa, tällainen teoreettinen poikkitieteellisyys rohkaisee myös metodologiseen pluralismiin, joka voi tuottaa perinteisiin ihmistieteisiin nojaavalle kuluttajatutkimukselle paljon uutta tietoa. Kuluttajatutkimuksen osalta vuorovaikutus EP:n kanssa voi näkyä esimerkiksi
metodologisena laajentumisena, kuten hormonitasomittausten soveltamisena (esim. Durante & Arsena, 2015; Haselton ym., 2007; Apicella ym.,
2008). Lisäksi kuluttajatutkimuksen ja EP:n vuoropuhelu syventää selitysmalleja. Muiden muassa näkyvän kulutuksen (conspicuous consumption)
tutkimus on hyötynyt EP:n soveltamisesta. Esimerkiksi ymmärrystä luksustuotteiden ostoaikomusten motiiveista (Wang & Griskevicius, 2014; Saad &
Vongas 2009) sekä ympäristöystävällisiä ostopäätöksistä (Griskevicius ym.,
2010) on pystytty selittämään uudella tavalla evolutiivisen linssin avulla.
Kolmas EP:n anneista kuluttajatutkimukselle on mahdollisuus uusille tutkimusaihioille. Mahdollisuudet syntyvät kahta kautta: käyttämällä EP:ta ku59

luttajatutkimuksen työkaluna täysin uusien asetelmien luomiseen sekä vanhojen tutkimustulosten uudelleenanalysointiin. Uusia tutkimusasetelmia
ovat esimerkiksi äsken mainittu hormonitasojen vaikutuksen huomioiminen
kuluttajakäyttäytymisessä tai tilannetekijöiden perusteella aktivoituvien
evolutiivisten motiiviluokkien vaikutus preferenssien muutoksiin (Griskevicius & Kenrick, 2013; Kenrick ym., 2010a; Kenrick ym., 2010b). Nämä ovat
kuitenkin vain pieni osa jo kuluttajatutkimuksessa käyttöönotetuista mahdollisuuksista; puhumattakaan siitä potentiaalista, jonka EP:n soveltaminen
tuo mukanaan (Saad, 2013; Griskevicius & Kenrick, 2013).
Yhtä lailla myös olemassa olevan tiedon uudelleenanalysointi evolutiivisen
linssin läpi voi tuottaa hedelmällisiä tuloksia. Esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisen kahden keskeisen, BDT- (Behavioral Decision Theory) ja CCTkoulukunnan (Consumer Culture Theory), tuloksia voidaan arvioida uudessa
valossa EP:n avulla. CCT-koulukuntaa kuvaa pyrkimys selittää ilmiöitä kulttuurisina konstruktioina. Kuitenkin ilmiöiden ymmärrystä voidaan syventää
EP:n opeilla (Saad, 2004). Tässä on hyvä miettiä, aktivoiko esimerkiksi estetiikka kuluttajissa ajatus- ja käyttäytymismalleja, koska ne ovat pelkästään opittuja vai koska ne ovat synnynnäisiä. Esimerkiksi monilla kauneusihanteilla on tutkimuksissa havaittu vankka biologinen ja universaali pohja
(esim. Rantala, 2014). Evoluutiopsykologinen tulokulma voi siis täydentää
nykyisiä tutkimushaaroja tuomalla työkaluja perimän ja kulttuuristen tekijöiden vuorovaikutuksen arviointiin.
Vastaavasti BDT-koulukuntaa kuvaa viehtymys ihmisten tekemien päätösten irrationaalisuuteen ja heuristiikkoihin. BDT-koulukunnan ansiot ovat
kiistattomat, mutta senkin tuloksia voidaan syventää ymmärryksellä EP:sta.
Ajatellaan esimerkiksi prospektiteoriaa (Kahneman & Tversky, 1979), jonka
mukaan epävarmuuden vallitessa ihmiset suosivat sitä, mitä omistavat, eli
nykytilan säilyttämistä enemmän kuin pyrkivät saavuttamaan uusia omistuksia. Teoria kyllä tunnistaa ilmiön psykologisen ulottuvuuden ja kontekstisidonnaisuuden, mutta ei kuitenkaan kykene selittämään, miksi heuristiikka on syntynyt. Evolutiivisen linssin läpi tarkasteltuna teoria saa vahvistusta
syvemmältä tasolta: evolutiivisessa kehitysympäristössä otetut riskit, kuten
asuinpaikan muutos tai ruokavalion vaihtaminen, keskimäärin heikensivät
yksilön kelpoisuutta, joten sen kannalta jo hyväksi koetuissa vaihtoehdoissa
pysytteleminen oli parempi strategia (Capra & Rubin, 2011). Lisäksi EP auttaa ennustamaan, millaisissa olosuhteissa status quo -harha on erityisen
todennäköinen ja voimakas ja milloin sen heuristinen arvo on vähäisempi
(Griskevicius ym., 2009).
Vaikka EP on moniulotteinen lähestymistapa moniin kuluttamisen ilmiöihin,
sen tutkimuskäyttö on menetelmällisesti suuntautunutta. Siinä missä EP voi
tarjota pohjaa myös laadulliselle tutkimukselle ja toimia yhteistyössä laadullisen tutkimuksen kanssa, evoluutiobiologian ja psykologian oletusten synteesinä se sopeutuu parhaiten kokeellisiin tutkimusasetelmiin. Sen sijaan
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aineistot voivat olla monipuolisia: historiallisista tilastoista verkkokauppojen
klikkianalyyseihin.
Parhaimmillaan evoluutiopsykologia toimii siltana selittäessä sellaisia ilmiöitä, jotka vaativat sekä biologisten että kulttuuristen tasojen huomioimista.
Tällaisissa kysymyksissä EP voi tarjota yhtenäisen selityspohjan, joka tukee
eri alojen vuoropuhelua ja mahdollistaa uusia avauksia.

LOPUKSI
Evoluutiopsykologia voi tarjota kuluttajatutkimukselle uusia mahdollisuuksia
monesta eri tulokulmasta. Ennen kaikkea se tuo uuden systemaattisen tavan tarkastella ja selittää ilmiöitä ihmisten psykologiaa muovanneen esihistorian avulla.
Evoluutiopsykologiaa on vuosien varrella kritisoitu paljon niin kansainvälisissä (esim. Panksepp & Panksepp, 2000) kuin suomalaisissakin tieteellisissä piireissä (Portin 2003a; 2003b). Yleisesti hedelmällisin kritiikki on kohdistunut biologian, tai tarkemmin geenien, ja ympäristövaikutusten suhteen
hahmottamiseen. Tämän kritiikin pohjalta EP on kyennyt tarkentamaan teoriaansa varsinkin geneettisen determinismin suhteen. Moderni EP ei aja geneettistä determinismiä, vaan tunnistaa perimän ja ympäristön vuorovaikutuksen ihmisten käyttäytymisen muodostumisessa. Vaikka EP on erityisen
kiinnostunut perityistä ominaisuuksista, psykologiset mekanismit tuottavat
valitun käyttäytymismallin aina yhteisvaikutuksessa ympäristötekijöiden
kanssa (Kenrick ym., 2002). Moderni EP on jättänyt taakseen niin sanotun
nature versus nurture -vastakkainasettelun (Hagen, 2005), mistä esimerkkinä on muun muassa kehittyvä epigenetiikan tieteenala (Kivinen & Piiroinen, 2015). Nykyaikaiseen kuluttajatutkimukseen kannattaa soveltaa vain
modernia, päivitettyä EP:aa, jossa käyttäytymistä selitetään yksijakoisia selityksiä moniulotteisemmalla ekologisella rationaalisuudella. Modernin EP:n
puolesta puhuukin sen kyky kattaa näin tarkka ja moniulotteinen ihmiskäsitys, tarjoten sille sekä selitys- että sovelluspohjan.
Evoluutiopsykologia on uutena tieteenalana jatkuvassa muutospaineessa.
Genetiikan, evoluutiobiologian, kognitiivisen neurotieteen, kehityspsykologian ja paleoekologian aloilta tulee jatkuvasti uusia tutkimustuloksia, jotka
haastavat niin evoluutiopsykologian kuin koko evoluutioteorian vakiintuneita
käsityksiä (Bolhuis ym., 2011). EP:tä soveltaville tieteille, kuten kuluttajatutkimukselle, EP:n jatkuva muutospaine tuo luonnollisesti suuria haasteita.
Tieto perustutkimuksen uusista löydöksistä saavuttaa soveltavan tutkimuksen usein viiveellä. Vaikka evoluutiopsykologian teoreettinen pohja muuttuukin asteittain, sen pääoletukset ovat jo pitkään olleet yleisesti hyväksyttyjä.
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Evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen kannalta erittäin merkittävä,
joskin vähemmän ääneen lausuttu, ongelma koskee tutkimuksen metodologista laatua. Vaikka ongelma koskee kaikkea kuluttajatutkimusta (Pham,
2013) ja jopa arvostetuinta psykologista tutkimusta (Open Science Collaboration, 2015), evoluutiopsykologisen linssin avulla tehdyt tutkimukset kuluttajatutkimuksen osalta noudattavat harvoin tiukimpia tieteellisiä standardeja. Yleisiä puutteita näissä tutkimuksissa verrattuna muilla aloilla tehtävään
EP:n tutkimukseen on johtopäätösten tekeminen pienillä aineistoilla, metodologian keveys ja oletukset saatujen tulosten kantamisesta muihin ilmiöihin. Tämä ei tarkoita, että evolutiivisella linssillä saadut tulokset kuluttajatutkimuksessa olisivat välttämättä vääriä, vaan sitä, että niiden painoarvo
tiedeyhteisössä voisi olla korkeampi tavallista tiukempien laatustandardien
avulla. Kuluttajatutkimukseen sovellettu EP on uusi tapa tarkastella kuluttajatutkimuksen ilmiöitä ja vakiinnuttaakseen asemansa sen tulee olla erityisen korkeatasoista.
Kuten tieteessä yleensä, rakentava tieteellinen kritiikki on auttanut evoluutiopsykologiaa kehittymään. On kuitenkin huomattava, että iso osa EP:n kritiikistä tulee tieteen ulkopuolelta ja liittyy tutkimuksen ulkopuolisiin asioihin,
kuten moraalikäsityksiin ja poliittiseen korrektiuteen (ks. Hagen, 2005).
Vastaavasti EP:n kritiikkiin liittyy paljon väärinkäsityksiä. Usein EP:ta kritisoidaan samoista synneistä kuin mihin sen edeltäjä sosiobiologia syyllistyi,
vaikka EP on nimenomaan tämän kritiikin tuloksena syntynyt tieteenala. Lisäksi EP:n nähdään usein käsittelevän pelkkää parinvalintaa ja seksuaalisuutta, vaikka seksuaalisuuden evoluutioon liittyvät kysymykset ovat vain
yksi osa EP:n tutkimusalaa.1
Päihittäessään kasvukipunsa evoluutiopsykologinen kuluttajatutkimus antaa
mahdollisuuden laajentaa ja syventää kuluttajakäyttäytymisen tutkimusta:
se voi tarjota tutkimuskentälle yhtenäisyyttä, tieteenalojen välistä vuoropuhelua ja uusia tutkimusaiheita. Ala on jo kansainvälisessä nosteessa, ja kuluttajatutkimuksen artikkelisarjoissa evoluutiopsykologiset julkaisut yleistyvät jatkuvasti. Siksi ehdotamme myös suomalaisia kuluttajatutkimuksen
parissa työskenteleviä tutustumaan alaan ja arvioimaan omakohtaisesti sen
sovellettavuutta omiin tutkimushankkeisiinsa.

1

Kuvaavaa on, että kun Turun yliopistoon perustettiin vuonna 2014 evoluutiopsykologian sivuainekokonaisuus, Yleisradio uutisoi tapahtumasta otsikolla ”Turun yliopisto alkaa opettaa parinvalintaa” (Yle 23.7.2014).
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Selityksiä sukupuolieroille
kosmetiikan kulutuksessa
Osmo Tammisalo

Naiset käyttävät miehiä enemmän rahaa vaatteisiin ja kosmetiikkaan. Miksi? Mikä selittää tätä keskimääräistä eroa sukupuolten välillä? Aloitetaan
tarkastelu ilmiön mahdollisesta yleismaailmallisuudesta.
Esiteollisia yhteisöjä koskeva antropologinen aineisto ei ole ”kauneudenhoitotuotteiden” suhteen yksiselitteistä. Kulttuurista riippuen koristautumista
harjoittavat toisinaan enemmän miehet, toisinaan naiset. Lukemastani antropologisesta kirjallisuudesta uskallan kuitenkin arvella, että ennen maanviljelyn aloittamista, eli olosuhteissa, joissa ihmislaji on valtaosan elänyt,
”arkikosmetiikkaa” käyttivät eniten tytöt tai nuoret naiset.
Kulutustustkimus.Nyt 10(2)2016 ISSN 1797-2345 (painettu) ISSN 1797-1985 (Verkkolehti)

Kauneudenhoitotuotteita olivat tuolloin esimerkiksi kukkakoristeet tai iholle
hierottavat kasviöljyt. Miesten koristautuminen taas tapahtui useammin rituaaleissa, juhlatilaisuuksissa ja sodankäyntiä varten. Tällöin tarkoitus oli
viehättävyyden sijasta pikemminkin osoittaa statusta tai sitoutumista ryhmään. Asiasta ei kuitenkaan ole kattavia selvityksiä, varhaisten antropologien kuvauksiin on syytä suhtautua epäillen ja huomioitavia muuttujia on
valtavasti. Tarkastelu saattaa ikuisesti jäädä spekulaation asteelle.

MAINONTA VAI KULTTUURISET ODOTUKSET?
Vaikka kyseinen sukupuoliero ilmenisi ainoastaan länsimaissa, sille pitää etsiä selitystä. Yksi mahdollinen selittäjä on mainonta; lapsesta saakka jatkunut sellaisten mainoskuvien pommitus, joissa naiset huolehtivat miehiä
enemmän ulkonäöstään. Vaikka mainonta lisää kosmetiikan myyntiä, sukupuolierojen selittäjäksi siitä ei ole. Tätä voidaan perustella jo sillä, että mainonta ei ole sattumanvaraista. Markkinointia pikemminkin suunnataan sinne, mistä voittoja on saatu ja saatavissa.
Kosmetiikan tuottajat mieluusti näkisivät enemmän itseään ehostavia miehiä. Siitä avautuisivat valtavat markkinat, jos miehet vain saataisiin yhtä
huolestuneiksi ulkonäöstään. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Nuorukaisten kosmetiikan kulutusta on pystytty jonkin verran kasvattamaan, mutta
vanhempia miehiä ei juuri ole saatu liikkeelle. Suuri osa miesten käyttämästä kosmetiikasta on myös naisystävien ostamaa.
Entä mainonta ja homomiehet? He käyttävät keskimäärin enemmän rahaa
kosmetiikkaan kuin heteromiehet.1 Mainontaa saatetaan suunnata mieshomoseksuaaleille sillä perusteella, että he ovat sopiva kohderyhmä. He ovat
useammin lapsettomia, joten heillä on enemmän mahdollisuuksia perheelämän ulkopuoliseen kuluttamiseen. Tämä perustelu ei vaikuta pätevältä,
sillä ostovoiman perusteella heteromiesten olettaisi olevan vielä houkuttelevampi kohde – heitähän on lähes 50 % kuluttajista.2 Kyse täytyy olla jostakin muusta.

1

Naispuolisten homoseksuaalien kosmetiikankäytöstä on varsin vähän tietoa. Ei tiedetä, millä tavoin heidän kulutuskäyttäytymisensä muistuttaa miehille tyypillistä käyttäytymistä. Aiheeseen etäisesti liittyen on osoitettu, että voimakas sikiöaikainen altistus androgeeneille
(mikä näyttää olevan syy-yhteydessä seksuaaliseen suuntautumiseen) lisää tyttölasten mieltymystä pojille tyypillisiin leluihin. Jatkotutkimuksissa havaittiin, että androgeeneille altistuneet tytöt välittivät vähemmän lelujen sopivuutta koskevista sosiaalisista odotuksista (Hines
ym., 2016; Pasterski ym., 2005). Hormonialtistus ja perimä vaikuttavat toisin sanoen myös
siihen, missä määrin yksilöt mukautuvat sosiaaliseen paineeseen.

2

Miespuolisten homoseksuaalien pieni prosenttiosuus – yleensä 2–5 prosenttia tutkimuksesta riippuen – ja sensitiivisyys identiteetti- ja julkisuuskysymyksissä saattaa toisaalta tehdä
heistä mainostajille epähoukuttelevan markkinointikohteen.
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Jos mainonta ei selitä kosmetiikan kulutuksessa havaittuja sukupuolieroja,
voiko kyse olla jonkinlaisista kulttuurisista odotuksista? Voivatko odotukset
olla mainontaa vahvempia niin, että mainostajien ei kannata edes pyrkiä
muuttamaan odotuksia? Mikäli näin on, kulttuuriset odotukset oikeanlaisesta käyttäytymisestä selittäisivät sekä mainonnan suuntautumista että mainonnan avulla saatuja voittoja. Kulttuuri on täynnä tapoja ja normeja, joita
on hankala muuttaa ja joille ei ole loogista hyötyperustetta.
Odotukset ja normit eivät kuitenkaan ilman tarkennuksia ole riittävä selitys
sukupuolieroille. Pitäisi kertoa, kuka odottaa mitä ja miksi. Mistä normit
ovat tulleet? Miksi odotukset joskus tehoavat, joskus eivät? Kulttuuri koostuu lukuisista alajärjestelmistä, esimerkiksi teknologisista, tiedollisista tai
arvoihin liittyvistä järjestelmistä. Kaikki kulttuurin osa-alueet levittäytyvät
erilaista tahtia, epätäydellisesti, muotoaan muuttaen ja silti jollakin tavoin
toisistaan riippuvaisina. Kuka siis odottaa sukupuolilta juuri tietyn kaltaista
käyttäytymistä? Miksi hän tai se sitä tekee? Millä mekanismilla ja miksi odotukset vaikuttavat kohteeseen? Kulttuurin patriarkaalisuus tai muu yksinkertainen historiasta kumpuava seikka ei sellaisenaan riitä selitykseksi. Tai
vähintäänkin selityksessä tulisi olla arvio siitä, miksi patriarkaalisuus aiheuttaa juuri tällaisia eroja tai miksi patriarkaalisuus on niin vallitseva järjestelmä.
Kulttuuri ei ole taivaasta pudonnut möhkäle, joka sattuu tuottamaan milloin
millaistakin käyttäytymistä. Kulttuuri on sekä menneisyydessä vaikuttaneiden että kullakin hetkellä elävien ihmisten luomus. Olitpa kosmetiikan kuluttaja, myyjä, valmistaja, tuotekehittelijä, mainostaja tai vaikkapa meikkimainonnan vastustaja tai mainontaa säätelevä viranomaistaho, kutakin
käyttäytymismallia voidaan pitää yksilön pyrkimyksinä hyötyä kulttuurista.
Ne ovat strategioita, jotka menestyvät jollakin tavalla. Ihmisten pyrkimykset hyötyä kulttuurista puolestaan ovat muokanneet kulttuuria sellaiseksi,
että yhä uudet sukupolvet ovat voineet löytää kulttuurisen lokeronsa. Tämä
on tehnyt kulttuurista suhteellisen joustamatonta. Yhteiskunnan jäsenten
yhteinen etu ei siis ole se, että kulttuuria olisi helppo muuttaa.
Kulttuurin joustamattomuus puolestaan tarkoittaa, että yksilöiden on
useimmiten toimittava taipumustensa mukaisesti. Siksi yksilöiden väliset
synnynnäiset erot eli myös ihmisluontoon kuuluvat sukupuolierot tulee
huomioida käyttäytymistä selitettäessä. Lisäksi on muistettava, että vaikka
sukupuolten käyttäytyminen olisi samanlaista, kuten esimerkiksi yksiavioisessa parisuhteessa, taustalla vaikuttavat mielentoiminnot ja mielihalut eivät välttämättä ole samanlaisia.
Sukupuolierojen synnynnäisyyden puolesta ja kulttuuriselitystä vastaan puhuu moni empiirinen havainto. Esimerkiksi useimmat psykologiset sukupuolierot – persoonallisuudessa, seksuaalisuudessa, asenteissa ja kognitiivisissa
kyvyissä – ovat huomattavasti suurempia kulttuureissa, joissa sukupuolten
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välinen sosiopoliittinen tasa-arvo on suurempaa ja joissa sukupuoliroolien
opetus on tasa-arvoisempaa (Schmitt 2015). Jopa sukupuolierot joissakin
fyysisissä piirteissä – pituus, painoindeksi, ylipaino ja verenpaine – ovat
suurempia tasa-arvoisemmissa kulttuureissa. Nämä löydökset ovat ristiriidassa patriarkaalisuuteen perustuvan selityksen kanssa. Mikäli havainnot
pitävät paikkansa, oletus monien sukupuolierojen sosiokulttuurisesta alkuperästä voidaan hylätä.

VUOROVAIKUTUKSET VAI IHMISLUONTO?
Mainonta ja kulttuuriset odotukset eivät siis sellaisinaan riitä selittämään
sukupuolieroa kosmetiikan kuluttamisessa. Mutta tarvitaanko siihen silti
biologiaa ja ihmisluontoa? Ehkä kyse on sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksista. Ehkä odotukset ja mainonta ruokkivat toisiaan. Ehkä kyse on takaisinkytkennästä ja itseään toteuttavista ennusteista.
Ihmiset ovat ympäristöään seuraavia otuksia. He voivat tulla tietoisiksi siitä,
että heidät on luokiteltu johonkin kategoriaan (esim. pakolainen, homoseksuaali, asperger-aikuinen). Tämä luokittelu saattaa vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä, mikä puolestaan saattaa vaikuttaa tuleviin luokitteluihin ja
niin edelleen. On mahdollista, että tällaiset ideoiden, käsitteiden ja sosiaalisten tapojen vuorovaikutukset ovat varsin voimakkaita.
Tärkeintä tieteen kannalta on vuorovaikutusteorian selitysvoima. Vakavasti
otettavan teorian on pystyttävä ennustamaan tai selittämään ihmisen käyttäytymistä. Vetoaminen vuorovaikutuksen monimutkaisuuteen ei riitä, vaan
on selvitettävä kehä- ja vuorovaikutusten voima ja merkitys. Näiden tutkiminen empiirisesti ja varsinkin kokeellisesti on yksi vaikeimpia haasteita
ihmistieteissä, mutta tähän on kulutustutkimuksessakin pyrittävä. Jos tilanne lopulta niin vaatii, on myönnettävä, että kyse on vasta arvelusta, ei vielä
tieteellisestä selittämisestä.
Kun vuorovaikutusteoriat vähitellen kenties kehittyvät testattavuuteen asti,
niistä saattaa lopulta jäädä jäljelle yksi empiirinen kysymys: miten ideat
vaikuttavat meihin? Jos kysymystä tarkennetaan edelleen, päädytään perimmäiseen pulmaan oikean ja väärän, siis moraalin ja moraalitunteiden alkuperästä. Näin ollen selityksen tulee sisältää huomioita siitä, millä tavoin
moraaliset tunnevalmiutemme toimivat.
Selitykseen ei toisin sanoen riitä huomio siitä, että kulttuuri muokkaa ihmisten käyttäytymistä. Kunnollinen teoria huomioi sen, että 1) ihmisellä on
monenlaisia synnynnäisiä valmiuksia ja että 2) nämä inhimilliset psykologiset taipumukset vaikuttavat tapojen, normien ja yhteiskunnallisten instituutioiden dynamiikkaan. Jopa mielivaltaisimmat ja pelkän vertaisrankaisun
avulla leviävät normit nojaavat ihmiselle lajityypillisiin ja evolutiivisesti ke73

hittyneisiin reaktioihin. Normit eivät tässä mielessä ole kulttuurisia kuriositeetteja. Ihminen ei myöskään ole kaiken omaksuva ja passiivinen kulkuneuvo, jonka avulla kulttuuriset tavat – vaikkapa sukupuolten valtasuhteet
– jatkavat olemassaoloaan. Sen sijaan ihmisluonto on aktiivisesti rakentamassa kaikkia kulttuurisia tapoja, etenkin parisuhteita ja perheitä. Kulttuurintutkimuksen on siksi tunkeuduttava ihmismieleen ja katsottava, miten
sen ohjelmisto on kehittynyt ratkaisemaan eloonjäämisen ja lisääntymisen
kannalta tärkeitä ongelmia.
Tässä ei tietenkään väheksytä ihmisaivojen kykyä omaksua kulttuurisia
normeja. Ihmismieli on kuin suunniteltu oppimaan ja sisäistämään käyttäytymismalleja. On kuitenkin huomattava, että kyseinen ominaisuus on kaksiteräinen miekka. Mitä joustavampi ja oppivampi eliö on, sitä useammilla tavoilla se voi käyttäytyä itselleen sekä haitallisesti että hyödyllisesti. Ja mitä
enemmän yksilö pystyy oppimaan, sitä enemmän se pystyy hyötymään lajitoveriensa kokemuksista, mutta samalla sillä on suurempi riski tulla lajitoveriensa hyväksikäyttämäksi. Lajikumppaneillahan on omat intressinsä.
Siksi luonto on karsinut liian helposti muokkautuvia ja manipuloitavia yksilöitä. Emme ole sellaisten jälkeläisiä, joita muut pystyivät loputtomasti
käyttämään hyväksi. Mainostajien ja totalitarististen ideologioiden harmiksi
ihminen ei ole muovailuvahaa.3

BIOLOGIA JA PSYKOLOGIA EIVÄT SELITÄ KULTTUURIA
Kosmetiikan kulutuksessa evoluutioteorian soveltaminen on erityisen tärkeää, sillä aihe liittyy moraalinormien lisäksi parinvalintaan ja lisääntymiseen.
Niissä luonnonvalinnan vaikutus on suoraviivaisinta ja sukupuolierot selkeimpiä. Biologinen logiikka kosmetiikan kulutuksessa on myös helppo ymmärtää. Molemmat sukupuolet tunnistavat ja suosivat kumppaniehdokkaassa piirteitä, jotka evoluutioympäristössä kertoivat hedelmällisyydestä (ja
sopivuudesta kumppaniksi ja perhehoivan tuojaksi). Esivanhempamme eivät siis pitäneet hedelmättömiä kumppaneita haluttavimpina. Mutta mistä
kumppaniehdokkaan hedelmällisyys kävi ilmi? Tässä kohdin luonto ei kohdellut sukupuolia tasaveroisesti: naisella hedelmällisyydestä kertovat piirteet ovat selvemmin näkyvillä.

3

Ihmisen kaltaisen sosiaalisen lajin kohtaamat eloon jäämisen ja lisääntymisen ongelmat
ovat niin mutkikkaita, että etevinkään oppimaan suunniteltu tietokone ei osaisi ratkaista niitä. Eloonjääminen ja lisääntyminen vaativat riittävän monipuolisen ohjelmiston, jonka osia
evoluutio on räätälöinyt juuri tiettyjä ongelmia varten. Ihminen on joustava ja älykäs nimenomaan sen takia, että sille on kehittynyt erikoistuneita ohjelmistoja hoitamaan yhteistyötä,
ystävyyttä, pariutumista, ravinnonhankintaa ja muita geenien jatkuvuuden kannalta elintärkeitä toimintoja. Oppiminen ja joustavuus eivät poista näiden vaistonkaltaisten valmiuksien
ja tunnereaktioiden merkitystä. Joustavuus pikemminkin koostuu lukuisammista, mutta edelleen suhteellisen joustamattomista emootio- ja motivaatiojärjestelmistä.
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Tämä on luultavasti tärkein syy, miksi miesten mieltymyksissä naisen ikä ja
fyysinen ulkomuoto ovat keskeisemmässä roolissa. Mies taas ei tarjoa lisääntymisresursseja samaan tapaan suoraan vartalollaan. Hän on kutakuinkin yhtä hedelmällinen varhaisteinistä vanhukseksi asti, ja miesvartalon
rasvakerroksen määrällä tai jakautumisella ei juuri ole merkitystä hedelmällisyyden kannalta. Siksi miehen muilla ominaisuuksilla, esimerkiksi älykkyydellä ja sen tuomalla statuksella, on parinvalinnassa keskimäärin suurempi
merkitys.4 Kyseiset sukupuolierot on havaittu käytännössä kaikissa tutkituissa kulttuureissa.
Se, että sosiaalitieteet eivät yleensä ole hyväksyneet tämän kaltaisia yleisiä
ja yksinkertaisia selitysmalleja, on johtanut ajatukseen, että sellaisia selityksiä ei voi olla olemassa. Jo niiden etsiminen on joidenkin mielestä alentavaa ja halpamaista. On kieltämättä totta, että monimutkaiselle käyttäytymiselle esitetty yleispätevä selitys saattaa tuntua alentavalta. Mutta se ei
ole läheskään niin alentavaa kuin selityksen kieltäminen vain sen mahdollisen alentavuuden perusteella. Lisäksi tässäkään tapauksessa kyse ei vielä
ole kattavasta selityksestä. Se, miksi parinvalinnassaan ja seksuaalifantasioissaan miehet niin voimakkaasti mieltyvät kauneuteen tai nuoruuteen
(esim. tietynlaiseen rasvakudoksen jakautumiseen, ihon sileyteen, terveisiin
hiuksiin), ei sellaisenaan kerro, miten seikka mahdollisesti päätyy kosmetiikan kulutukseen.
Millä tavoin sukupuoliero nuoruuden ja kauneuden arvostamisessa siis siirtyy naisten haluun ehostautua? Kenties naiset ovat jossakin elämänsä vaiheessa huomanneet (tietoisesti tai ei), että miehet ovat heikompia ulkoisen
kauneuden perään ja että miesten silmissä kauneus on nuoruutta. Ehkä
naiset siksi haluavat (tietoisesti tai ei) näyttää viehättäviltä tai nuoremmilta. Toki naiset ovat myös saattaneet havaita, että kauneuden avulla voi
menestyä myös muilla elämänaloilla, vaikkapa työnhaussa. Kenties miehen
tarkka silmä ulkoisen kauneuden perään on läpi lajihistorian ollut niin voimakasta, että luonto suosi naisia, joilla oli synnynnäinen ja omaehtoinen
motivaatio koristautumiseen. Kenties heille kehittyi samalla voimakas kiinnostus ulkonäkövertailuun ja -kilpailuun.
Kyseiset vaihtoehdot eroavat siinä, kuinka synnynnäisiä ne ovat. Kuvaavampi esimerkki tästä on ihmisen kielikyky. Siihen kuuluu joukko synnynnäisiä valmiuksia, jotka muilta lajeilta puuttuvat. Puhutun kielen synnynnäi-
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Sukupuolierot ovat keskimääräisiä eroja. Parinvalinnassa myös naiset arvostavat kauneutta
ja miehet älykkyyttä. Lisäksi ympäristötekijät mutkistavat tilannetta. Joissakin olosuhteissa
esimerkiksi isien tarjoamilla hoivaresursseilla on ratkaiseva rooli lasten eloonjäämisen kannalta, jossakin toisaalla nainen taas kantaa vastuun elannosta lähes yksin. Tämä vaikuttaa
siihen, kuinka tärkeänä nainen pitää merkkejä miehen sitoutumisesta ja hänen tarjoamastaan turvasta (Tammisalo, 2005). Vastikään on myös osoitettu, että naisen kokema rikosten
pelko saa hänet suosimaan dominoivia ja fyysisesti kookkaita miehiä riippumatta siitä, onko
uhka todellinen (Ryder ym., 2016).
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syydestä ja universaaliudesta huolimatta kielen oppiminen vaatii, että lapsuusympäristössä puhutaan jotakin kieltä. Tietyn kielen oppiminen taas
vaatii, että ympäristössä puhutaan juuri tätä tiettyä kieltä. Suomen oppiminen on siis vähemmän synnynnäistä kuin ylipäätään kielen oppiminen. Kielikyvyn universaaliuden vuoksi on perusteltua puhua kielivaistosta mutta ei
suomenkielenvaistosta. Samalla tavoin hiuslakan tai luomivärin käyttö on
vähemmän synnynnäistä kuin ylipäätään kaunistautuminen. Molemmat vaativat jonkin verran ympäristötekijöitä kehittyäkseen, mutta juuri tiettyjen
ehostustapojen omaksuminen vaatii ympäristöltä vielä enemmän.
Tällä tavoin kosmetiikan kulutuseroja selvittävä tutkimus muuttuu viime
kädessä kysymykseksi yksilönkehityksestä. Minkä verran ja missä elämänvaiheessa naisen/miehen tulee altistua millekin seikalle, jotta hän alkaa haluta kaunistautumista? Vastaavasti minkä verran vaikkapa anorektikon on
pitänyt nähdä muotikuvia tai harrastaa ulkonäkövertailua? Koe-eläimenä
ihminen on surkea: olemme pitkäikäisiä ja sovellettavissa oleva koearsenaali on varsin rajallinen. Siksi tällaisiin yksilönkehityksellisiin kysymyksiin –
joiden puutteeseen kulttuuripiirteiden selittäminen usein kilpistyy – voidaan
usein vastata vain vertailemalla eri lajeja, eri kulttuureja ja ihmisen eri ikäkausia. Minkä ikäisenä halu näyttää kauniilta alkaa? Miten keräilijäkulttuurit
eroavat paimentolais- tai maanviljelyskulttuureista? Mikä on kaunista
apinaserkkujemme tai parisuhteita muodostavien nisäkkäiden mielestä?
Vertailevassa menetelmässä on puutteensa, mutta se takaa, että tutkimus
tuottaa muutakin kuin vain irrallisia tiedonpalasia, jotka eivät anna mahdollisuuksia selvittää ilmiöiden alkuperää. Vertaileva menetelmä mahdollistaa
havaintoja yhdistäviä synteesejä.
Palataan sosiokulttuurisiin selityksiin. Kosmetiikan kulutuksessa kyse voi olla myös siitä, että vanhemmat kannustavat tyttölapsiaan koristautumaan.
Kaikenlainen manipulointi ja lasten ohjailu on ihmiselle tyypillistä. Siitä tulee kuitenkin esittää sama kysymys kuin ylipäätään naisten suuremmasta
kosmetiikankäytöstä. Miten vanhempien halu manipuloida tytärtään kaunistautumaan on kehittynyt? Kenties vanhemmat ovat jossakin elämänsä vaiheessa huomanneet (tietoisesti tai ei), että miehet ovat heikompia ulkoisen
kauneuden perään ja että miesten silmissä nuoruus on kauneutta. Ehkä
vanhemmat siksi toivovat (tietoisesti tai ei), että heidän tyttölapsensa haluaisivat aikuisena näyttää viehättäviltä tai nuoremmilta – saadakseen kilpailussa parhaan mahdollisen kumppanin. Kenties miehen tarkka silmä ulkoisen kauneuden perään on lajin historiassa ollut niin voimakasta, että luonnonvalinta suosi isiä ja äitejä, jotka olivat omaehtoisesti motivoituneet iskostamaan tyttäriensä mieliin kiinnostusta koristautumiseen. Niin tai näin,
evoluutioteoriaa ja ihmisluontoa on pidettävä mukana myös tarkasteluissa,
jotka nojaavat muiden yksilöiden tekemään manipulointiin.
Myös manipulointi on siis selitettävä. Kuka manipuloi ketä ja miksi? Miksi
vanhempien, sukulaisten tai muiden kanssaihmisten harrastama manipu76

lointi toisinaan vaikuttaa, toisinaan ei? Aihetta tarkasteltaessa on muistettava, että syyn ja seurauksen suunta harvoin on ilmeinen. Lasten käyttäytyminen saattaa nimittäin tuottaa vanhemmissa käyttäytymistä, joka ulospäin
näyttää kuin vanhemmat pyrkisivät sosiaalistamaan tai manipuloimaan lastaan. Kyse voi kuitenkin olla siitä, että vanhemmat reagoivat lapsen omaan
ja hänelle luontaiseen käyttäytymiseen.
Entä yhteiskunnalliset instituutiot ja niiden harjoittama manipulointi? Järjestelmällisimmät manipuloijat ovat yleensä varakkaita ja vaikutusvaltaisia:
kirkot, koulujärjestelmät, yritykset, valtiot. Jopa joihinkin yliopistollisiin tutkimusaloihin saattaa kuulua manipulointipyrkimyksiä. Nämä käyttäytymistä
manipuloivat instituutiot ovat yksi syy, miksi evoluutiosta tai yksilöpsykologiasta ei kaikesta huolimatta suoraan voida johtaa kulttuuria. Miljoonat ihmiset eri instituutioissa tekevät ahkerasti töitä muokatakseen kansalaisten
ajatuksia ja mieltymyksiä. Mainostajat, hallitukset, koululaitokset, etujärjestöt, mediakonsernit ja muut vastaavat yrittävät säälimättä muokata sitä,
mitä sosiaalitieteiden tulee selittää: ihmisten tapoja, makuja, normeja, ideoita. Kuluttajan ja kulutustutkijan on kysyttävä, hyötyykö joku manipuloinnista ja miksi. Voisiko hyötyjänä esimerkiksi olla vain ideologia itse vai onko
aina mukana kysymys joidenkin yksilöiden taloudellisista tai biologisista
eduista?
Manipulointiprosessi ei ainakaan länsimaissa ole kovin keskittynyttä. Ei ole
yksituumaista salaliittoa, joka yrittää tehdä meistä heteroita tai kosmetiikan
kuluttajia. Sen sijaan on evolutiivisesti kehittynyt universaali ihmisluonto
sukupuolieroineen, on normeja sisäistäviä ihmisaivoja ja on kilpailua markkinaosuuksista ja lisääntymiskumppaneista. Lisäksi on yksilöllisiä taipumuksia hyötymässä kulttuurin joustamattomuudesta syntyvistä lokeroista. Tätä
moninaisuutta katsellessa on helppo ymmärtää, miksi ihmisen kulttuuria
koskeva täsmällinen tiede saattaa olla mahdottomuus. On myös helppo
nähdä, miksi tieteen nimissä tehdyillä tasa-arvopoliittisilla pyrkimyksillä ei
juuri ole vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen.
Mikäli kulttuurinen muutos on tavoitteena, perustelluinta on sallia eri tahojen avoimesti kilpailla mielistämme ja jossakin määrin kukkaroistammekin.
Kilpailu ja ilmaisunvapaus ovat vastalääkettä sille, että jokin yksittäinen taho pystyisi kontrolloimaan ajatuksiamme. Samalla yhteiskunnan on pidettävä huolta, että 1) on tieteellisesti suuntautuneita tahoja, joiden yleisesti
tunnistetaan manipuloinnin sijasta pyrkivän objektiiviseen ja rationaaliseen
päättelyyn ja 2) että näillä tahoilla on tästä syystä arvovaltaa. Epäonnistuminen tässä tehtävässä lisäisi vainoharhaisuutta ja tekisi ihmisistä helpompia uhreja kaupalliselle ja ideologiselle manipuloinnille.
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NCCR 2016 –
Kulttuuria ja kestävää
kulutusta Aarhusissa
Anne Kastarinen & Eliisa Kylkilahti

Tanskan Aarhusiin kerääntyi toukokuussa suuri joukko kulutustutkijoita,
kun pohjoismainen kulutustutkimuksen konferenssi, NCCR 2016, järjestettiin jo neljättä kertaa.
Kaksipäiväisen konferenssin ohjelma oli tiivis: aikatauluun oli sovitettu kaksi
yleisesitelmää ja lähes 80 esitystä. Ohjelma oli myös monipuolinen: esityksiä oli yhteensä 23:ssa eri sessiossa, jotka käsittelivät kulutuksen ajankohtaisia tutkimusteemoja. Vahvimpia teemoja olivat ruuan kulutukseen liittyvät aiheet, kuten ruokahävikki, valmisruokien käyttö ja eläinten hyvinvointi,
sekä laajempana tutkimusteemana kestävä kulutus, jota käsiteltiin myös
konferenssin yleisesitelmissä. Myös konferenssin osallistujia kannustettiin
kestävään kuluttajuuteen, sillä ilmoittautumisen yhteydessä jokainen vieras
sai Aarhusin julkisen kaupunkiliikenteen matkalipun. Matka keskustahotelleilta vehreälle yliopistokampukselle taittui helposti myös polkupyörällä, sulassa sovussa satojen aarhuslaisten työmatkapyöräilijöiden seassa.
Konferenssin avauspuheenvuoron piti Kööpenhaminan yliopiston ruokasosiologian professori Lotte Holm, joka kertoi ruuan kulutuksesta taloudellisessa turbulenssissa FiTT-tutkimusprojektinsa (Food in Turbulent Times) valossa. Esityksen keskiössä olivat budjettirajoitteiden terveys- ja
ympäristövaikutukset. Heikentyneen taloustilanteen aiheuttamat rajoitteet
edellyttävät kuluttajilta uusien selviytymiskeinojen käyttöönottoa. Ruuan
kulutuksen osalta selviytymiskeinot liittyvät ruuan ostamiseen, syömiseen,
valmistamiseen ja varastointiin liittyviin käytäntöihin. Esimerkiksi ruuan ostopaikan vaihtamisen seurauksena heräteostosten määrä saattaa vähentyä,
paikallisten tuotteiden ostaminen lisääntyä ja myös kauppamatka saattaa
pidentyä. Näin ollen taloudellisen tilanteen vaikutus terveyteen ja ympäristöön osoittautui moninaiseksi ja oli samalla sekä kielteistä että myönteistä.
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Toisen konferenssipäivän avasi sosiaalipsykologian professori Christian
Klöckner (Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto, NTNU), joka tarkasteli
kestävää kulutusta psykologisesta näkökulmasta ja kertoi lennokkaasti tutkimuksistaan kuluttajien itsesäätelyyn ja ekologisiin valintoihin liittyen. Erityisen mielenkiintoisia tuloksia tutkimusryhmä oli löytänyt sähköautoilun
vaikutuksista norjalaisten kotitalouksien kulutukseen. Kahden auton kotitalouksissa, joihin oli hankittu toiseksi autoksi sähköauto, autoilu lisääntyi
huomattavasti. Toisaalta perheen toisen auton (polttoainekäyttöinen) käyttö
väheni, mutta kokonaisautoilu kasvoi myös muiden liikkumismuotojen kustannuksella, kun esimerkiksi lyhyet matkat ostoksille ja harrastuksiin tehtiin
yhä useammin sähköautolla.
Konferenssin esitystarjonta oli laaja ja kuulijat joutuivat valitsemaan neljästä päällekkäisestä sessiosta itselleen mielenkiintoisimman. Kuulimme lukuisia erinomaisia esityksiä, tutustuimme valtavaan kirjoon ajankohtaisia tutkimuksia, ja ymmärryksemme kulutuksen moninaisuudesta laajeni entisestään. Seuraavaksi esittelemme muutamia poimintoja konferenssin esityskattauksesta.
Konferenssisessioissa on tavallisesti aina liian kiire, liian monta esitystä ja
liian vähän aikaa keskustelulle. NCCR:ssa näin ei ollut, etenkään sessiossa
Sukupuoli ja perhe, jossa esiintyivät tohtorikoulutettava Anne Kastarinen
Tampereen yliopistosta sekä apulaisprofessorit Alice Gronhoj Aarhusin yliopistosta ja Malene Gram Aalborgin yliopistosta. Lämminhenkisen session
esitykset isovanhempien kuluttajuudesta ja isien roolista perheiden ruoan
kulutuksessa yhdistyivät luontevasti ja innostivat yleisön vilkkaaseen keskusteluun.
Apulaisprofessori Viveka Kjellmer Göteborgin yliopiston kulttuuritieteiden
laitokselta esitti tutkimustaan hajusteiden myynnistä. Kjellmer ei identifioinut itseään ensisijaisesti kulutustutkijaksi, ja hänen humanistinen tutkimusotteensa olikin raikas tuulahdus muutoin markkinointipainotteisessa sessiossa. Kjellmer oli analysoinut tapoja, joilla tuoksua kommunikoidaan ja tehdään ymmärrettäväksi. Apuna käytetään muun muassa erilaisia metaforia
kirjallisuudesta, suunnittelijat esitetään filmitähtinä ja huippuparfumeriat
muistuttavat esillepanoltaan ja toiminnaltaan museoita, jopa ravintoloita.
Keskeisintä on kuitenkin asiantuntijoiden tekemä konsultaatio.
Erikoistutkija Anita Borch Norjan kulutustutkimusinstituutista (SIFO) esitti
kollegoidensa Igrid Kjorstadin ja Dag Slettemeåsin kanssa tekemäänsä tutkimusta vammaiskuluttajista. Tutkimuksen taustalla on EU-aloite vammaisten kuluttajaoikeuksien edistämiseksi. Tutkittavana oli neljä erilaisten
vammojen (kuulo- ja näkövammojen, kognitiivisen vamman ja liikuntarajoitteiden) kanssa elävää kuluttajaa, joiden mukana tutkijat kulkivat näiden
arkipäivän kulutustilanteissa kotona, teknologian äärellä, kauppakeskuksissa ja teatterissa. Aihetta lähestyttiin käytänteiden teorian avulla. Kulutuk80

seen havaittiin liittyvän lukuisia esteitä, jotka aiheuttavat kuluttajille kustannuksia ja ylimääräisiä vaikeuksia. Tutkijat totesivat, että markkinoiden
muuttaminen ei ole yksinkertaista, mutta muiden ihmisten ja erityisesti palveluhenkilökunnan tietoisuuden lisääminen vammaisuudesta voi tuoda merkittäviä parannuksia.
Mitä yhteistä on kaloilla, onnekkailla lapsilla ja herrasmiehillä? Kulutuskulttuureihin keskittyvässä sessiossa apulaisprofessori Niklas Woermann EteläTanskan yliopistosta Odensesta perehdytti kuulijansa online-pokerin pelikulttuuriin ja pelaajatyyppeihin etnografisen semantiikan näkökulmasta.
Konferenssin kenties vauhdikkaimman ajatustenvaihdon käynnistivät tohtorikoulutettavat Maxim Vlasov ja Sonja Lahtinen kestävää kulutusta ja sosiaalisia innovaatioita käsittelevän session aluksi. Niin Vlasovin käytäntöteoreettinen tarkastelu kuntien keinoista kannustaa asukkaitaan ympäristöystävälliseen toimintaan kuin Lahtisen visuaalisia metodeja korostava tutkimus kuluttamisen merkitysten tunnistamiseksi kirvoittivat monta puheenvuoroa puolesta ja vastaan. Yliopistonlehtori Pia Polsa (Hanken) kuljetti metodiväittelyksi edenneen kiivaan keskustelun makrotasolle kattavalla kestävän kulutuksen kirjallisuuskatsauksellaan, ja session puheenjohtaja, yliopistotutkija Minna Lammi täydensi tutkimuspaketin valaisevalla esityksellään
kiertotalouden mahdollisuuksista ja kuluttajien suhtautumisesta uusiin,
vuokrattaviin tai jaettaviin, tuotteisiin ja palveluihin.
Aarhus on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2017 – ja sen
me konferenssivieraat saimme huomata. Monipuolisen esityskattauksen lisäksi konferenssivieraita hemmoteltiin vaikuttavalla kulttuuritarjonnalla ja
mieleenpainuvan herkullisella tanskalaisella keittiöllä. Varsinaista konferenssiohjelmaa edeltävä illanvietto pidettiin kampusalueella sijaitsevassa
muinaisen taiteen museossa (Museum of Ancient Art). Verkostoituminen ja
kuulumisten vaihto sujui hyvin antiikin ajan taiteen keskellä. Myös konferenssi-illallisella Aarhusin nykytaiteen museossa ARoSissa (ARoS Aarhus Art
Museum) taide oli monella tapaa läsnä. Ennen illallista teimme kierroksen
museon monivivahteisissa näyttelyissä sekä vaikuttavassa panoraamamaisemassa museon katolla (kuvat 1 ja 2).
Pitkän konferenssipäivän päätteeksi lukuisten ruoka-aiheisten tieteellisten
esitysten innoittamat tutkijat saivat kokea nykyaikaisen pohjoismaisen ruokakulttuurielämyksen, joka tarjosi nautinnon kaikille aisteille (kuva 3).
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Kuvat 1-3. Aarhusin nykytaiteen museon tarjonta konferenssivieraille. Kuvat: Anne Kastarinen (1-2), Sami Koponen (3).
Puitteet onnistuneelle konferenssielämykselle olivat keväisessä Aarhusissa
kohdallaan: vihreä ja historiaa henkivä kampusalue oli kaunis ja elävä.
Kampuksella liikkui sekä opiskelijoita ja tutkijoita että muita kaupunkilaisia.
Vuonna 1928 perustettu Aarhusin yliopisto on Tanskan toiseksi vanhin ja
samalla suurin yliopisto. 2000-luvulla Aarhusin yliopisto on vakiinnuttanut
paikkansa maailman sadan vaikuttavimman yliopiston listalla.
Aarhusin jälkeen NCCR palaa Suomeen. Viides pohjoismainen kulutustutkimuksen konferenssi järjestetään Vaasassa keväällä 2018.
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