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Tämän Kulutustutkimus.Nyt lehden numeron artikkelit koskettelevat kulutuksen
ilmiöitä hyvinvoinnin ja mielenhallinnan alueilla sekä mainonnan maailmassa.
Lisäksi yhdessä artikkelissa tarkastellaan kulutustutkimuksen uudenlaisten, laajojen
aineistojen analysointiin kehiteltyä mallinnusmenetelmää ja sen mahdollisuuksia
tuottaa tulkintoja kulutuksen ilmiöistä.

Jarna Laine, Heli Marjanen ja Kaisa Saastamoinen paneutuvat artikkelissaan
ajankohtaiseen ilmiöön, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelun ja siinä
käytettävän teknologian synnyttämään arvoon kuluttajien kokemana. Tutkittavien
henkilöiden käymissä ryhmäkeskusteluissa korostuivat vahvasti ulkoiset arvot,
kuten tehokkuus ja erinomaisuus, mutta myös sosiaaliset arvot olivat tärkeitä.
Mielenkiintoinen havainto oli, että sisäiset arvot kuten esteettisyys, hauskuus ja
leikki tulivat selkeästi esille kuluttajien kokemuksissa. Wellnessteknologian käyttö
ja itsensä mittaaminen voi tuottaa paitsi hallinnan tunnetta, myös iloa ja
mielihyvää.

Mainonta ja mainosten analyysit ovat useiden vuosikymmenten ajan innoittaneet
kulutustutkijoita pohtimaan mainonnan välittämiä merkityksiä ja ideologioita. Henri
Saxén ja Visa Heinonen tutkivat Suomen televisiossa esitettyjen mainoselokuvien
tapoja välittää kuvaa erilaisista miestyypeistä. Kirjoittajien mukaan mieheys
rakentuu kulttuurisesti, ja mainonta sukupuolten rooleja ja ilmentymiä esittäessään
myös rakentaa ja uusintaa käsityksiä mieheydestä. Tutkimuksessa havaittiin
mainonnan mieskuvan muuttuneen entistä monipuolisemmaksi ja tunnistettiin
miehen uudenlainen rooli huolenpitäjänä ja hoivaajana. Tutkijat esittävät, että
muutosten taustalla on inhimillisyyden ja sallivuuden lisääntyminen, joka
puolestaan on mahdollista vapaissa ja demokraattisissa yhteiskunnissa.

Internetin keskustelupalstoilla ratkotaan elämän tärkeitä kysymyksiä, huojennetaan
mieltä pettymysten jälkeen, jaetaan iloja ja suruja, kysytään neuvoja, eritellään
omia kokemuksia ja neuvotaan kanssakuluttajia. Kulutustutkijoille aineistot
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avaavat uudenlaisen ikkunan kulutuksen ilmiöiden tarkastelulle, kunhan
analyysimenetelmät kehittyvät ja jalostuvat. Marjoriikka Ylisiurua tarkastelee
artikkelissaan sitä, miten laajoja verkkoaineistoja voitaisiin analysoida
automatisoidusti, ja samalla sälyttäen mahdollisuuden tekstin osien laadulliseen
lähilukuun ja alkuperäisen tekstin tarkkaan tulkintaan. Hän havainnollistaa
Suomi24keskustelupalstalta poimitun terveysaiheisen keskusteluaineiston avulla
tapoja, miten koneoppimismenetelmää ja lähilukua yhdistämällä voidaan nostaa
esille terveyteen liittyviä aiheita koskevia narratiiveja, jotka ilmentävät erilaisia
yhteiskunnassa vallitsevia terveyden ja sairauden sosiokulttuurisia teemoja.

Tässä numerossa julkaistaan myös HannaMaija Närväsen, Minna Aution, Visa
Heinosen ja Kaisa Rinteen kokoaman kertomuksen Helsingin yliopiston
Kuluttajaekonomian oppiaineen 70vuotijuhlista, joiden teema katsoi vahvasti
tulevaisuuteen ja visioi sitä, millaista on kulutuksen opetus ja tutkimus vuonna
2086.

Kulutustutkimus.Nyt lehden verkkojulkaisua ja ulkoasua on kehitetty ja uudistettu
kuluvan vuoden aikana. Lehti sijaitsee nyt Kulutustutkimuksen seuran
pääsivustolla. Toimituskunta toivottaa jatkossakin tervetulleeksi tutkijoiden ennen
julkaisemattomat käsikirjoitukset kulutustutkimuksen eri alueilta. Lehti on
oivallinen kanava jakaa lukijoille tutkimusartikkeleita suomen kielellä. Artikkelit
voivat saavuttaa laajan ja monipuolisen lukijakunnan, sillä ne ovat avoimesti
kaikkien kulutustutkimuksesta kiinnostuneiden luettavissa.
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Johdanto

Wellnesskulutus ja itsensä mittaamisen trendi

Elintason kohoaminen, lisääntyvä vapaaaika ja väestön ikääntyminen ovat
johtaneet siihen, että hyvinvointia tuottavilla ja koettua elämänlaatua parantavilla
tuotteilla ja palveluilla on yhä enemmän kysyntää (Hellén, 2011; Yeoman, 2011;
Grénman ym., 2014; Ylilahti & Koskinen, 2017). Kun perustarpeet on tyydytetty,
ihmisillä on mahdollisuus rakentaa elämäänsä pyrkien kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin, josta Suomessakin usein käytetään nimitystä ”wellness”.

Nykyinen wellnesskäsite perustuu pitkälti Dunnin (1959), Travisin (1975) ja
Ardellin (1977) määritelmiin, joissa korostuu terveyden edistäminen
elämäntapamuutosten kautta (SRI International, 2010; Grénman ym., 2014).
Yhteistä eri määritelmille ja malleille on yksilön oma vastuu, proaktiivisuus sekä
wellbeing ja fitnesssanojen yhdistäminen (Mueller & Lanz Kaufmann, 2001;
Nahrstedt, 2004). Keho (body), mieli (mind) ja sielu (spirit) ovat wellness
malleissa keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja kaikki yhtä tärkeitä. Aiemmat
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TIIVISTELMÄ

Koettua elämänlaatua parantavilla tuotteilla ja palveluilla on yhä enemmän
kysyntää. Wellnessteknologia ja itsensä mittaamisen trendi liittyvät kiinteästi
yksilön proaktiiviseen vastuuseen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan
mittaustulosten tehdessä näkyväksi aiemmin piilossa olleita kehon ja mielen
toimintoja. Artikkelissa tarkastellaan Holbrookin (1999) arvotypologiaan
pohjautuen, millaista arvoa kuluttajat kokevat saavansa wellnessteknologian
käytöstä ja miten arvon yhteisluominen siinä ilmenee. Tutkimusaineisto koostui
sähköisestä kyselyaineistosta ja viidestä ryhmäkeskustelusta. Tulokset osoittavat,
että vaikka wellnessteknologian käyttöön liittyvissä keskusteluissa korostuivat
ulkoiset arvot, erityisesti tehokkuus ja erinomaisuus, myös sosiaaliset arvot
nousivat merkittävään rooliin kaikissa muissa paitsi säännöllisten käyttäjien
ryhmässä. Laitteiden käytön koettiin helpottavan omaan hyvinvointiin liittyvien
tavoitteiden, esimerkiksi kunnon kohottamisen tai laihduttamisen, saavuttamista.
Sisäisistä arvoista tärkeimmiksi nousivat laitteiden esteettisyys ja niiden
käyttämiseen liittyvä hauskuus. Arvon yhteisluominen sen sijaan näyttäytyi
aineistossa heikosti kuluttajien käyttäessä laitteita ja luodessa arvoa
enimmäkseen itsenäisesti tai omissa sosiaalisissa verkostoissaan.
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tutkimukset ovat osoittaneet, että wellnessorientoituneet kuluttajat haluavat
parantaa fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan eli
elämänlaatua kokonaisuudessaan. Siksi he hankkivat tuotteita, kokemuksia ja
palveluja, jotka auttavat luomaan ja ylläpitämään mielikuvia terveydestä,
kauneudesta ja nuorekkuudesta. (Suontausta & Tyni, 2005; Marjanen ym., 2016).

Vuonna 2007 Gary Wolf ja Kevin Kelly lanseerasivat Wired Magazine lehdessä
termin quantified self (Ruckenstein & Pantzar, 2015), jolla tarkoitetaan oman
kehon eri toimintojen mittaamista. Ilmiön ympärille on muodostunut yhteisöjä,
joissa jaetaan tietoa mittauksista, laitteista, tekniikoista ja kokemuksista. Wellness
teknologiaan kuuluvat kaikenlaiset hyvinvointia mittaavat laitteet, kuten älykellot,
aktiivisuusrannekkeet, kehonkoostumusta mittaavat laitteet ja unimonitorit, sekä
tulevaisuudessa myös entistä useammin vaatteet ja korut. Mittaustulokset tekevät
näkyväksi aiemmin piilossa olleita kehon ja mielen toimintoja: laitteilla voidaan
mitata esimerkiksi unta, kilometrejä, palautumista, sykettä, mielialaa ja kaloreita.
(Honan ym., 2015; ks. Lupton, 2013; Swan, 2013; Oh & Lee, 2015). Jotkut laitteet
tuottavat yksinkertaisia numeerisia arvoja, joita kuluttajat itse analysoivat, mutta
kehittyneemmät sovellukset työstävät kerättyä dataa ja tekevät siitä
ymmärrettävämpää ja merkityksellisempää.

Itsensä mittaaminen liittyy vahvasti yksilön proaktiiviseen vastuuseen omasta
terveydestä ja hyvinvoinnista. Wellnessideologian mukaisesti tämä tarkoittaa sitä,
että terveille ihmisille tarjotaan välineitä välttää sairauksia, tuntea itsensä entistä
terveemmiksi, näyttää paremmilta ja hidastaa ikääntymisen vaikutuksia
(Suontausta & Tyni, 2005; Lupton, 2013). Teknologia mahdollistaa elintoimintojen
kontrolloinnin, optimoinnin ja muokkaamisen erilaisissa "kehoprojekteissa", joilla
kuluttajat rakentavat identiteettiään. Sitä voidaan hyödyntää myös pyrittäessä
kohti itsestään ja elämästään vastuun ottavan "hyvän kansalaisen" ihannetta.
(Ruckenstein 2012; 2014; Lupton, 2016b).

Tutkimuksen tarkoitus

Wellnessteknologian yleistyminen kasvattaa wellnesstoimialaa, ja sillä uskotaan
olevan myönteisiä vaikutuksia sekä yksittäisten ihmisten hyvinvointiin että
kansanterveyteen (Ruckenstein, 2012; Hekler ym., 2013). Siksi se on kiinnostava
ilmiö sekä kansantaloudellisesta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta
tarkasteltuna (Ruckenstein & Pantzar, 2015; Lupton, 2016b). Potentiaalisten
hyötyjen saavuttamiseksi on tärkeää ymmärtää, miksi ja miten kuluttajat käyttävät
wellnessteknologiaa. Akateemista empiiristä tutkimusta aiheesta on toistaiseksi
vielä vähän (Ruckenstein & Pantzar, 2015). Niissä on nostettu esille erilaisia
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä utilitaristisia hyötyjä, mutta myös sosiaalisiin ja
eettisiin arvoihin liittyviä motiiveja, kuten arjen eri rooleissa (vanhempi, urheilija,
työntekijä ym.) kehittyminen sekä halu saada kannustusta, ohjausta sekä ihailua ja
arvostusta. Lisäksi itsensä mittaamisen on todettu tuottavan erilaisia hedonistisia
hyötyjä, ja siitä voidaan nauttia samoin kuin pelistä tai leikistä. (Ruckenstein 2012;
2014; Swan, 2013; Lupton, 2016a; 2016b; Ylilahti & Koskinen, 2017).
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Tässä tutkimuksessa wellnessteknologiaa lähestytään kulttuurisen
kulutustutkimuksen viitekehyksessä. Sen mukaisesti wellnessteknologia voidaan
nähdä resurssina, joka auttaa kuluttajaa hänen tavoitellessaan kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Lähestymistavan keskeinen lähtökohta on, että kulutus ja tuotanto
ovat vuorovaikutuksellisia prosesseja, joissa odotukset, arvot, normit ja
kulttuurisesti jaetut merkitykset materialisoituvat tuotteiksi, palveluiksi ja
sosiaalisiksi käytänteiksi (Moisander, 2005; Arnould, 2005; Arnould & Thompson,
2005). Näin syntyy koettua arvoa, joka tässä tutkimuksessa määritellään
Holbrookin (1999) arvotypologiaan pohjautuen kuluttajan subjektiiviseksi
näkemykseksi siitä, minkälaista arvoa tuotteen tai palvelun käyttö tuottaa.
Holbrookin typologia valittiin, koska sen katsottiin tarjoavan hyvän lähtökohdan
wellnessteknologian käyttöön liittyvien erilaisten merkitysten tarkasteluun
(SánchezFernández & IniestaBonillo, 2007; Gallarza ym., 2011; Jaskari, 2011;
Syrjälä ym., 2014). Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu ryhmäkeskusteluista
ja internetkyselystä, joka toteutettiin sopivien haastateltavien löytämiseksi
keskusteluryhmiin.

Holbrookin arvotypologia ja arvon yhteisluominen

Koetun arvon tutkimukset voidaan lähestymistavan perusteella jakaa yksiulotteisiin
ja moniulotteisiin malleihin. Yksiulotteisissa lähestymistavoissa kuluttajan kokema
arvo nähdään hyötyjen ja uhrausten suhteena tai niiden erotuksena (Zeithaml,
1988; Monroe, 1990; Khalifa, 2004; Rintamäki ym., 2007). Sekä hyödyt että
uhraukset voivat olla utilitaristisia tai hedonistisia (Hirschman & Holbrook, 1982).
Utilitaristisuudella viitataan taloudellisten ja rationaalisten hyötyjen tietoiseen
etsimiseen hedonististen hyötyjen ollessa subjektiivisia ja emotionaalisia. Uhrauksia
ovat esimerkiksi tuotteen tai palvelun hinta, käytetty aika ja vaiva sekä
asiointipaikkaan tai myyjään liitetyt negatiivisiksi koetut ominaisuudet (Zeithaml,
1988; Rintamäki ym. 2007).

Moniulotteisissa malleissa arvo nähdään useita arvoelementtejä sisältävänä
kokonaisuutena (Holbrook, 1999; Sweeney & Soutar, 2001). Tässä tutkimuksessa
tukeudutaan Holbrookin (1999; 2006) määritelmään, jonka mukaan kuluttajan
kokema arvo on vuorovaikutteinen (interaktiivinen) ja suhteellinen (relatiivinen)
preferenssikokemus, joka syntyy tuotteen ja kuluttajan välisen vuorovaikutuksen
tuloksena tilanne, aika ja paikkasidonnaisesti. Preferenssi tulkitaan tässä arvoa
tuottavan asian haluttavuudeksi kuluttajan näkökulmasta. Määritelmän pohjana on
kolmesta vastakkaisesta ulottuvuusparista ja niiden yhdistelminä syntyvistä
arvotyypeistä rakentuva typologia. Ulkoinen–sisäinen jako erottaa utilitaristisia
hyötyjä tuottavat kulutuskokemukset kokemuksista, joita arvostetaan niiden
itsensä vuoksi. Itseen–toiseen kohdistuva jaottelu määrittää, syntyykö arvo oman
kulutuskokemuksen vai viiteryhmien kautta. Aktivisuus–reaktiivisuus ulottuvuus
puolestaan erottaa arvon, jonka synty edellyttää kuluttajalta aktiivista
osallistumista (ajattelemista, tekemistä) ja arvon, joka syntyy reaktiona
tuotteeseen tai kulutuskokemukseen. (Holbrook, 1999; Jaskari, 2011). Kun
ulottuvuusparit yhdistetään kolmiulotteisesti, saadaan kuviossa 1 esitetyt
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kahdeksan arvotyyppiä. Myöhemmässä tutkimuksessa Holbrook (2006) tiivisti
luokittelua tuoden ikään kuin neljänneksi ulottuvuudeksi luokittelun, jossa
arvotyypit jaettiin taloudellisiin/toiminnallisiin, sosiaalisiin, hedonistisiin ja
altruistisiin arvoihin.

Tehokkuus ja erinomaisuus ovat ulkoisia arvoja, joihin sisältyy vahvasti
utilitaristisia piirteitä. Holbrook kutsuukin niitä myöhemmissä tutkimuksissaan
taloudellisiksi tai toiminnallisiksi arvoiksi. Myös status ja arvostus ovat ulkoisia
arvoja, mutta niissä arvon kokemus syntyy vuorovaikutuksessa viiteryhmien
kanssa. Ne ovat siis luonteeltaan sosiaalisia arvoja. Sisäisistä arvoista leikki ja
esteettisyys ovat hedonistisia arvoja, joissa olennaista on kuluttajan kokema
nautinto ja mielihyvä. Eettisyys ja henkisyys sen sijaan ovat sisäisiä arvoja, jotka
kohdistuvat itsen sijasta toiseen. Siksi niitä kutsutaan altruistisiksi eli
pyyteettömiksi arvoiksi. (Holbrook, 1999; 2006). Kulutuskokemuksessa kaikki
kahdeksan koetun arvon tyyppiä saattavat esiintyä yhdessä mutta eriasteisesti.

Yritys osallistuu arvonluontiin tarjoamalla sitä helpottavia elementtejä eli yritys voi
tarjota puitteet arvon syntymiselle, mutta varsinainen arvon luoja on kuluttaja,
joka myös määrittelee lopputuloksen (Grönroos, 2011; Grönroos & Voima, 2013;
ks. Holbrook, 1994; vrt. Arnould, 2005; Baron & Harris, 2008).

Aineisto ja analyysimenetelmät

Aineiston keruu aloitettiin Webropolohjelmalla toteutetulla kyselyllä, jonka
pääasiallinen tarkoitus oli löytää keskusteluryhmiin riittävä määrä
tutkimusongelman ratkaisemisen näkökulmasta sopivia henkilöitä (Eriksson &

Kuvio 1. Kuluttajan arvotypologia (Holbrook, 1999)
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Kovalainen, 2008: 181). Lumipallomenetelmää (Hirsjärvi & Hurme 2001: 59–60)
hyödyntäen löydettiin 101 oletettua wellnessteknologian käyttäjää, joille
lähetettiin sähköpostitse henkilökohtainen linkki kyselyyn. Lisäksi linkki julkaistiin
suljetussa, hyvinvoinnista, terveydestä ja liikunnasta kiinnostuneille tarkoitetussa
Facebookryhmässä, jossa on noin 200 jäsentä.

Kyselyyn vastasi 105 henkilöä, joista 77 oli tavoitettu sähköpostilla. Enemmistö (75
%) oli naisia, mutta muuten vastaajat edustivat sosiodemografisilta taustoiltaan
(ikä, koulutus, ammatti) monipuolisesti erilaisia kuluttajaryhmiä. Kyselyyn
vastanneet käyttivät pääasiassa aktiivisuusrannekkeita ja älykelloja, kukaan ei
kertonut käyttävänsä älyvaatteita. Useimmat mittasivat kilometrejä, kaloreita,
askeleita, sykettä tai painoa, mutta myös unta, kehokoostumusta, palautumista,
mielialaa, lihasryhmien toimintaa, aktiivisuuta ja haitallisia mikrobeja mitattiin.
Vastaajista 16 % oli oman arvionsa mukaan aloittelevia, 37 % satunnaisia, 36 %
säännöllisiä ja 11 % aktiivisia wellnessteknologian käyttäjiä.

Kyselyyn vastanneista 36 ilmoitti halukkuutensa osallistua ryhmäkeskusteluihin.
Näistä valittiin 21, joista muodostettiin viisi 4–5 henkilön ryhmää (liite 1). Neljä
ryhmää pyrittiin muodostamaan siten, että ne olivat itse arvioidun wellness
teknologian käytön aktiivisuuden suhteen homogeenisia, mutta muilta osin
mahdollisimman heterogeenisiä. Tavoitteena oli, että keskustelutilanne olisi
miellyttävä, ja että jokainen uskaltaisi vapaasti ilmaista itseään. Samasta syystä
naiset ja miehet keskustelivat pääsääntöisesti omissa ryhmissään. Koska oli
kuitenkin mahdollista, että sekaryhmissä nousisi esiin näkökantoja, jotka
homogeenisissä ryhmissä jäisivät piiloon, satunnaisesti wellnessteknologiaa
käyttävien ryhmään valittiin sekä miehiä että naisia. Viides ryhmä koostui wellness
teknologiaa vaihtelevasti käyttävistä miehistä. Viime hetken peruutuksesta johtuen
aloittelevien käyttäjien ryhmää jouduttiin täydentämään yhdellä aktiivisella
käyttäjällä.

Ryhmäkeskusteluissa pyrittiin luomaan välitön ilmapiiri keskustelemalla ennen
nauhoituksen alkua rennosti esimerkiksi säästä. Keskustelut etenivät siten, että
moderaattorina toiminut tutkija toi keskusteluun teorian pohjalta laaditun
keskustelurungon mukaisesti esille teemoja, joista keskusteltiin vapaasti.
Keskustelujen edetessä samoja aihepiirejä käsiteltiin useaan otteeseen eri
näkökulmista. Kaikissa ryhmissä keskustelu oli luontevaa ja vilkasta, ja
keskustelujen nauhoitetut osuudet olivat 37–68 minuutin pituisia.

Jokaisen keskustelun aluksi pohdittiin, miten osallistujat mielsivät wellneksen,
terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Monilla oli vaikeuksia kuvailla
wellnessiä, mutta usein sen katsottiin tarkoittavan samaa kuin kokonaisvaltainen
hyvinvointi. Toisaalta wellness miellettiin yleisesti hyvinvointia (engl. wellbeing)
kaupallisemmaksi ja pinnallisemmaksi. Terveyttä kuvailtiin hyväksi oloksi töissä ja
kotona, ja miehet yhdistivät siihen myös seksuaalisen aktiivisuuden. Wellness
teknologian tuottamaa arvoa lähestyttiin aluksi pohtimalla, miksi osallistujat
käyttivät hyvinvointia mittaavia laiteita ja millä perusteilla he olivat käyttämänsä
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laitteet ja sovellukset valinneet. Seuraavaksi nostettiin esiin wellnessteknologian
käytön vaikutukset osallistujien arkeen sekä hyödyt, joita osallistujat kokivat
saavansa teknologian käytöstä. Samaa teemaa lähestyttiin toisesta näkökulmasta
kysymällä, miten osallistujat perustelisivat itsensä mittaamista jollekulle, joka ei
sitä vielä tee. Osallistujia pyydettiin myös kuvailemaan, minkälaiset ihmiset heidän
käsityksensä mukaan käyttävät wellnessteknologiaa. Holbrookin typologiaa tai
siihen perustuvia erilaisia arvon tyyppejä ei keskustelijoille esitelty (ks. Jaskari,
2011). Seuraavaksi keskustelijoita pyydettiin kuvailemaan wellnessteknologian
piiriin kuuluvan laitteen ostotilannetta sekä mahdollista vuorovaikutusta myyjän
kanssa. Tämän jälkeen siirryttiin kokemuksiin laitevalmistajien ylläpitämistä
sivustoista sekä sivustojen käytön aktiivisuudesta ja käyttötavoista. Lopuksi
pohdittiin, mikä saisi osallistujat mahdollisesti vaihtamaan teknologiaa tai
palveluntarjoajaa tai jopa lopettamaan wellnessteknologian käytön kokonaan.

Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin sekä teoria että aineistolähtöistä
lähestymistapaa (Tuomi & Sarajärvi, 2006: 110; Eriksson & Kovalainen, 2008: 23).
Sanatarkasti litteroidusta aineistosta etsittiin ilmaisuja tai ajatuskokonaisuuksia,
jotka ilmensivät arvoja, jotka keskustelijat yhdistivät wellnessteknologian
käyttöön. Seuraavaksi aineisto luokiteltiin Holbrookin typologian mukaisesti.
Tulkinnan helpottamiseksi kukin ajatuskokonaisuus kiinnitettiin vain yhteen, sen
kontekstin mukaan määräytyneeseen arvotyyppiin. Jos parempi ulkonäkö tai
laihtuminen esitettiin tavoitteena, jonka saavuttamiseksi wellnessteknologiaa
käytettiin, sen katsottiin tuottavan tehokkuusarvoa. Jos taas laihduttaminen
tuotiin esiin sosiaaliseen asemaan liittyvien tavoitteiden yhteydessä, ilmaisun
katsottiin viittaavan statusarvoon. Löydökset koottiin Exceltaulukoihin, jotka
vaihe kerrallaan koottiin analyysiyksiköittäin yhteen ennalta määritellyn linjan
mukaisesti. Koska arvotypologian taustalla olevat ulottuvuudet ovat usein
jatkumoita, niiden erotteleminen toisistaan oli empiirisesti haastavaa (Jaskari,
2011: 29). Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen huolella perehtynyt
moderaattori luokitteli aineiston itsenäisesti, mutta valinnoista ja niiden perusteista
keskusteltiin tutkimusryhmässä analyysin eri vaiheissa.

Arvon yhteisluomista tarkasteltaessa analyysiyksiköiksi valittiin ilmaisut tai
ajatuskokonaisuudet, joissa mainittiin yritys/palvelujen tarjoaja ja/tai käyttäjän
vuorovaikutus edellä mainittujen kanssa. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen,
oliko koettu arvo syntynyt vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa vai kokivatko
keskustelijat luovansa arvoa itsenäisesti tai yhdessä muiden kuluttajien kanssa.
Lisäksi etsittiin arvon yhteisluomista helpottavia ja estäviä tekijöitä.

Koetun arvon tyypit

Tehokkuus ja erinomaisuus

Tehokkuus oli wellnessteknologian käyttöä hallitseva arvo. Laitteita käytettiin
hyvin päämäärätietoisesti, ja useimmilla oli selkeä tavoite, jonka saavuttamisessa
he uskoivat laitteiden käytön auttavan. Jotkut halusivat varmistaa maksimaalisen
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hyödyn treenistä, toiset kaipasivat apua terveyttä edistävien elintapojen
noudattamisessa, ja joillekin tavoitteet olivat puhtaasti ulkonäköön liittyviä (vrt.
Lupton, 2013). Alle 25vuotiaat toivat esiin suoraan ulkonäköön liittyviä tavoitteita
vanhempien korostaessa enemmän terveyshyötyjä, jotka liittyivät usein
laihduttamiseen. Monelle laite oli tehokas motivaattori ja mukana kulkeva
henkilökohtainen valmentaja (ks. Ruckenstein, 2012; Ylilahti & Koskinen, 2017):

”…tsemppaa elämäntaparemonttiin…"(nainen, 48 v. aktiivinen käyttäjä)

”Ostin, kun aloin treenaamaan puolmaratoniin…” (nainen, 29 v. aktiivinen

käyttäjä)

”Mä pyrin tällä mahdollisimman hyvään urheilusuoritukseen.” (mies 19, v.

satunnainen käyttäjä)

”Mä mittaan itseäni ulkonäön takia” (nainen, 21 v. satunnainen käyttäjä)

Tehokkuus ilmeni myös ajan ja vaivan säästämisenä, joka tuli usein esiin
keskusteluissa. Siksi myös laitteen helppokäyttöisyys, jota erityisesti aloittelevat
käyttäjät arvostivat, luokiteltiin tehokkuuskategoriaan. Hyötynä voitiin kokea
myös aika tai vaiva, joka säästettiin tuotetta käyttämällä (Holbrook, 1999), vaikka
se ei olisikaan liittynyt laitteen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Tällainen hyöty oli
esimerkiksi mahdollisuus lukea (puhelimeen tulevat) viestit
aktiivisuusrannekkeesta.

Erinomaisuus oli toiseksi yleisin arvotyyppi. Tehokkuuden ja erinomaisuuden
erottaminen toisistaan on hyvin subjektiivista ja tulkinnanvaraista. Erinomaisuus
voi olla ylivertaisuutta, jolloin tuotetta tai palvelua arvostetaan potentiaalisena
keinona jonkin tavoitteen tai päämäärän saavuttamiseksi (Holbrook, 1999) tai se
voi ilmetä tyytyväisyytenä tuotteen käyttöominaisuuksiin tai kestävyyteen.
Erinomaisuuden kokemisessa olennaista on odotusten täyttyminen. Jos tuote tai
palvelu vastaa käyttäjän tarpeita, se voidaan kokea erinomaiseksi, vaikka
markkinoilla olisi objektiivisesti arvioiden parempia vaihtoehtoja:

”Tää on tosi vanha teidän laitteisiin verrattuna, mutta mittaa tarpeeksi sen mitä

tarvitsen.” (nainen, 48 v. aktiivinen käyttäjä)

”Se laite pitää olla sellainen, että se ottaa sykkeestä ja GPSpaikannuksesta

eikä pelkästä kädenliikkeestä. Tää mun mittaa kaikki tosi hyvin." (mies, 38 v.

satunnainen käyttäjä)

Useat keskustelijat mainitsivat arvostavansa omia laitteitaan, koska niissä oli paljon
hienoja ominaisuuksia. Samaan hengenvetoon monet kuitenkin totesivat, etteivät
he hyödyntäneet niistä kuin pientä osaa. Erityisesti naiset kokivat tällaista
erinomaisuusarvoa. Miehet hyödynsivät monipuolisemmin eri toimintoja, jolloin
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koettu arvo realisoitui tehokkuutena.

Myös laadun kokemus tuotti erinomaisuusarvoa. Keskusteluissa laitteen hinnan
arvioitiin kertovan tuotteen laadusta ja potentiaalisista hyödyistä, joten kalliit
laitteet yleensä miellettiin laadukkaiksi:

”Mä olen sitä mieltä, että mahdollisimman kallis vaan…mahdollisimman paljon

toimintoja, mitä ei kyllä välttämättä osaa edes käyttää." (nainen, 26 v.

aktiivinen käyttäjä)

Status ja arvostus

Statusta ja arvostusta yhdistää ulkoisten viiteryhmien välttämättömyys koetun
arvon syntymisessä, ja ero niiden välillä on häilyvä. Keskusteluissa status oli
neljänneksi useimmin esiin noussut koetun tai tavoitellun arvon tyyppi.
Statushakuisessa kulutuksessa yksilö pyrkii kulutuksen (tai siitä pidättäytymisen)
kautta vaikuttamaan muiden käsityksiin itsestään. Statusarvoon liittyy
voimakkaasti sosiaalinen ulottuvuus, jolloin omaa kulutuskäyttäytymistä
muokataan aktiivisena pyrkimyksenä kuulua johonkin sosiaaliseen ryhmään tai
vaikuttaa muihin (Holbrook, 1999: 15; Schmitt & Zarantonello, 2013: 42).
Wellnessteknologian käyttäjät kokivat selkeästi tarvetta kuulua ryhmään, jota
tässä tapauksessa yhdisti omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Erityisen
voimakkaasti tämä näyttäytyi työyhteisöissä:

“Jos kaikki meidän töissä käyttäis [aktiiviranneketta] koko ajan, mäkin alkaisin

käyttämään, jotta mä kuuluisin jengiin.” (nainen, 21 v. satunnainen käyttäjä)

Kukaan ei kuitenkaan myöntänyt käyttävänsä teknologiaa ainoastaan sosiaalisista
syistä. Koska statuksen tavoittelu on aktiivista ja päämäärätietoista, jopa
aggressiivista ja manipuloivaa, siihen liittyviä kielteisiä konnotaatiota ei yleensä
haluta yhdistää omaan käyttäytymiseen. Siksi statukseen liittyvät motiivit
projisoidaan usein muihin ihmisiin. (Holbrook, 1994; 1999). Keskusteluissa tämä
näkyi siten, että esiin nostettiin esimerkkejä muiden naurettavasta tai ärsyttävästä
käyttäytymisestä:

”…kun väki tulee kauppaan kato sillai, et on lenkkivaatteet ja katsotaan, että

hiha on tarpeeksi ylhäällä, että kaikki varmasti näkee, että mulla on

kuntoilutietokone.” (mies, 38 v. satunnainen käyttäjä)

Arvostus syntyy muiden suhtautumisesta yksilöön. Arvostusta voidaan kuvailla
hyvinvointia mittaavaan laitteen kontekstissa siten, että wellnessteknologian
käyttö itsessään ei tuo arvoa, vaan sen kautta saatu arvostus. Sillä on vahva
yhteys yksilön kokemukseen kyvystään suoriutua (Holbrook, 1999), mikä taas
liittyy läheisesti itsetuntoon ja koettuun elämänlaatuun. Reaktiivinen arvostusarvo
ilmeni wellnessteknologian käytössä esimerkiksi siten, että keskustelijat kokivat
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laitteen viestivän käyttäjästään myönteisiä asioita, ja he kertoivat itse
suhtautuvansa positiivisesti muihin laitteita käyttäviin. Keskusteluissa nousi
selkeästi esiin, että laite voi tuottaa arvoa pelkällä olemassaolollaan, vaikka se ei
olisi edes toiminnassa. Siksi esimerkiksi aktiivisuusranneketta saatettiin pitää
ranteessa, vaikka laite olisi ollut rikki tai patteri lopussa. Teknologian käytöllä
voidaankin viestiä tietynlaisesta arvomaailmasta tai elämäntyylistä (ks. Lupton,
2016b), joka wellnessteknologian käytön avulla tehdään näkyväksi. Arvostusta
haettiin sekä laitteiden käytön että niillä mitattujen tulosten kautta (Ylilahti &
Koskinen, 2017):

”Silloin vois sanoa, että ihminen on kiinnostunut hyvinvoinnistaan, jos hänellä

on joku sellainen laite, joka mittaa jotain.” (mies, 79 v. satunnainen käyttäjä)

“Treenien jälkeen saatan kyllä käydä laittamassa johonkin Vodconnectiin tiedon,

että sain tällaiset tulokset tänään ja sit joku saattaa käydä tykkäämässä, että

hyvät personal recordsit!” (nainen, 26 v. aktiivinen käyttäjä)

Moni mielsi myös laitteet jollakin tasolla inhimillisiksi, jolloin laitteen antamaa
palautetta aktiivisesti tavoiteltiin ja arvostettiin (ks. Lupton, 2012):

”…kun saa tavoitteen täyteen, ”you reach your goal” [laite sanoo], mulle tulee

sellainen voittajaolo!" (nainen, 26 v. aktiivinen käyttäjä)

Myönteisen palautteen saamiseksi laitetta saatettiin jopa ”huijata” esimerkiksi
makaamalla sohvalla kättä heilutellen ja chipsejä syöden. Vastaavasti keskustelijat
olivat ärsyyntyneitä, jos myönteinen palaute jäi saamatta esimerkiksi laitteen
puutteellisten ominaisuuksien takia.

Leikki ja esteettisyys

Vaikka monet wellnessteknologian käyttäjistä tavoittelivat tehokkuusarvoa ja
halusivat maksimoida suorituksiaan (ks. Ruckenstein, 2012), osa suhtautui
mittaamiseen rennommin ja koki sen lähinnä hauskaksi leikiksi (ks. Oh & Lee,
2015; Lupton, 2016b; Ylilahti & Koskinen, 2017):

”…koska mä oikeesti treenaan ja tiedän sen, niin en mä sen takia mittaa, että

näen teenkö vai en, se on lähinnä vaan hauskaa puuhaa.” (mies, 50

v.satunnainen käyttäjä)

”Muistatteko ne Tamagotchit, joita piti syöttää, nekin oli hauskoja leluja, joten

tää on vähän samanlainen juttu, että reagoi näihin laitteisiin ja tekee, mitä laite

käskee tai ainakin heiluttaa kättä sohvalla, että saa sen hiljaiseksi [naurua].”

(nainen, 50 v. aloitteleva käyttäjä)

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että tärkeä osatekijä leikkiarvon
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kokemisessa on sääntöjen rikkominen (Grayson & Deighton, 1995: 241). Myös nyt
kerätyssä aineistossa erityistä hauskuutta kokivat ne, jotka olivat keksineet, miten
laitetta voi huijata tai käyttää tavalla, johon se ei todennäköisesti ollut tarkoitettu.
Varsinkin aloittelevien ja satunnaisten käyttäjien ryhmissä tuotiin esille tällaisia
kokemuksia ja erilaisia tapoja käyttää laitteita. Niillä tehtiin myös erilaisia
temppuja, joilla yritettiin saada laite reagoimaan. Yksi haastateltava kertoi
istuvansa ajettavan ruohonleikkurin päällä ja nauravansa, kun ranne tärisee sen
verran, että ranneke ilmoittaa aktiivisuudesta. Toinen kertoi pyykkiä viikatessaan
tekevänsä isoja kädenliikkeitä, jotta ranneke rekisteröi liikkeen. Hauskuutta
saatettiin kokea myös silloin, kun edullinen laite ei toiminut halutulla tavalla. Eräs
haastateltava kertoi testanneensa aina samaa lukemaa näyttävää
kehonkoostumusmittaria lopulta kissalla, jolla mittarin mukaan oli sama
kehonkoostumus kuin isännällään. Kalliimpien laitteiden kuitenkin odotettiin
toimivan ennakkoodotusten mukaisesti.

Leikkiarvon reaktiivinen vastinpari on esteettisyys. Kauniit ja visuaalisesti
miellyttävät laitteet tuottavat pelkällä olemassaolollaan esteettisyysarvoa.
Esteettisesti korkeatasoiset tuotteet yleensä mielletään myös muilta
ominaisuuksiltaan kilpailijoita paremmiksi (Krishna, 2012), ja laitteiden ja
sovellusten muotoilu vaikuttaa niiden käytettävyyteen ja käyttömukavuuteen
(Ruckenstein, 2014; Oh & Lee, 2015). Tällöin syntyy myös erinomaisuusarvoa tai
tehokkuusarvoa. Wellnessteknologiassa ulkonäkö koettiin tärkeäksi, koska laite
on näkyvillä ja kulkee mukana joka paikassa (ks. Oh & Lee, 2015; Lupton, 2016b).
Aineistosta löydettiin yhteensä 31 esteettisyysdimensioon luokiteltua mainintaa:

”Kyllä sen [laitteen] täytyy olla tyylikäs…ja kaunis.” (nainen, 21 v.

satunnainen käyttäjä)

”Jos se on ruma mööbeli, kuka sitä viitsii käteensä pistää.” (mies, 38 v.

satunnainen käyttäjä)

Osa naisista kuvaili tietynlaisia laitteita rumiksi ja maskuliinisiksi, mutta osa oli
tarkoituksella valinnut oman laitteensa juuri sen maskuliinisen ulkonäön takia.
Kummassakin tapauksessa laitteen ulkonäkö koettiin siis tärkeäksi. Keskustelijat
arvostivat myös muunneltavuutta ja esimerkiksi sitä, että laitteesta oli useita eri
värivaihtoehtoja tai että hihnoja ja taustaväriä voi vaihtaa tilanteen mukaan.

Eettisyys ja henkisyys

Eettisyysarvoa syntyy kulutuksesta, joka on moraalisesti oikein ja muut
huomioivaa (Holbrook, 1999). Tällaista arvoa tavoittelivat erityisesti pienten lasten
vanhemmat, jotka katsoivat omasta hyvinvoinnistaan huolehtimisen
velvollisuudeksi lapsia tai yhteiskuntaa kohtaan (ks. Lupton, 2012; Ruckenstein,
2012):

”Kyl mä ajattelen niin, että mul on lapsia, niin mun pitää pysyä kunnossaheidän
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takia hyvinkin pitkään…et mä jaksan touhuta heidän kanssaan…niin se mun

esimerkki, että mittaan ja huolehdin itsestäni, niin se on lapsillekin esimerkki.”

(nainen, 38 v. aloitteleva käyttäjä)

”Kun mä pidän itestäni huolta, olen kauemmin maisemissa perheelle ja

veronmaksajana kans.” (mies, 50 v. satunnainen käyttäjä)

Muutamat haastateltavat kuitenkin korostivat erityisesti, että he mittaavat
suorituksiaan ja kehon toimintoja ainoastaan itseään varten. Eräs keskustelija taas
kertoi, että perheen kaikille lapsillekin oli ostettu omat laitteet, joita yhdessä
seurattiin ahkerasti. Työyhteisön näkökulmasta omasta hyvinvoinnista
huolehtiminen koettiin tärkeäksi, koska sen uskottiin vaikuttavan myönteisesti
työssä jaksamiseen ja siten koko työyhteisöön.

Jos henkisyys ymmärretään uskona johonkin korkeampaan voimaan, ylimaalliseen
olentoon, jumaluuteen, universumin energiaan tai sisäiseen minään (Holbrook,
1999: 23), ei tällaista arvoa aineistossa esiintynyt lainkaan. Henkisen hyvinvoinnin
ja tasapainon tavoittelu nousi usein esille, mutta näiden yhteydessä mainittiin
esimerkiksi uneen, liikuntaan, ravintoon, sosiaalisiin suhteisiin ja työhön liittyviä
tavoitteita. Tavoitteellisuus ei kuulu henkisyysarvoon, jota koettaessa henkisiä
kokemuksia ja mielenrauhaa arvostetaan niiden itsensä vuoksi (Holbrook, 1999: 2;
Jaskari, 2011). Wellnessteknologian käyttö saatettiin jopa mieltää esteeksi oman
sisäisen minän kuuntelulle (ks. Ylilahti & Koskinen, 2017). Esille nousi kuitenkin
myös näkemys wellnessteknologiasta ”uskon asiana”, jolloin laitteen käyttö voi
tuottaa onnen ja sisäisen harmonian kokemuksia, vaikkei objektiivisia hyötyjä
olisikaan havaittavissa.

Yhdessä luotu arvo

Arvon yhteisluominen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat aikaisemmat
ja nykyiset, mutta myös odotettavissa olevat kokemukset ja kohtaamiset
kuluttajien, tuotteiden ja palveluntarjoajien välillä (Grönroos & Voima, 2013: 138).
Keskusteluaineiston perusteella näyttää siltä, että koettua arvoa syntyi
vuorovaikutuksessa toisten kuluttajien kanssa, mutta ei juurikaan suorassa
kontaktissa yrityksen tai sen edustajien kanssa. Kuluttajat siis loivat arvoa
itsenäisesti hyödyntäen yritysten tarjoamia resursseja (vrt. Arnould, 2005;
Grönroos, 2011), mutta kohtaamisia tapahtui lähinnä vain laitteiden ostotilanteissa.
Huomionarvoista on, että kaikki keskusteluissa esiin nousseet kokemukset
ostotilanteista olivat kielteisiä. Näissä tilanteissa myyjä ei ollut osannut kertoa
laitteen ominaisuuksista riittävästi tai oli suositellut tuotetta, joka ei sopinut
asiakkaan käyttötarkoitukseen. Tällöin keskustelijat eivät kokeneet saaneensa
arvoa myöskään hankkimansa laitteen teknisistä ominaisuuksista:

”… niin se myyjä sanoi, että ota tuo musta, kun se valkoinen likastuu helposti,

mut mulla oli vaan se valkoinen mielessä. Mä myin lopulta sen mustan pois,

kun mä halusin tän valkoisen…” (nainen, 59 v. aloitteleva käyttäjä)
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”Mun mielestä myyjän pitäis sanoa siinä ostotilanteessa, että muistakaa ottaa

sellainen laite, joka mittaa sykettä, tai muuten se ottaa vaan käden liikkeestä.

Kyllä tommoinen asia pitäisi mainita asiakkaalle.” (nainen, 33 v. satunnainen

käyttäjä)

Kuluttajat yhdistelevät eri toimijoiden tarjoamia resursseja omissa
arvonluontiprosesseissaan (Grönroos & Voima, 2013), jolloin teknologian tuottama
arvo riippuu myös laitteiden ja sovellusten yhteensopivuudesta (Ylilahti & Koskinen,
2017). Tällöin erityisesti wellnessteknologian kaltaisilla toimialoilla, joilla vallitsee
tiedon epäsymmetria, erilaisten kuluttajaryhmien tarpeiden ja tietotaidon
huomioiminen tuotteita markkinoitaessa ja jakelukanavia valittaessa on tärkeää.
Keskusteluissa nousikin esille laitteiden yhteensopimattomuus, josta myyjän olisi
keskustelijoiden mielestä pitänyt osata kertoa asiakkaalle ostotilanteessa.
Ostotilanteeseen liittyviä elämyksellisiä elementtejä ei keskusteluissa noussut esille
lainkaan.

Wellnessteknologian kontekstissa tietojen tallentamiseen ja analysointiin liittyvä
pakollinen kirjautuminen palveluntarjoajan sivuille on yrityksen näkökulmasta
ainutlaatuinen mahdollisuus ylläpitää yhteyttä käyttäjään. Näyttää kuitenkin siltä,
että arvon yhteisluomisen näkökulmasta sitä on hyödynnetty heikosti. Esimerkiksi
yritysten sivuilta löytyvistä chatneuvontapalveluista oltiin tietoisia, mutta kukaan
keskustelijoista ei ollut niitä käyttänyt. Vain harva jakoi omia tietojaan yritysten
ylläpitämillä foorumeilla (ks. Ruckenstein, 2012), mutta muutamat seurasivat
muiden yhteisön jäsenten tekemisiä. Palveluntarjoajien sivut koettiin yleisesti
ottaen toimiviksi ja helppokäyttöisiksi, mutta niitä käytettiin lähinnä omien tietojen
tallentamiseen, jolloin ei vielä voida puhua varsinaisesta arvon yhteisluomisesta
(Grönroos, 2011). Erityisesti arvostettiin synkronoinnin helppoutta ja nopeutta sekä
isoa muistia (ks. Oh & Lee, 2015). Kukaan ei maininnut laitteiden monipuolisia
toimintoja haittoina, vaikka monet totesivat, etteivät käytä läheskään kaikkia
tarjolla olevia mahdollisuuksia. Yritys siis tarjoaa arvonluontia helpottavia
elementtejä eli erilaisia ominaisuuksia, mutta kuluttajat eivät läheskään aina osaa
tai halua hyödyntää ehdotettua potentiaalia.

Keskustelu ja johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa wellnessteknologiaa on lähestytty resurssina, joka auttaa
kuluttajaa hänen tavoitellessaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Wellness
teknologian käyttöön liittyviä erilaisia merkityksiä tarkasteltiin
ryhmäkeskusteluissa, joiden tuottama aineisto analysoitiin Holbrookin (1999)
arvotypologian tarjoamassa viitekehyksessä. Lisääntynyt tutkimustieto auttaa
yrityksiä tuottamaan entistä paremmin kohdistettuja arvoelementtejä eri
kohderyhmille, mikä kuluttajan näkökulmasta puolestaan mahdollistaa koetun
arvon lisääntymisen.

Koetun arvon monimutkainen kokonaisuus sisältää aina useita arvotyyppejä
eriasteisesti. Tämä oli havaittavissa myös tässä tutkimuksessa kerätystä
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aineistosta. Analyysin selkiyttämiseksi koettua arvoa kuitenkin lähestyttiin
luokittelemalla kommentit Holbrookin arvotypologian mukaisiin kategorioihin siten,
että kukin kommentti sijoitettiin vain yhteen luokkaan. Tämä valinta saattoi
vaikuttaa siihen, että tutkimuksessa tuotetussa aineistossa korostuivat ulkoiset,
erityisesti taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt. Ne ilmenevät lukuisina
tehokkuuteen (102 kpl) ja erinomaisuuteen (79 kpl) luokiteltuina kommentteina.
Yhteensä nämä utilitaristiset arvotyypit kattavat 53 % kaikista kommenteista (ks.
taulukot 1 ja 2). Tehokkuus korostui erityisesti säännöllisten käyttäjien ja miesten
ryhmissä, ja erinomaisuus satunnaisten ja aloittelevien käyttäjien ryhmissä.
Aktiivisiksi käyttäjiksi itsensä luokitelleiden ryhmässä erinomaisuusarvoa koettiin
vastaavasti vähemmän kuin muissa ryhmissä. Myös pelkästään miehistä

Taulukko 1. Fokusryhmissä esiin nousseet koetun arvon tyypit

Taulukko 2. Kommenttien lukumäärät arvotyypeittäin ja
keskusteluryhmittäin
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koostuneessa ryhmässä  jossa oli yksi aloitteleva, yksi säännöllinen ja kaksi
satunnaista käyttäjää  hallitseva arvotyyppi oli tehokkuus. Tämä selittynee sillä,
että satunnaisten ja aloittelevien käyttäjien ryhmissä laitteiden potentiaalia
arvostettiin, mutta niiden käyttö oli syystä tai toisesta jäänyt vähäiseksi tai sitä
oltiin vasta aloittelemassa. Aktiiviset käyttäjät ja miehet hyödynsivät laitteiden
potentiaalia monipuolisemmin, jolloin arvo realisoitui tehokkuutena. Tulokset
osoittavat, että vaikka sekä aktiiviset että säännölliset olivat rutinoituneita
wellnessteknologian käyttäjiä, ryhmät erosivat selkeästi toisistaan laitteiden
käyttömotiivien ja siten myös niihin kohdistettujen odotusten osalta. Tämä tulisi
huomioida sekä tuotekehityksessä että markkinoinnissa.

Sosiaalisilla arvotyypeillä oli tutkimusaineiston perusteella merkittävä rooli
teknologian käytössä kaikissa muissa paitsi säännöllisten käyttäjien ryhmässä,
jossa koettu arvo oli hyvin utilitaristista. Pelkästään miehistä koostuneessa
ryhmässä statukseen liittyviä kommentteja esiintyi suhteellisesti enemmän kuin
muissa ryhmissä. Wellnessteknologian käytöllä haluttiin viestiä elämäntyylistä,
jonka oletettiin herättävän toisissa kunnioitusta ja arvostusta. Niinpä itsetunnon
kohotuksen lisäksi laitteiden käytöllä tuotettiin ja vahvistettiin haluttua imagoa,
joka usein liittyi proaktiivisuuteen oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Myös tiettyyn yhteisöön, esimerkiksi työporukkaan, kuulumisen tunteen
vahvistaminen nousi vahvasti esille. Tällöin tärkeintä ei aina ollut laitteen tuottama
informaatio ja toiminnot, vaan sen olemassaolo ja näkyvillä pitäminen.

Merkittävään rooliin nousivat myös esteettiset näkökohdat eli laitteen ulkonäkö.
Aktiivisten, säännöllisten ja aloittelevien käyttäjien ryhmissä yksi kymmenestä
maininnasta liittyi ensisijaisesti esteettisyyteen. Näissä ryhmissä kaikki
keskustelijat olivat naisia. Myös satunnaisten käyttäjien (kaksi naista, kaksi miestä)
ja miesten ryhmissä esteettisyysarvoa ilmeni, mutta huomattavasti vähemmän
kuin naisista koostuneissa ryhmissä. Keskustelujen valossa näyttää siltä, että
osallistujat kokivat leikkiarvotyppiä ja hauskuutta erityisesti silloin, kun he
haastoivat markkinoijan asettamat ennakkooletukset ja rikkoivat valmiiksi
suunniteltua ohjeistusta, sääntöä tai tapaa käyttää teknologiaa (Grayson &
Deighton, 1995: 241). Erityisesti aloittelevien ja satunnaisten käyttäjien ryhmissä
tuotiin esille kokemuksia tällaisesta hauskuudesta. Yllättävää kyllä, hauskuutta
koettiin joskus myös silloin, kun laite ei toiminut käyttäjän haluamalla tavalla.
Aktiiviset käyttäjät eivät juurikaan tuoneet esiin leikkiarvoa, ja miesten ryhmässä
tämä arvotyyppi ei esiintynyt kertaakaan. Satunnaisten käyttäjien ryhmässä leikki
arvo sen sijaan esiintyi myös miesten kommenteissa.

Altruistisista arvoista tässä tutkimuksessa nousi esiin ainoastaan eettisyys. Monet
kokivat, että wellnessteknologian käyttöön liittyi eettinen velvollisuus huolehtia
omasta hyvinvoinnistaan paitsi itsensä myös läheisten tai työtovereiden vuoksi.
Markkinoille toivottiin myös lemmikeille tarkoitettua wellnessteknologiaa. Eniten
eettisyyteen viittaavia kommentteja esiintyi aktiivisten, säännöllisten ja aloitelevien
käyttäjien ryhmissä. Suoraan henkisyyteen viittaavia kommentteja ei
keskusteluissa esiintynyt. Wellnessideologiaan kiinteästi kuuluva henkinen
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tasapaino ja hyvinvointi sen sijaan nousivat esille tilana, jonka saavuttamisessa
wellnessteknologian uskottiin auttavan. Vaikka viidennen keskustelun jälkeen
vaikutti siltä, että uutta tietoa ei enää juurikaan ilmennyt, keskusteluja olisi
periaatteessa voitu jatkaa loputtomiin. Voidaankin spekuloida, olisiko kuudes tai
seitsemäs ryhmäkeskustelu tuonut esiin henkisyysarvoulottuvuuden.

Wellnessteknologian käyttö ja itsensä mittaaminen voi tuottaa monenlaista iloa ja
mielihyvää sekä lisätä hallinnan tunnetta tuottaessaan näkyvää tietoa kehon ja
mielen toiminnasta (Lupton, 2016b). Arvo realisoituu kuluttajalle silloin, kun laite
tai sovellus täyttää siihen kohdistetut odotukset ja toimii kuluttajaa tyydyttävällä
tavalla (ks. Woodruff, 1997). Jos laitteiden toiminnassa on ongelmia tai niiden
käyttö on kovin hankalaa, monimutkaista tai aikaa vievää, arvoa ei synny tai se
tuhoutuu (ks. Grönroos & Voima, 2013). Keskusteluissa tuli kuitenkin selvästi
esille, että wellnessteknologian kontekstissa tästä ei aiheutunut kovin suurta
mielipahaa, jos rahallinen uhraus oli ollut pieni.

Vahvasti elämyksellisyyteen perustuvalla wellnessalalla yritysten olisi tärkeää
rakentaa vuorovaikutustilanteita, jotka ovat kuluttajille merkityksellisiä ja
henkilökohtaisesti tyydyttäviä (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Elämykselliset
elementit voivat liittyä joko tuotteen hankkimiseen (esim. myymäläympäristö,
ilmapiiri tai sosiaalinen vuorovaikutus), tuotteen käyttöön, tai molempiin (Grénman
ym., 2014). Arvon yhteisluominen ei kuitenkaan juurikaan noussut esiin
keskusteluissa (ks. Grönroos & Voima, 2013). Laitevalmistajien tarjoamia
neuvonta tai yhteisöpalveluja, jotka tarjoavat suoran
vuorovaikutusmahdollisuuden, käytettiin hyvin vähän. Myöskään toisten käyttäjien
seuraaminen tai omien tietojen jakaminen valmistajayritysten tarjoamilla alustoilla
ei noussut merkittävään rooliin, vaan yhteisöllisyys ilmeni enemmänkin omassa
lähipiirissä, esimerkiksi työyhteisöissä tai kaveriporukoissa (ks. Ruckenstein, 2012).
Hankintaprosessi on tärkeä osa kuluttajan ja yrityksen yhteistä toimintakenttää
(Grönroos & Voima, 2013), mutta empiirinen aineistomme osoittaa, että
valmistajayritysten tulisi kiinnittää huomattavasti nykyistä enemmän huomiota
jakelukanaviinsa ja myyjien osaamiseen sekä fyysisissä myymälöissä että
verkkoympäristössä.
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Liite: Haastateltavien profiilit ja ryhmien kokoonpanot



Johdanto

”Mikä on miespuolisen ihmisen olemus? Jotenkin luonnostamme uskomme

ikuiseen miehisyyteen vaivaamatta päätämme Rousseaun huomautuksella:

”Mies on mies vain tietyissä tilanteissa, nainen on nainen koko elämänsä tai

ainakin koko nuoruutensa ajan.” Sen sijaan, että paneutuisimme epäjatkuvaan

todellisuuteen, haluamme uskoa universaaliin ja pysyvään maskuliinisuuden

(mieheyden) periaatteeseen, joka uhmaa aikaa, avaruutta ja elämän vaiheita…

Lapsella on aina jo syntyessään tietty sukupuoli – ja jos tästä vallitsee

epätietoisuus, genetiikka paikkaa anatomian puutteet” (Badinter 1993, 15).

Mainontaa luonnehtii asioiden standardisointi, liioittelu sekä yksinkertaistaminen, ja
sen kuvaama todellisuus on "hyperrealisoitua" (Goffman 1979, 84). Kulutuskult
tuuriin kuuluvassa mainonnassa esitettävät henkilöt ovat yleensä tunnistettavissa
miehiksi tai naisiksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa miesten idealisoituja piirteitä ovat
rohkeus, luotettavuus ja voimakkuus, emotionaalinen vakaus sekä kriittisyys, loo
gisuus ja rationaalisuus (Coston & Kimmel 2012, 98). Perinteiset ja idealisoidut
näkemykset sukupuolesta ja sukupuolirooleista elävät voimakkaina kulttuurissam
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Huumorista hoivaan –
mainoselokuvien

miestyyppejä Suomessa
Henri Saxén ja Visa Heinonen

TIIVISTELMÄ

Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten mainoselokuvat esittävät miehen Suomessa.
Syksyllä 2015 kerätty tutkimusaineisto koostuu 47 mainoselokuvasta, joiden
analyysiin sovelsimme sisällön erittelyä, semiotiikkaa ja tyypittelyä. Vertaamme
tutkimusaineistomme miestyyppejä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen.
Lähestymme sukupuolta representaationäkökulmasta, jonka mukaan mieheys ei
ole olemuksellinen pysyvä ominaisuus vaan kulttuurisesti rakentunut seikka.
Tällöin mainonta sukupuolta esittäessään samalla jäsentää ja uusintaa käsityksiä
mieheydestä.

Tutkimuksen aineistosta tekemämme tulkinnan mukaan 2010luvun suomalaisten
mainoselokuvien miehen esittäminen jäsentyy viiden keskeisen miesroolin
ympärille. Koomiset miehet ovat hölmöjä ja joutuvat naurunalaisiksi. Kiireiset
miehet ovat koko ajan menossa, ja tarvitsevat usein esimerkiksi oikeanlaisia
elintarvikkeita jaksaakseen. Ammatilliset auktoriteetit ovat mainostavan yrityksen
työntekijöitä, jotka esittelevät tuotetta ja usein myös sen alkuperää. Hoivaaja on
aktiivinen perheensä suuntaan ja hoitaa lapsiaan tai vastaa muulla tavalla
perheensä kotitalouden pyörittämisestä. Maskuliiniset miehet ovat nuorehkoja,
seksuaalisesti houkuttelevia ja miehekkään rosoisia. Tutkimuksessa eriteltiin myös
miesmainosten ja hahmojen yksittäisiä piirteitä. Korostuneita teemoja
mainoksissa olivat esimerkiksi vapaaaika ja monipuoliset suhteet muihin ihmisiin.



me huolimatta niiden kyseenalaistamisesta. Tutkijat ovat kuitenkin asettaneet pe
rinteiset sukupuoliroolit vahvasti kyseenalaisiksi ja korostaneet representaationä
kökulmaa (esim. Sarpavaara 2004; Rossi 2003). Representaationäkökulman
mukaan sukupuoli ei ole staattinen ja olemuksellinen ominaisuus. Se on pikem
minkin historiallisesti ja kulttuurisesti rakentunut sekä muuttuva asia (Sarpavaara
2004, 47−48).

Tässä artikkelissa tarkastelemme representaationäkökulmasta sitä, millaisia mies
tyyppejä 2010luvulla esiintyy Suomessa esitettävissä mainoselokuvissa. Kysym
me: Miten miehiä on kuvattu Suomen televisiossa esitettävissä mainoselokuvissa?
Mitä muutoksia on havaittavissa aiempiin tutkimuksen esiin tuomiin suomalaisen
mainonnan mieskuviin? Tutkimuksen aineisto kerättiin alkusyksyllä 2015 MTV3te
levisiokanavalta. Aineistoksi valittiin 47 mainoselokuvaa, joissa esiintyi vähintään
yksi mies. Mainoselokuvia tarkasteltiin hyödyntämällä sisällön erittelyä, semiotiik
kaa ja tyypittelyä.

Sukupuolen esittämistä mainonnassa ja mainonnan mieskuvaa on tutkittu aiemmin
1970luvulta lähtien ja kasvavassa määrin 2000luvun ensimmäisellä vuosikym
menellä. Aiemmasta kansainvälisestä tutkimuksesta ovat esimerkkejä Goffmanin
klassisen teoksen (Goffman 1979) lisäksi Bretlin ja Cantorin (1988), Jhallyn (1987),
McArthurin ja Reskon (1975), Messarisin (1997), Twitchellin (1996), Wilesin ym.
(1995) ja Williamsonin (1978) tutkimukset. 2000luvulla aihetta ovat tutkineet esi
merkiksi An ja Kim (2007), Cronin (2004), Gentry ja Harrison (2010), Gulas, Mc
Keage ja Weinberger (2010), Leiss ym. (2005), Odih (2007), Schroeder ja Zwick
(2004) sekä Zayer ja Coleman (2015). Erinomainen tuore katsaus mainonnan laa
dulliseen tutkimukseen on Belk (2017). Suomalaisia mainosaineistoja ovat miehen
esittämistä tarkastelevissa tutkimuksissaan käyttäneet Hakala (2006), Kortti
(2007), Rossi (2003) ja Sarpavaara (2004). 2010luvulla mainosten mieskuva
suomalaisessa mainosaineistossa ei kuitenkaan ole ollut yhtä vilkkaan tutkijoiden
huomion kohteena kuin 2000luvun alussa. Artikkelimme paikkaa kyseistä aukkoa
tutkimuksen kentässä.

Tarkastelumme paljasti erilaisia miestyyppejä, joita eritellään tuonnempana. Artik
keli etenee seuraavasti: Aluksi käsittelemme yhtäältä tutkimuksen lähtökohtia,
teoreettista viitekehystä, aineistoa ja menetelmiä. Seuraavaksi tutkitaan miesmai
nosten sisältöjä hyväksikäyttäen sisällön erittelyä. Miesmainoksia analysoidaan
tuoteryhmien, kontekstin, toiminnan ja ihmissuhteiden ja miehen ilmiasun näkö
kulmasta. Kolmanneksi pureudutaan miesten rooleihin mainoselokuvissa. Semio
tiikkaa hyödyntäen aineisto ryhmitellään tyypeiksi etsimällä mainosten
mieshahmojen yhteneviä piirteitä. Keskeiset mainoselokuvien miestyypit on koottu
taulukkoon 5. Lopuksi pohdimme tuloksia suhteessa aiempaan tutkimukseen sekä
tutkimuksemme rajoituksia.

Tutkimusote ja asetelma

Tutkimuksemme kytkeytyy mainonnan tutkimuksen kenttään. Tulkitsemme mai
noksia modernin kulutusyhteiskunnan olennaisina tuotteina, jotka ovat yhtäältä
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tuoteinformaatiota ja toisaalta rakentavat mielikuvia sekä ovat osa populaarikult
tuuria (vrt. Heinonen & Konttinen 2001; Leiss ym. 2005; Odih 2007). Lähestymme
tutkimusaineistoamme hyödyntäen sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta.
Leissin ym. (2005) tapaan hyödynnämme tutkimusaineistomme käsittelyssä yh
täältä sisällön erittelyä ja toisaalta semiotiikkaa. Sisällön erittelyllä pyritään tuotta
maan määrällinen ja todennettavissa oleva kuvaus aineiston ilmisisällöistä (Fiske
1996, 179). Se on kvantitatiivinen tekniikka, jota käytetään laajalti kulttuuri ja
mediatutkimuksissa ja joka antaa hyvän kokonaiskuvan tutkittavasti ilmiöstä (Ha
kala 2006, 115). Sisällön erittely ei kuitenkaan ole luonteeltaan pelkästään kvanti
tatiivista ja tilastoivaa tutkimusta, vaan dokumenttien sisältöä voi kuvailla yhtä
lailla kvalitatiivisesti ja sanallisesti (Pietilä 1976, 52). Yleiskuvaa syvemmälle pää
semiseksi käytettiin tutkimuksessa myös semioottista tutkimusotetta. Semiotiikas
sa kohteena ei ole ainoastaan mainonta sellaisenaan vaan tässä tapauksessa
mainoselokuvan ja sen katsojan välinen vuorovaikutus (Uusitalo 1991, 97).

Semiotiikka on merkkien tiedettä. Siinä analysoidaan merkityksiä tuottavien ta
pahtumien kielellisiä ja eikielellisiä rakenteita (Mick 1986, 197; Belk ym. 2013,
24). Merkeillä on merkityksiä, ja ne välittävät viestejä ihmisille. Semiotiikassa
merkityksellistäminen jaetaan usein kahteen tasoon: denotaatioon ja konnotaa
tioon. Denotaation käsitteellä viitataan merkin yleisimmin hyväksyttyyn ja ilmei
simpään merkitykseen (Sarpavaara 2004, 30). Tutkimusmenetelmistä sisällön
erittely kohdistuu juuri denotatiiviseen merkityksellistämistasoon (Fiske 1996,
179). Konnotaatio puolestaan on sisältöä täydentävä vivahde, sivumerkitys joka voi
vaihdella yksilöittäin tai ryhmittäin (Sarpavaara 2004, 30). Semiotiikka perustuu
vahvasti tulkintaan. Tulkinnat riippuvat aina viime kädessä tulkitsijasta (Leiss ym.
1986, 165). Näin ollen tulkitsijan tulkintataidot ovat merkittäviä tulkinnan onnistu
misen kannalta. Mainonnan tutkimuksessa semiotiikka sopii erityisesti mainontaan,
jossa hyödynnetään henkilöhahmoja (Niskanen 1996, 14). Niihin kiteytyy inhimilli
sen elämän monia keskeisiä piirteitä sukupuolten välisistä suhteista sosiaalisiin
rooleihin ja perheelämästä tapakulttuuriin.

Semiotiikkaa on hyödynnetty mainonnan tutkimuksessa 1970luvulta lähtien. Ju
dith Williamson (1978) tarkasteli klassikkona pidetyssä teoksessaan ideologioita ja
merkityksiä mainonnassa. Dyer (1982), Leiss, Kline ja Jhally (1986) ja Jhally
(1987) esittelivät ja hyödynsivät semiotiikkaa tutkimuksissaan. Usein tarkasteluissa
käytettiin myös sisällön erittelyä kuten Leiss ym. (1986) sekä Bell ja Milic (2002)
ovat tehneet. 1990luvulla semiotiikkaa mainonnan tutkimuksessa hyödyntävät
tarkastelut saivat jatkoa. Esimerkiksi McQuarrie ja Mick (1992) tarkastelivat lehti
mainoksia semioottisen tekstianalyysin avulla, Scott (1994) tutki mainoskuvien vi
suaalista retoriikkaa ja McQuarrie ja Mick (1999) kiinnittivät huomionsa visuaalisen
tyylin suostuttelevuuteen. Barbara Stern (1996) tutki vuosikymmenen puolivälissä
merkitysten rakentumista mainoksissa postmodernin semioottisen kirjallisuuden
menetelmiä hyödyntäen. Esimerkkejä tuoreimmista mainonnan semioottisista tar
kasteluista ovat Sunin (2015) tutkimus kiinalaisista mainoksista, Sifakin ja Papa
dopouloun (2015) tutkimus modernin taiteen mainonnasta sekä Zhaon ja Belkin
(2008) tutkimus poliittisen ideologian hyödyntämisestä mainonnassa. Suomessa
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semiotiikkaa ovat hyödyntäneet mainonnan tutkimuksessa esimerkiksi Riitta
Niskanen (1996), Jukka Kortti (2003a) ja Harri Sarpavaara (2004; 2005). Niskanen
tutki semiotiikkaa hyödyntäen ihmiskuvaa 1950luvun suomalaisissa julisteissa.
Kortti tarkasteli suomalaisia 1960luvun televisiomainoksia. Sarpavaara puolestaan
analysoi sukupuolen esittämistä televisiomainoksissa.

Tutkimuksessamme semiotiikkaa käytettiin nimenomaan tulkintakehyksenä.
Aineisto ryhmiteltiin semioottisiksi tyypeiksi etsimällä mieshahmoista
konnotatiivisia samankaltaisuuksia. Semioottisiin tyyppeihin päädyttiin tulkitsemalla
mainoksista samansuuntaisia mielikuvia synnyttävät mieshahmot. Osittain
mainosten miestyypeillä oli myös joitain keskenään samankaltaisia piirteitä eli
tyypit saattoivat myös limittyä. Tyypittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä
selviksi ryhmiksi toisiaan muistuttavia tarinoita (Eskola & Suoranta 1998, 181).
Parhaimmillaan tällaiset tyypit kuvaavat aineistoa laajasti ja mielenkiintoisesti
mutta silti taloudellisesti. Tässä tutkimuksessa ”semioottiset tyypit” tarkoittavat
mainoselokuvissa esiintyviä miesrooleja eli eri mainoksissa esiintyviä keskenään
saman oloisia mieshahmoja. Esimerkkejä aiempien tutkimusten miesrooleista ovat
”perheen elättäjä” ja ”kapinallinen” (Holt & Thompson 2004, 427–428). Näistä
perheen elättäjät ovat pidättäytyväisiä, luotettavia ja valmiita työskentelemään
kovaa ansaitakseen sosiaalista tunnustusta ja rahaa. Kapinalliset taas ovat
monessa suhteessa perheen elättäjien vastakohtia. Kapinalliset erottuvat
voimakkaista instituutioista olemalla vahvoja, itsenäisiä ja seikkailullisia (mt., 428).

Valituista metodeista sisällön erittely kuvailee tutkimusaineistoa määrällisesti,
mutta käsillä oleva tutkimus on kuitenkin pääosin laadullinen ja kytköksissä
tulkitsevan kulutustutkimuksen traditioon. Tulkitsevassa kulutustutkimuksessa ei
oleteta tutkimustuloksien ja selitysmallien esittävän universaaleja lainalaisuuksia,
vaan keskeistä on paikallinen selittäminen. Pertti Alasuutarin (1999, 55) mukaan
kulttuurintutkimus tekee ymmärrettäväksi kuvailemansa historiallisesti ja
kulttuurisesti ehdolliseksi ymmärretyn asian. Sama pätee myös tulkitsevaan
kulutustutkimukseen.

Tutkimusaineisto

Televisiomainosaineisto kerättiin MTV3kanavalta. Kyseinen kanava valikoitui
tutkimuskanavaksi, koska sen viikkotavoittavuus ja katseluosuus ovat suurimmat
suomalaisista kaupallisista kanavista (Finnpanel 2015). Käytännössä aineisto
kerättiin tallentamalla videokameralla MTV3:n mainoskatkoja. MTV3 lähettää
viikonpäivästä ja vuorokauden ajasta riippuen hyvin erilaisia ohjelmia eri
kohderyhmille, mikä vaikuttaa myös tauoilla esitettäviin mainoksiin. Suomalaisille
mainonnan ammattilaisille 25–44vuotiaiden naisten kulutusintensiivinen joukko on
ihanteellisin kohderyhmä (Puustinen 2008, 165), mutta mainontaa tehdään myös
muille ryhmille. Koska aineistoa ei haluttu rajata kohdeyleisön mukaan, tv
lähetystä taltioitiin arkena ja viikonloppuna sekä päivällä ja illalla (ks. Sarpavaara
2004, 22). Artikkelin lopussa on liitteessä 1 listattuna tvohjelmat joiden ohesta
mainoselokuvat on kerätty.
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Aineisto koostui kaikista MTV3:n mainoskatkoista seuraavilla aikaväleillä:

Maanantai 31.8.2015 klo 09.40 – 12.05 & 13.35 – 22.00
Lauantai 5.9.2015 klo 08.40 – 09.55 & 10.55 – 22.00

Kaikkiaan kyseisinä ajanjaksoina taltioidussa ohjelmavirrassa oli mainoksia arviolta
vajaa sata. Osassa mainoksista miehet eivät olleet keskeisessä roolissa. Koska tut
kimuskohteena olivat mainoselokuvissa esiintyvät miehet, leikattiin nauhoitetuista
mainoskatkoista tietokoneen elokuvatyökalulla yksittäisiksi leikkeiksi kaikki ne
mainokset, joissa esiintyy mies tai miehiä. Nämä 47 mainoselokuvaa muodostivat
lopullisen tutkimusaineiston. Aineistoa luonnehtii myös se, että kaikki mainokset
eivät ole alun perin Suomessa tehtyjä. Näissäkin mainoksissa oli kuitenkin useim
miten suomenkieliset äänet ja/tai tekstit. Muutenkin voidaan olettaa, että Suomes
sa mainostamisesta päättänyt osapuoli on nähnyt ulkomailla tehdyt mainokset
suomalaisen kulttuurin kanssa yhteensopiviksi. Tällöin niitä voi pitää yhtä lailla
kulttuurin muovaajina ja peilaajina kuin suomalaisia mainoksia. Kansainvälisessä
mainonnassa on usein suositeltu, että kulttuurien erilaisuus tulisi ottaa huomioon.
Täysin standardisoitu mainonta on yleensä strategisesti pulmallista (An & Kim
2007, 200).

Sisällön erittely: yleiskuva aineistosta

Tässä luvussa käydään läpi aineiston miesmainosten sisältöjä erikseen määriteltä
vien sisältöluokkien avulla. Tarkoitus on antaa hyvä yleiskuva aineistosta. Ensim
mäiseksi esittelemme sisältöluokat ja niiden määritelmät. Seuraavaksi erittelemme
yleisimpien määritelmien esiintymisosuuksia aineistossa. Sen jälkeen nostamme
esiin muutamia kiinnostavia sisältöluokkia tuloksineen.

Sisällön erittelyä käytettäessä sisältöluokkien valinta ja määrittely on tärkeä tutki
musvaihe (Pietilä 1976, 96), johon tässä tutkimuksessa käytettiin apuna aikaisem
pia tutkimuksia (mm. Hakala 2006). Osin samojen sisältöluokkien käyttäminen
mahdollisti myös suoran vertailun aikaisempiin tutkimuksiin. Taulukossa 1 (ks.
seuraava sivu) on esitetty tutkimuksen luokittelun perusteet. Keskeinen havainto
sisällön erittelystä on se, että erittely tehtiin miespäähenkilön mukaan yhtä
useamman miehen esiintyessä mainoksissa. Toinen tärkeä huomio on, että osa si
sällönerittelyn havainnoista kuten esimerkiksi mainosten mieshenkilöiden ikä on
havainnoijan tulkintaa eikä eksakteja tosiseikkoja.

Taulukossa 2 on esitetty kunkin sisältöluokan yleisin määritelmä ja sen esiintyvyy
den prosentuaalinen osuus kaikista aineiston mainoksista. Termin ”pääasiallinen”
toistuminen useiden sisältöluokkien yhteydessä vaatii myös selvennyksen. Jos esi
merkiksi mies on 30sekuntisessa mainoksessa viisi sekuntia töissä ja 25 sekuntia
kotona, on mainoksen ”pääasiallinen tapahtumapaikka” koti. Silloin kun mainos
taas on tapahtumapaikan suhteen jakautunut tasan kahden määritelmän kesken,
on tapahtumapaikka tulkittu ”vaihtelevaksi”.

Keskimääräinen miesmainos on Suomessa nykyään elintarvikemainos. Mainoksessa
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Taulukko 1. Sisältöluokat ja määritelmät

Taulukko 2. Sisältöluokat, yleisimmät määritelmät ja määritelmien
prosenttiosuus (n=47)
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Taulukko 3. Miehen pääasiallinen toiminta mainoksessa

mies viettää rentoa vapaaaikaa kodin ulkopuolella itsekseen. Mies on nuoren
aikuisen näköinen. Hänet on kuvattu hymyilevänä, ja mainoksessa näkyy hänen
sopusuhtaisesta kehostaan vaan osa. Hänen vaatteensa ovat rennot, ja hän on
tuotteen tavallinen käyttäjä (ks. taulukko 2). Tämä ei vielä kerro paljoakaan tv
mainonnan mieskuvasta, mutta sisällön erittely antoi viitteitä monista
mielenkiintoisista trendeistä.

Aineiston mainokset kuvasivat suurelta osin vapaaaikaa eri muodoissaan (ks.
taulukko 3). Esimerkiksi miehen pääasiallinen toiminta oli yli puolessa mainoksista
vapaaajan vietto ja alle neljäsosassa työ. Vapaaaika näkyi mainoksissa myös
mieshahmojen vaatetuksessa. Yhteensä 32 prosenttia aineiston miehistä oli
pukeutunut ”rennosti”, siinä missä ”työasua” piti 17 prosenttia eli melkein puolet
vähemmän. Vapaaaikakeskeisyys mainontakulttuurissa heijastelee
yhteiskunnallista kehitystä, sillä miesten vapaaaika on lisääntynyt viimeisen
kymmenen vuoden aikana (Pääkkönen & Hanifi 2011, 11).

2000luvulla ihminen elää monenlaisten yhteisyysmuotojen ja verkostojen
maailmassa (Kangaspunta 2011, 31). Tämä näkyy myös aineistossa (ks. taulukko
4), jossa mies on kuvattu yksin harvemmin kuin aiemmissa tutkimuksissa.
Esimerkiksi Ulla Hakalan aineistossa kymmenen vuoden takaa sekä monissa
aiemmissa tutkimuksissa mies esitetään suhteellisen usein yksin eri tilanteissa
(Hakala 2006, 61, 91, 186; Kortti 2003a, 345).

Erving Goffman (1979, 84) esitti, että mainonnan mieshenkilöt ovat
yksinkertaistettuja sukupuolensa ideaaliedustajia. Aineistossamme miehet onkin
kuvattu ulkoisen olemuksensa joiltain osin ideaalin mukaisesti. Esimerkiksi
mainosten miehistä melkein puolet ovat arviolta alle 33vuotiaita, vaikka Suomen
väestö vanhenee koko ajan (Tilastokeskus 2015). Suomessa on esimerkiksi
Sarpavaaran (2004, 153) mukaan nuoruutta ihannoiva kulttuuri. Mielenkiintoisesti
miesten jotkut ulkoiset piirteet aineistossa vastaavat kuitenkin päinvastaisesti
yhteiskunnan realismia idealismin sijaan. Esimerkiksi vain noin kymmenesosa
miehistä on vartaloltaan selkeästi urheilullisia, vaikka miesmaskuliinisuuden
ideaaliin on 2000luvulla yhä enenevässä määrin liitetty lihaksikkuus (Rossi 2003,
43).
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Yksi havainto oli myös se, että ”ydinperheeksi” kutsuttu tyypillinen mainosperhe
(ks. Goffman 1979, 37; Kortti 2007, 115) on edelleen käytetty mainonnassa. Kaikki
aineiston neljä monilapsista perhettä koostuivat miehestä ja naisesta sekä tytöstä
ja pojasta. Aineistossa sitä vastoin ei ollut yhtään sateenkaariperhettä eli erilaisiin
seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden lapsiperheitä (Jämsä
2009, 138). Tämä voidaan nähdä osoituksena mainonnan taipumuksesta nojata
usein perinteisiin konventioihin. Tilanne näyttää olevan muuttumassa. Viime
vuosina homopareja on esitetty esimerkiksi IKEAn, Finnmatkojen ja Gigantin
mainoksissa. Muutenkin sukupuolisuudella leikittely on yleistymässä myös
mainonnassa (Rossi 2003).

Taulukko 4. Miehen suhde muihin mainoksessa

Eri sisältöluokkien yhdistely tuotti myös mielenkiintoisia havaintoja, jotka menivät
syvemmälle kuin pelkkä sisältöluokkien käsittely yksittäin. Esimerkiksi valtaosassa
mainoksista oli miespäähenkilö. Kuitenkin pääroolit jakautuivat miehen ja naisen
välille varsin tasaisesti rajattaessa tarkastelua niihin mainoksiin, joissa oli myös
nainen. Toinen havaittu kiintoisa sisältöluokkien yhdistelmä liittyi miesten
vartaloiden urheilullisuuteen. Yksikään viidestä selkeän urheilullisesta miehestä
aineistossa ei ollut kuvattu perheellisenä.

Aineiston miesten yleisimpänä ilmeenä esiintynyt hymy liittyi siihen, että mies joko
esitteli tuotetta mainostajan työntekijänä tai sitten hän oli iloinen tuotteen/palvelun
kuluttaja. Muista usein esiintyneistä mielialoista hämmennys (13 %) liittyi
odottamattomiin tapahtumiin mainoksessa ja neutraalius ja mietteliäisyys (11 % +
6 %) siihen, että perinteisessä sukupuolten kahtiajaossa tunteet on liitetty
naiseuteen (Kortti 2007, 107). Hakalan (2006, 231) tutkimuksessaan
haastattelemien suomalaisten miesten ja naisten mukaan tyypillisellä suomalaisella
miehellä on kasvoillaan vakava ja päättäväinen ilme.

Mainosten miestyypit: semioottisia tulkintoja

Edellisessä luvussa käsiteltiin mainoselokuvien miesten yksittäisiä piirteitä. Nyt
tarkastelemme aineistoa tulkinnallisesta näytenäkökulmasta. Näytenäkökulmassa
ei yritetä esittää väitteitä aineiston ulkopuolisesta todellisuudesta, vaan tulkinnat
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liittyvät vain ja ainoastaan aineistoon (ks. Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005,
6274). Esimerkkityyppejä 2000luvun alun suomalaisten mainosten miehistä olivat
kotitöitä tekevä pehmoisä tai niin sanottu luuseri (Kortti 2007, 126). Tyypittelyä
laadittaessa käytettiin hyväksi sisällönerittelyn tuloksia ristiriitaisten tulkintojen
ehkäisemiseksi ennalta. Tyypittely rakennettiin koko tutkimusaineiston pohjalta.
Tyypit siis kuvaavat aineistoa laajasti mutta taloudellisesti (Eskola & Suoranta
1998, 181). Seuraavassa eritellään mainoselokuvaaineistosta pelkistettyjä viittä
miestyyppiä. Tyyppien esittelyn ohessa analysoidaan myös sitä, esiintyykö
kyseinen tyyppi aiemmassa mainonnan miesten tutkimuksessa tai
kulutuskulttuurissa yleisesti.

Aineiston yksi keskeinen miestyyppi on koominen mies (ks. kuva 1). Kortin (2007,
125) mukaan 2000luvun alussa suomalaisten mainosten mies oli useimmin juuri
koominen hahmo. Mainosten koomisen miehen piirteitä olivat epäluuloisuus,
valheellinen itsekehu, lapsellisuus ja johdateltavuus. Yhdysvalloissa toteutetussa
Gulasin ym. (2010) tutkimuksessa Super Bowl –televisiolähetysten yhteydessä
esitetyistä mainoksista humoristisesti esitettyjen väkivallan kohteeksi joutuneiden
miesten osuus oli lisääntynyt 2000luvulla. Mainoksissa keskiluokkaiset naimisissa
olevat miehet ja isät kohtasivat usein humoristiseksi tarkoitettua väkivaltaa, ja
heidät esitettiin tietämättöminä, laiskoina tai lapsellisina (Gulas ym. 2010, 117).
Aineistossamme vastaavaa väkivaltaa ei esiinny.

Kuva 1. Koomiset miehet aineistossa. (Kuvat seuraavista mainoksista (ks.
liite 2): Snacky, Veikkauskortti, Dr Oetker)

Sarpavaaran tutkimuksessaan erittelemistä koomisen mekanismeista (ks.
Sarpavaara 2004, 129) oli aineistomme miehissä tunnistettavissa ennen kaikkea
odotuskomiikka, parodia ja pärjäämättömyys ulkomaailman kanssa.
Yhteensopimattomuutta taas ei juuri esiintynyt. Suuri osa aineiston koomisista
miehistä oli kuitenkin vain lievästi koomisia toisin kuin 2000luvun alussa, jolloin
nauru oli jopa roisia ja ilkeää (Sarpavaara 2004, 134). Pilkallisuuden sijaan
koominen mies esitettiin siis viime vuosikymmentä lempeämmin ja
ymmärtäväisemmin. Komiikan hyödyntäminen mainonnassa on perusteltua sikäli,
että ihmiset muistavat testatusti kaikista mainoksista useimmiten humoristiset
(Hakala 2006, 231). Miesten esittämiselle mainoksissa koomisina naisia useammin
on esitetty syyksi miesten parempaa yhteiskunnallista asemaa (Sarpavaara 2004,
140141). Naisille naureskeleminen voisi toimia mainostajaa vastaan.

Aineistomme toinen miestyyppi oli kiireinen mies (ks. kuva 2). Kiireisyys näkyy
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mainoksissa nopeana siirtymisenä paikasta toiseen, ylettömänä touhuamisena ja
lopulta väsymisenä. Kiireinen mies esiintyi aineistossamme esimerkiksi useissa
elintarvikemainoksissa. Niissä esitettiin, että juuri oikeanlainen ravinto mahdollistaa
jaksamisen monipuolisessa ja hektisessä arjessa. Nämä mainokset ja niiden
miestyyppi heijastelevat yhteiskunnallista trendiä, jossa kiireisyys on tärkeää
sosiaalista valuuttaa. Miehiin on mainoksissa vedottu sosiaalisen arvonannon
kautta, kun taas naisten arvostus syntyy pikemmin kauniista ulkonäöstä (Kortti
2007, 114). Nykyaikana kiireisyyttä pidetään merkkinä menestyksestä ja siten
arvostettavana. Näin ollen ei ole ihme, että miehet kuvataan myös mainoksissa
menevinä ja kiireisinä.

Seuraava aineistossa runsaasti esiintyvä miestyyppi on ammatillinen auktoriteetti
(ks. kuva 3). Auktoriteetteja ovat esimerkiksi tuotetta mainostavan yrityksen
työntekijät, jotka toimivat tuotteen esittelijöinä tai valkotakkiset tiedettä
symboloivat mieshahmot (esim. Heinonen & Konttinen 2001, 201). McArthur ja
Resko (1975, 211) määrittivät mainoshenkilön uskottavuuden perustaksi yhtäältä
tuotteen käyttämisen tai ammatillisen taustan tarjoaman auktoriteetin. Aineiston
ammatillista auktoriteettia hyödyntävissä mainoksissa on korostettu usein
tuotteiden alkuperää. Tämä on luonteva seuraus siitä, että kuluttajien kiinnostus
esimerkiksi ruoan kotimaisuutta ja jäljitettävyyttä kohtaan on selkeästi lisääntynyt
Suomessa (TNSGallup 2013). Ammatillisen auktoriteetin rooli vastaa aikaisempia
havaintoja miesten työkulttuurista Suomessa. Mainosten tyypillinen suomalainen
mies on kova työntekijä, joka työskentelee paljain käsin (Hakala 2006, 231).

Kuva 2. Kiireiset miehet aineistossa. (Kuvat seuraavista mainoksista:
Hartwall, Codetabs, DNA)

Kuva 3. Ammatilliset auktoriteetit aineistossa. (Kuvat seuraavista
mainoksista: HK & Suomen keinojuuriklinikka)
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Aineiston ammatilliset auktoriteetit olivatkin usein käsillään työtä tekeviä miehiä.
Sitä vastoin asiantuntijatyössä olevina kuvattuja miehiä ei aineistossa ollut kuin
muutama, ja hekin edustivat ensisijaisesti jotain muuta miestyyppiä.

Aineiston neljäs miestyyppi on hoivaaja (ks. kuva 4). Perinteisesti voimankäyttö ja
hoivaaminen ovat keskeisiä toiminnan muotoja, joiden kautta mieheyttä ja
naiseutta on määritelty. Usein on vedottu biologiaan ja perusteltu ajatusta, jonka
mukaan naiseuteen kuuluu luonnostaan hoiva ja miehuuteen voima (Sarpavaara
2004, 77). Suomalaisen television alkutaipaleella 1960luvulla mainosten mies
olikin tavallisesti aikakauden ideaalin mukainen perheen elättäjä (Kortti 2007,
115). Nainen oli puolestaan kodin hengetär ja kotirouva. 2000luvulle tultaessa
kyseinen roolijako oli muuttumassa hitaasti. Mainoselokuvissa hoivaajan rooli oli
usein naisilla, ja mies toimi lähinnä avustajana (Sarpavaara 2004, 96) tai
koomisena epäonnistujana (Rossi 2003, 102). Kymmenen vuotta myöhemmin mies
esitetään aineistossamme aktiivisena hoivaajana aina, kun mainoksessa esiintyy
myös lapsia. Vanhemmuudessaan epäonnistuvia miehiä tai naisen apulaisia
kotitalouden hoidossa ei aineistossa esiinny. Huomionarvoista on myös se, että
hoivaajat eivät näyttäydy yksinomaan feminiinisinä tai koomisina. Heidän
piirteissään ja toiminnassaan on luontevasti hoivan rinnalla myös perinteistä
maskuliinisuutta. Esimerkiksi Ifolorin mainoksessa lastansa pyörällä ajamaan
opettava ja hoivaava mies käyttää mainoksessa myös voimaa ruuvaillessaan lapsen
apupyöriä irti.

Kuva 4. Hoivaajat aineistossa. (Kuvat seuraavista mainoksista: Ifolor,
Nicorette , Blå Band)

Viides miestyyppi aineistossa on maskuliininen mies (ks. kuva 5). Maskuliiniset
miehet ovat nuorehkoja ja urheilullisia mutta eivät siloteltuja hahmoja.
Havaintomme vastaa pitkälti Rossin (2003, 43) listaamia miesmaskuliinisuuden
ihanteita, joita ovat nuoruus, seksuaalinen houkuttelevuus, siisteys ja lihaksikkuus.
2000luvun alussa ainoita mainosten perinteisiä maskuliinisia miehiä Suomen
televisiossa olivat olutmainosten ja Dressmannvaateketjun mainokset. Muuten
maskuliininen, karski ja komea mies loisti poissaolollaan (Kortti 2007, 125).
Samoin meidän aineistossamme maskuliininen mies esiintyi harvoin. Kyseisen
tyypin vähäinen esiintyminen 2000luvun Suomessa on sikäli kiinnostavaa, että
maskuliininen yksinäinen sankari on yksi mainonnan arkkityyppi (Gentry & Harrison
2010, 83; Schroeder & Zwick 2004, 33). Kenties tunnetuin arkkityypin edustaja
kova ja yksinäinen Marlboromies on ollut yksi mainonnan pitkäaikaisimpia
menestystarinoita (Kortti 2003b, 208).
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Taulukossa 5 esitetään kootusti viisi keskeistä miestyyppiä: koominen, kiireinen ja
maskuliininen mies sekä hoivaaja ja ammatillinen auktoriteetti. Tyypittely
toteutettiin hyödyntämällä semioottista tutkimusotetta (ks. Leiss ym. 2005, 164;
Williamson 1978). Tyypittely vastasi pääosin aiempien tutkimusten löydöksiä,
mutta myös uusia mielenkiintoisia seikkoja kävi ilmi.

Löytämiämme miestyyppejä esiintyi seuraavasti aiemmissa tutkimuksissa.
Koominen mies oli keskeisessä roolissa LeenaMaija Rossin (2003), Harri

Miesmaskuliinisuuden ihanne näkyy lähinnä ulkoisina fyysisinä piirteinä.
Alkukantaisuuteen vivahtava maskuliininen käytös ilman korostetun maskuliinista
ulkonäköä vaikuttaa monesti koomiselta. Esimerkiksi Dr. Oetkerin mainoksessa
onnellisina pizzahampurilaisia käsin syövät ja palloja haarukoillaan linkoavat miehet
vaikuttavat perin koomisilta pikemmin kuin maskuliinisilta. Mainos on esimerkki
limittyvistä miestyypeistä.

Kuva 5. Maskuliiniset miehet aineistossa. (Kuvat seuraavista mainoksista:
Honor & Hugo Boss)

Taulukko 5. Viisi keskeistä miestyyppiä ja niiden keskeiset piirteet
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Sarpavaaran (2004) ja Jukka Kortin (2007) tutkimuksissa. Holtin ja Thompsonin
(2004) artikkelissaan esittelemässä ”toiminnan miehessä” (manofaction) oli
puolestaan aineksia sekä kiireisistä että maskuliinisista miehistä. Omassa
aineistossa esiintynyt hoivaajamies ei piirteiltään vastannut aikaisemmissa
tutkimuksissa tunnistettuja mainonnan miestyyppejä. Täten tunnistamamme tyyppi
hoivaajat on piirteiltään uusi ja mielenkiintoinen löydös mainonnan miestyyppien
tarkastelussa ja poikkeaa esimerkiksi Rossin (2003) koomisesta epäonnistujasta.

Johtopäätökset

Artikkelissamme on tarkasteltu 2010luvun mainoselokuvissa esitettäviä
miestyyppejä. Tutkimus perustui alkusyksyllä 2015 tallennettuihin
televisiomainoksiin. Aineisto rajattiin mainoksiin, joissa esiintyi miehiä. Olemme
suhteuttaneet löydöksiämme aiempiin tutkimuksiin mainonnan mieskuvista.
Koominen mies oli 2000luvun alussa yleinen mainonnan miestyyppi ja esiintyy
mainoksissa edelleen mutta ei niin parodisena kuin aikaisemmin. Toinen aineistossa
esiintynyt miestyyppi on kiireinen mies, mikä heijastaa tehostetun talouden ja
kiireisen elämänmenon yleistä kokemusta nykyyhteiskunnassa. Julkinen
keskustelu kiireestä on tällä hetkellä vilkasta yhteiskunnassamme. Onko seuraava
mainonnan trendi kotoilu, leppoisuus ja retriittielämä? Kolmas aineistossa
esiintynyt miestyyppi on ammatillinen auktoriteetti. Ammatillisilla auktoriteeteilla
on pitkät perinteet mainonnan historiassa 1900luvulla (esim. Heinonen &
Konttinen 2001). Hoivaajamies on suhteellisen uusi miestyyppi Suomessa
esitetyissä mainoksissa. Sen varhaisia edustajia ovat esimerkiksi TiskaajaJussi
1970luvun Sunlightpesuainemainoksissa tai pehmoisät vaippamainoksissa (Kortti
2007, 123). Viimeinen tunnistettu mainonnan miestyyppi on maskuliininen mies.

Millaisia johtopäätöksiä mainoselokuvien miestyypeistä nykySuomessa on
tehtävissä? Mitä entistä monipuolisempi mieskuva kertoo yhteiskunnallisesta
muutoksesta? Huolenpitäjä tai hoivaajamiesten lisääntyminen mainonnassa on
kiinnostava muutoksen merkki. Hoivaajahahmon yleistyminen mainonnan miehenä
voidaan tulkita merkiksi sekä mentaliteetin että julkisuuden muutoksesta
yhteiskunnassa (Kortti 2007, 123). 2000luvulle tultaessa muutos on selvästi
kiihtynyt.

Julkinen keskustelu työnjaosta perheessä sekä arkielämän pyörittämisestä on
kyseenalaistanut voimakkaasti perinteisen sukupuolten välisen työnjaon.
Perinteisten sukupuoliroolien pakkopaidat hellittävät otettaan ihmisten
elämäntyylien säätelijöinä. Tutkimuksen keskeisin löydös on hoivaajamiehen
kuvaamisen kehittyminen ulos perinteisestä sukupuolijärjestelmästä. Aineistossa
esitetyt hoivaajamiehet olivat erilaisia huolenpitäjiä kuin mitä edeltävät
tutkimukset ovat osoittaneet. Esimerkiksi Sarpavaaran (2004) tutkimuksessa
mainosten hoivaaja oli lähes poikkeuksetta nainen. Mies ei toiminut huolenpitäjänä
juuri koskaan ilman naista. Rossin (2003, 102) mukaan taas mainosten mies
epäonnistuu usein vanhempana tai kodinhoitajana. Käsillä olevan tutkimuksen
aineiston mainoksissa mies on kuvattu hoivaajana aina, kun niissä on esitetty
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lapsia. Miestä ei myöskään ole esitetty epäonnistuvana huolenpitäjänä.

Mainonnan mieskuvien taustalla on vähitellen etenevä inhimillinen emansipaatio.
Inhimillisyyden monet muodot ja ilmentymät voivat toteutua nykyään vapaissa ja
demokraattisissa yhteiskunnissa ainakin entistä monipuolisemmin. On helppo
hyväksyä historioitsija Juha Siltalan näkemys miesten kehitysmahdollisuuksista:

Miehet voisivat oppia naisilta toisiin tukeutumisesta ja yhteistyöstä (ja naiset
voisivat sallia sen myös miehille). Toiseen turvautuminen ja toisen ihaileminen
eivät välttämättä ole homoutta, vaikka suhde latautuisi voimakkailla tunteilla ja
persoonallisuuden rajat hetkeksi katoaisivat suhteessa toiseen. Kieltäessään
miesten väliltä muut kuin tiukasti asiakeskeiset kilpailusuhteet kulttuurimme polkee
normaalia ihmiseksi kehittymisen dynamiikkaa. (Siltala 1994, 469.)

Salliva ja tasaarvoinen yhteiskunta tukee ihmisten kehitystä ehyiksi ja
hyvinvoiviksi persooniksi, jotka kykenevät toteuttamaan omia pyrkimyksiään ja
tukemaan myös muita ihmisiä. Tuomalla esiin erilaisia mies ja naiskuvia mainonta
voi osaltaan tukea ihmiskuvan rikastumista nykyyhteiskunnassa ja siten hyvän
elämän toteutumisen edellytyksiä pienin askelin.

Arvioitaessa tutkimuksemme luotettavuutta, on tarkasteltava myös sen
rajoitteita. Ensinnäkin ratkaisumme yhdistää määrällistä ja laadullista
tutkimusotetta on johtanut siihen, että tarkastelun syvällisyys on jossain määrin
kärsinyt. Toisaalta vetoamme Norman Denzinin (1970) jo klassiseen ajatukseen
menetelmätriangulaatiosta eli monimenetelmäisyydestä tutkimuksen
luotettavuuden parantamiseksi. Mielestämme olemme onnistuneet tekemään
aineistosta useita kiinnostavia löydöksiä. Mitä sitten mainonnan ja markkinoinnin
tekijät voivat oppia tutkimuksestamme? Tähän voidaan todeta, että
yhteiskunnallisen monimuotoisuuden esittäminen mainonnassa parhaimmassa
tapauksessa edistää myös yhteiskunnallista tasaarvoa. Entistä useammanlaisten
miestyyppien esittäminen mainoksissa muutenkin kuin pelkästään komiikan
keinoin voisi puolestaan parantaa niin sanottujen tavallisten miesten itsetuntoa.
Erilaisen näköiset, kokoiset ja väriset miehet sekä erilaisten vähemmistöjen
edustajat mainoksissa vahvistavat nykyistä trendiä, jossa mainosten ihmiset ovat
aidon ja persoonallisen oloisia.

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi mainonnan nais ja mieskuvien vertailu
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tutkimukset toisivat syvyyttä
tutkimuksemme löydöksiin: Mikä on tyypillistä yhtäältä mainosten miehille ja
toisaalta naisille? Mikä on mainosten hahmoissa erityisen suomalaista
nykypäivänä?
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Liite 1: Tvohjelmat, joiden yhteydessä mainoselokuvat esitettiin

Emmerdale
Formula 1: Aikaajot
Hello Kitty: Omena puumetsä ja lumottu maa
Kauniit ja rohkeat
Kesäkuski
Ketonen & Myllyrinne
Lääkärit
Manitbois
Mira ja miljoonakodit
Mitä tänään syötäisiin?
MTV Sport: F1 Ennakkotunnelmat
MTV Sport: F1 Extra
MTV Sport: Ravikunkku
MTV Sport uutiset
MTV.doc: Jääkarhut ja lyhenevä talvi
MTV.doc: Norpan pelastajat
Myytinmurtajat
Pientä pintaremonttia
Pilanpäiten
Pomo piilossa
Päivän sää
Retrohelmet
Salatut elämät
Seikkailija Dora
Seitsemän uutiset
Tom & Jerry kids show
Top Gear
Tuubi
Ystävien kylä

Liite 2: Mainostettavat tuotteet ja palvelut sekä mainosten katsominen

Aineiston mainokset ovat nähtävissä radio ja tvarkiston (RTVA) tallentamassa
ohjelmavirrassa. Sijainti ohjelmavirrassa kerrottu sulkeissa.

0100100 (31.8.2015 mainoskatko n. klo 13:50)
Belvita (31.8.2015 mainoskatko n. klo 19:40)
Bigbank (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:55)
Blå Band (31.8.2015 mainoskatko n. klo 16:05)
Canespro nail (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:30)
Clas Ohlson (5.9.2015 ohjelmien välissä n. klo 14:00)
Codetabs (5.9.2015 mainoskatko n. klo 14:00)
Dior Sauvage (5.9.2015 mainoskatko n. klo 14:50)
DNA (31.8.2015 mainoskatko n. klo 14:15)
Dr Oetker Pizzaburger (5.9.2015 ohjelmien välissä n. klo 14:00)
Dr. Oetker Vitalis (31.8.2015 mainoskatko n. klo 11:50)
Dressmann (31.8.2015 mainoskatko n. klo 15:35)
Fairy (31.8.2015 mainoskatko n. klo 11:30)
Fazer Alku (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:30)
Finnmatkat (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:55)
Go Israel (31.8.2015 mainoskatko n. klo 11:50)
Head & Shoulders (31.8.2015 ohjelmien välissä n. klo 15:20)
HK (5.9.2015 ohjelmien välissä n. klo 11:25)
Honor (5.9.2015 mainoskatko n. klo 13:10)
Hugo Boss (31.8.2015 mainoskatko n. klo 14:15)
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Ifolor (31.8.2015 mainoskatko n. klo 11:30)
Instrumentarium (31.8.2015 ohjelmien välissä n. klo 13:35)
Juicy Drop (5.9.2015 ohjelmien välissä n. klo 08:55)
Kia (5.9.2015 mainoskatko n. klo 13:20)
Knorr (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:55)
Luomuu.fi (5.9.2015 mainoskatko n. klo 18:15)
Marli Natur (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:45)
Myyntiturva (5.9.2015 ohjelmien välissä n. klo 21:00)
Neste Oil Kmarket (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:30)
Nicorette (5.9.2015 ohjelmien välissä n. klo 11:55)
Nicotinell (5.9.2015 mainoskatko n. klo 11:10)
Novelle Vire (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:55)
Oltermanni Tilsit (31.8.2015 mainoskatko n. klo 9:55)
Opel Karl (31.8.2015 mainoskatko n. klo 13:50)
Panadol Forte (31.8.2015 ohjelmien välissä n. klo 16:25)
Prisma (31.8.2015 mainoskatko n. klo 14:05)
Puustelli (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:45)
Sini (5.9.2015 mainoskatko n. klo 21:10)
Skoda Yeti (5.9.2015 ohjelmien välissä n. klo 19:30)
Snacky (31.8.2015 mainoskatko n. klo 10:45)
Sportyfeel (31.8.2015 mainoskatko n. klo 19:50)
Suomen keinojuuriklinikka (5.9.2015 ohjelmien välissä n. klo 21:00)
Toto (5.9.2015 mainoskatko n. klo 17:15)
Toyota (31.8.2015 mainoskatko n. klo 15:00)
Veikkauskortti 31.8.2015 mainoskatko n. klo 16:45)
Veikkaus (31.8.2015 mainoskatko n. klo 17:00)
VitaePro (31.8.2015 mainoskatko n. klo 11:50)



Johdanto

Internetissä tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus on kasvanut tärkeäksi osaksi
ihmisten elämää. Kirjoittelun, jakamisen ja peukutusten seurauksena ystäväpiirien
virtuaalisiin hampaisiin pääsee laaja kirjo elämän osaalueita, kuten sote
uudistuksen poliittiset vaiheet tai itse kunkin arjen vastoinkäymiset ja ilot.
Tutkijoiden kannalta Internetissä syntyneet aineistot mahdollistavat moninaisten
uusien kysymysten esittämisen. Yksi verkkoaineistojen ja etenkin sosiaalisen
median keskusteluaineistojen eduista on niiden antama näkökulma ihmisten
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sen suhteeseen ympäröivän maailman
tapahtumiin. Verkkoaineistoja hyödynnetäänkin nykyään niin Internetilmiön
tutkimisessa ja vanhojen teorioiden todentamisessa kuin yksinkertaisten
luonnontieteen menetelmillä mitattujen ilmiöiden, kuten verkostorakenteiden ja
sentimenttien, leviämisessä (Gil De Zúñiga ja Diehl 2017).

Monet verkkosisällöt koostuvat kirjoitetusta tekstistä, ja useat tutkijat ovatkin

Kulutustustkimus.Nyt (11) 2/2017 ISSN 17972345 (painettu) ISSN 17971985 (Verkkolehti)

44

Aihemallinnuksen
mahdollisuudet sosiaalisen

median aineistojen
jäsentämisessä –

terveyskeskustelu Suomi24
verkkopalstalla

Marjoriikka Ylisiurua

TIIVISTELMÄ

Aihemallinnus on koneoppimisen menetelmä, joka mahdollistaa suurten
tekstimassojen automatisoidun tarkastelun. Artikkelissani kokeilen suosittua LDA
aihemallinnusmenetelmää ja kartoitan mahdollisuuksia tiivistää suuria aineistoja
tulkinnallisen tutkimuksen tarpeisiin. Aineisto koostuu suomenkielisen Suomi24.fi
keskustelupalstan viesteistä. Aihemallinnus löytää tekstistä paitsi tiedossa olevia
ja tuntemattomia keskustelunaiheita, myös keskustelussa yleisesti toistuvia
fraaseja. Täydentämällä tutkimusprosessia lähilukemalla on lisäksi mahdollista
astua aiheiden ulkopuolelle ja löytää tarinallisesti etenevä, keskustelun yleinen
narratiivi. Lähiluvun laaja hyödyntäminen liudentaa aihemallinnuksen määrällistä
ja jopa jäykkää leimaa ja tarjoaa sen ”neutraalien” ratkaisujen tuottamisen sijaan
tulkitsevaan tutkimukseen sopivaksi aineiston tiivistämisen menetelmäksi.
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lähestyneet verkossa ilmeneviä ilmiöitä lähilukemalla sosiaalisen median sisältöjä
(Dolbec ja Fischer 2015; Huovila ja Saikkonen 2016; Jauho 2016; Parmentier ja
Fischer 2014; Veer, Ozanne ja Hall 2016). Aineistojen laajuudesta johtuen niitä on
kuitenkin usein taloudellista analysoida automatisoidusti tietokoneohjelmistoilla
(DiMaggio, Nag ja Blei 2013; Guggenheim ym. 2015). Tällaisten menetelmien
toimivuutta on arvioitu myös Suomessa (Ahonen 2015; Haverinen ja Suominen
2015; Parviainen ym. 2012; Purhonen ja Toikka 2016; Tolonen ja Lahti 2015;
Winter ja Wiberg 2016).

Tutkin artikkelissani automatisoidun analyysin tarjoamia mahdollisuuksia
verkkoaineistojen tulkinnallisessa tutkimuksessa. Tulkinnallisuuden yhdistäminen
”koneen oppimiseen” saattaa tuntua ristiriitaiselta, sillä koneoppimisen keinoin
toteutettu automatisoitu etälukeminen eroaa ihmistieteissä tavanomaisesta
lukemisen tavasta, ns. lähilukemisesta (Berry 2011). Tekstin muuntaminen
taulukkomuotoon hävittää mahdollisuuden tulkita esimerkiksi aikakauslehden
tekstiä suhteessa viereisen sivun kuvaan. Monet vuorovaikutuksen vivahteet myös
jäävät koneoppimismenetelmillä huomioimatta. Kun tutkimuksen kohteena ei ole
tekstidokumentti tai siinä käytetyt sanat vaan vuorovaikutus, ihminen on edelleen
ylivoimainen löytämään ja tekemään tulkintoja (Savage 2013; Su ym. 2017).

Tämän artikkelin kirjoitushetkellä vaikuttaa siltä, että ainakin yhdestä asiasta on
päästy yksimielisyyteen: samalla tavoin kuin ”perinteinen” laadullinen ja
määrällinen tutkimus ovat eläneet rinta rinnan, automatisoitu etäluku ei korvaa
lähilukua. Koneoppiminen ei kuitenkaan ole täysin lähiluvun tulkintaperinteistä
erillinen saati yhtenäinen menetelmäkokonaisuus, vaan sen piirissä on esimerkiksi
tulkinnallisuutta enemmän korostavia menetelmiä, ja analyysin tulokset voidaan
itsessään hahmottaa tulkinnallisuuksiksi (Ahonen 2015; Buurma 2015). Lähilukuun
tottunut tutkija voi havaita, että automatisoitu etäluku löytää uudenlaisista
aineistoista tarkkuutta ja erityisyyttä, ei vain yleistyksiä, ja voi jopa soveltaa sekä
etä että lähilukua samassa tutkimuksessa.

Varsin vakiintunut menetelmä laajojen aineistojen automatisoituun analysointiin on
LDAaihemallinnusmenetelmä (Latent Dirichlet Allocation). Aihemallinnus
systematisoi aineiston merkityksiä induktiivisesti havainnoista tunnistettujen
aiheiden perusteella (Purhonen ja Toikka 2016). LDA tarkastelee tekstin
merkitysten suhteellisuuksia sen sanojen suhteiden kautta sekä havaitsee
diskursiivisia konteksteja ja niiden ajallisia muutoksia (DiMaggio ym. 2013: 578,
586–587, 593–594). Yhtenä LDAmallinnuksen rajoituksena on sen pyrkimys
luokitella tekstistä varsin rajattuja yksiköitä. Mallinnuksen aikana lauseet rikotaan
osiinsa eli sanoihin. Näin esimerkiksi sanajärjestys, sanamuodot tai yksittäisen
sanan lähikonteksti eivät vaikuta aihemallinnuksen tuloksiin.

LDAmenetelmän rajoituksista huolimatta sitä hyödyntävä tulkinnallista analyysiä
tekevä tutkija voi paikallistaa keskustelunaiheita massiivisista tekstikokoelmista,
joiden perinteinen lähiluku ja koodaus veisivät aineistojen koon vuoksi
huomattavasti aikaa. Teknisesti LDA on suuntaamaton koneoppimismenetelmä
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(Blei 2012; Chang ym. 2009), joka muistuttaa tuttua tekstin klusterianalyysia (vrt.
Heinonen ym. 1996). Tämä tarkoittaa sitä, ettei tutkijalla ole etukäteen
mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä mallinnusohjelma etsii, esimerkiksi
tarjoamalla sille valikoituja avainsanoja. Tutkijalla on mahdollisuus valita
etsittävien aiheiden määrä. Tällöin tutkijan on analysoitava aineisto useampaan
kertaan valitsemalla eri lukumäärä etsittäviä aiheita. Tutkijan tulkintaa on paitsi se,
kuinka monta perusteltua aihetta menetelmä onnistui löytämään, myös niiden
kuvailu sekä aiheiden nimeäminen.

Oma tutkimukseni hyödyntää LDAmenetelmää aineiston tiivistämisessä, keinona
paikallistaa kiinnostavia verkkovuorovaikutuksen osia. Automatisoidun analyysin
jälkeen ja rinnan sen kanssa on kuitenkin tehtävä eräänlainen laadullinen loikka
takaisin kohti alkuperäistä tekstiä kontekstissaan. Laadullinen loikka murtaa
tyypillisen tavan hyödyntää LDAmenetelmää pelkkänä tekstien luokittelijana ja
palauttaa alkuperäistekstin tulkinnan mahdollisuuksineen tutkijan ulottuville.

Aineisto

Tutkimukseni aineiston syntypaikka on Suomi24.fisivusto. Se on paitsi Suomen
suurin, myös yksi maamme vanhimmista Internetkeskustelupalstoista.
Keskustelupalstan sisältö vuodesta 2001 nykypäivään1 on rajoittamattomasti
tarjolla akateemiseen käyttöön. Kaikkiaan Suomi24aineistoa luonnehtivat
seuraavat tekijät (Lagus ym. 2016):

• Keskustelupalstalla käydään aihesuuntautunutta keskustelua.

• Kirjoittajista noin 10 % on kirjoitushetkellä rekisteröitynyt ja

sisäänkirjautunut.

• Aineisto ei sisällä käyttäjiä koskevaa tietoa, kuten ikää tai sukupuolta.

• Aineisto kattaa pitkän aikavälin, vuodet 2001–2015, joka mahdollistaa 2000

luvun alun suomalaisen keskustelukulttuurin ja sen ilmapiirin tarkastelun.

• Aineiston kirjoitushetki on tallennettu sekunnin tarkkuudella, jolloin viestinnän

muotoa ja sen intensiteettiä voi tarkastella eri vuorokauden tai

vuodenaikoina.

Suomi24keskustelupalsta on ainutlaatuinen aineisto, sillä tuoreetkin laajoja
keskustelullisia aineistoja käsittelevät analyysit koskevat yleensä rakenteista,
rajatun mittaista dataa, kuten 140 merkkiä sisältäviä Twitterviestejä. Pienemmät
algoritmisesti käsiteltävät tekstiaineistot puolestaan kattavat useimmiten poliittisia,

1 http://metashare.csc.fi/repository/browse/thesuomi24
corpus/b4db73da85ce11e4912c005056be118ea699d93902fa49d69b0f4d1e692dd5f1/
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institutionaalisia tai mediasisältöjä. (GonzalezBailon ja Paltoglou 2015; Hannak
ym. 2012; Paul ja Dredze 2014; Schwartz ym. 2014; Weng, Menczer ja Ahn 2013;
Wilkerson, Smith ja Stramp 2015)

Suomi24keskustelupalstalta muodostettu aineisto koostuu viesteistä, joita
palvelun käyttäjät kirjoittavat tai pelkästään lukevat. Viestit kirjoitetaan kävijöiden
aloittamiin keskusteluketjuihin, joita ylläpitäjät tarvittaessa moderoivat.
Suomi24.fisivuston voi nähdä yhtenä verkkoyhteisönä, mutta palstan ylläpitäjät
arvioivat sen sisällä olevan lukuisia pienempiä yhteisöjä. Yhteisöjä muodostuu
palstan valmiille alipalstoille, mutta keskustelijat voivat myös vaikuttaa siihen,
miten alipalstoja muodostetaan, viemällä keskustelua haluamaansa suuntaan tai
pyytämällä ylläpitoa perustamaan uusia palstoja (Lagus ym. 2016). Yhteisössä on
yli 1 600 alipalstaa hierarkkisessa järjestyksessä (Taulukko 1), mutta näiden
rajaamien aiheiden lisäksi on oletettavissa, että joistakin aiheista keskustellaan
myös niille nimettyjen palstojen ulkopuolella. Sivustolla käsitellään myös aiheita,
joille ei ole nimetty omaa palstaa.

Menetelmän havainnollistamiseksi rajasin aineiston terveysaiheiseen keskusteluun.
Lääkärin hoitohuone ei ole ainoa paikka, jossa tehdään terveyteen ja hyvinvointiin
liittyviä päätöksiä. Verkkopalvelujen ja muun teknologian kehittymisen myötä
kuluttajien ulottuville on tullut uusia tapoja vaikuttaa henkilökohtaiseen
terveyteensä ja hyvinvointiinsa (Hardey 2001). Internetin vaikutuksia
potilaskuluttajien ja lääkärien suhteisiin on aikaisemmin tutkittu (Ahmad ym. 2006;

Taulukko 1. Esimerkki Suomi24keskustelupalstan hierarkiasta. Terveys
palstan alipalstojen toinen taso ja niiden kommenttimäärät.
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Autio, Helovuori ja Autio 2012), mutta myös verkkovuorovaikutusta on havainnoitu
koskien sosiaalisten verkostojen ja vertaistuen vaikutusta terveyteen (Centola
2013; Wright ja Bell 2003) sekä ruokavaliovalintojen ympärillä käytäviä
kansalaiskeskusteluja (Huovila ja Saikkonen 2016; Jauho 2016).

Aineiston rajaamisen kannalta alipalstojen orgaanisuus on haasteellista: ilman
laajempaa luotaavaa tutkimusta on vaikea luottaa siihen, että tietty ilmiö saadaan
haltuun tarkastelemalla yhtä rajattua alipalstaa. Esimerkiksi painonhallintaan ja
ruokavalioon liittyviä keskusteluja käydään yhtä lailla Terveyspalstan Diabetes ja
Painonhallintaalipalstoilla kuin Ruoka ja juoma palstan Ravinto ja ruokavaliot
alipalstoilla. On siis mahdollista, että jonain ajankohtana valittuun
tutkimuskysymykseen olennaisesti liittyviä keskusteluja onkin käyty myös muualla
kuin tutkijan mieleen ensiksi tulevalla keskustelualueella. Yksittäisten alipalstojen
tutkiminen ja käsin poiminta ei siis takaa sitä, että kaikki aiheeseen liittyvät
keskustelut saadaan tavoitettua.

Analyysin valmisteluvaiheet

Tutkimuksessa oli seitsemän vaihetta. Ensimmäiseksi toteutin valmisteleviksi
luettavat vaiheet: 1) luotaava koko Suomi24aineistoon perehtyminen, 2)
analyysiohjelmiston toteutus sekä 3) kohteeksi valitun terveysaineiston keruu.
Vaiheita voi suorittaa eri järjestyksessä ja limittäin, mutta varsinaisessa
analyysissä tarvitaan niitä kaikkia.

Seuraavissa vaiheissa 4) toteutin useita LDAaihemallinnuksia, 5) paikallistin
viestejä aiheiden avainsanojen avulla sekä luin niitä XLSmuodossa ja 6) perehdyin
alkuperäiseen keskustelukontekstiin lähilukemalla Suomi24verkkosivustoa,
tarkoituksenani 7) valita lopullinen malli ja kuvailla tulokset. Valintaa edeltävät
kolme vaihetta 4–6 suoritettiin limittäin, kuitenkin niin, että yhden LDAmallin
laskennan jälkeen etenin keskustelujen lähilukuun samalla kun ohjelmisto analysoi
toista LDAmallia.

Vaiheessa yksi perehdyin aineistoon Kielipankin FINCLARIN Korptyökalun avulla2.
Työkalulla voi toteuttaa avainsanahakuja, joiden lopputulos esitetään lauseina,
joissa etsitty sana esiintyy. Yksinkertaisia sanahakutoimintoja käyttämällä
tarkastelin kiinnostavan aiheen esiintyvyyttä keskustelussa, keskustelutyyliä,
ajankohtaa sekä kontekstia. Sanahakua kokeilemalla oli lisäksi helpompi
hahmottaa, millaisia elementtejä algoritmisella analyysilla kenties pystyisi
tunnistamaan. Yksinkertainen sanahaku on nopea, mutta karkea menetelmä
aineiston mahdollisten sisältöjen hahmottamiseen (Savage 2013). Aineiston
ymmärtämiseksi tarkastelinkin samaan aikaan koko keskustelupalstan sisältöjä niin
verkkosivustoa lukemalla kuin piirtämällä aineiston viestimäärien kertymistä
selventäviä aikajanoja ja taulukoimalla eri alipalstojen viestimääriä (Lagus ym.

2 https://korp.csc.fi/
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2016: 21–32, 37).

Seuraavaksi toteutin LDAanalyysiohjelman Pythonohjelmointikielellä. Ohjelman
kehitysvaiheessa käytin harjoitteluaineistoa. Tarkoituksena oli taata tutkimuksen
validiteetti eli varmistaa, että toteutettu ohjelma mittaa sitä, mitä sen odotetaan
mittaavan. Kun käyttää harjoitusaineistoa varsinaisen aineiston sijaan, ei tule
vahvistaneeksi omaa ennakkokäsitystään siitä, mitä aineistosta ”pitäisi” löytyä.
Harjoitteluaineiston käyttö tulkitsevaa analyysiohjelmaa kehitettäessä helpottaa siis
tasapainottelua sensitiivisyyden ja spesifisyyden välillä. Ohjelman kehitysvaiheen
lopuksi testasin sitä pienellä Suomi24materiaalista poimitulla lemmatulla eli
perusmuotoistetulla esimerkkiaineistolla3. Ohjelmoinnissa käytetty
esimerkkiaineisto kerättiin Kielipankin FINCLARIN KorpAPI:n4 kautta poimimalla
Suomi24aineistosta kaikki avainsanan ”diabetes” sisältävät lauseet ja tallentamalla
ne CSV/XLStiedostoksi. Tämä haku tuotti tulokseksi 31 675 lausetta. Taulukossa
2 esitetään yksi näin syntyneen aineistotaulukon esimerkkirivi. LDAohjelma
analysoi vain sarakkeen lemmas sisältämän tekstin.

Kolmannessa vaiheessa poimin FINCLARIN KorpAPI:sta koko Terveyspalstan
keskustelut. Koska ennakoin aineiston olevan suuruusluokaltaan pari miljoonaa
riviä, oletin aineistonkeruun kestävän kauan. Ratkaisin ongelman käyttämällä
aineiston lataukseen iOpus iMacro for Firefox työkalua5, jota ajettiin öisin
23.6.–6.7.2016 välisenä aikana. Tämä haku tuotti 1 284 tiedostoa (13 GB dataa,
eli 13 000 000 000 tavua ja arviolta 2,2 miljoonaa sivua6). KorpAPI:n
ominaisuuksien vuoksi kerätty aineisto oli vielä puhdistettava toistuvista riveistä eli

3 Lemmaus eli lemmatisointi tarkoittaa kielitieteessä sanan muuttamista sen perusmuotoon.
Tekstissä taivutusmuodot koostuvat sanojen vartaloista ja taivutustunnuksista,
esimerkiksi (perusmuoto: vartalotaivutustunnus) vesi: veden, vettä. Tekstin
perusmuotoistamisessa teksti normalisoidaan, eli kunkin käytetyn sanan taivutettu muoto
(veden) palautetaan perusmuotoon (vesi) ja esimerkiksi yhdyssanoista tunnistetaan niiden
osasanat. Tämä tarkentaa sellaisen kielen automaattista analysointia jossa on runsaasti
taivutusmuotoja, kuten suomen kielessä.

4 https://www.kielipankki.fi/support/korpapi
5 http://imacros.net/overview
6 Arvion perusteena (LexisNexis 2007)

Taulukko 2. Esimerkki FINCLARIN KorpAPI:n kautta saatavasta
aineistosta. Tokenssarake sisältää alkuperäisen kommenttilauseen,
lemmassarake perusmuotoistetun lauseen.
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deduplikoitava. Tätä varten ohjelmoin pienen ohjelman, joka poisti toistuvat rivit ja
yhdisti tulostiedostot yhdeksäksi tiedostoksi. CSV/XLStiedostojen koko vaihteli
lopulta välillä 32–188 MB.

Käyttämäni aineiston kokoa voi kuvata vertaamalla sitä yhteiskuntatieteellisessä
tietoarkistossa saatavilla olevaan ”Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013”
aineistoon, joka sisältää 486 kirjoitusta TXT ja HTMLtiedostoina (Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura SKS ja Talonpoikaiskulttuurisäätiö 2015). Näiden kirjoitusten
pituus on 1–17 A4sivua, jolloin Ailapalvelusta ladattuna aineisto on kooltaan noin
8 MB eli 8 000 000 tavua ja arviolta 680 sivua7. Ruokapäiväkirjaaineiston koko on
siis noin 0,06 % Suomi24:n Terveyspalstan aineistosta. Toisin päin ilmaistuna,
Suomi24 sivuston Terveyspalstan aineisto on 1 625 kertaa suurempi kuin
ruokapäiväkirjaaineisto. Tämän perusteella voi arvioida, kuinka kauan Terveys
palstan aineiston läpikäynti kestäisi perinteisellä lähiluvulla ja kuinka suuren osan
luettuaan hän voisi olettaa otoksen saturoituneen laadullisesti.

Mallin valinta

Mallin valintaan johtavan analyysin kulku oli seuraava. LDAohjelma sai
tehtäväkseen etsiä aiheita (6, 8, 20, 30, 50 ja 150 kappaletta) deduplikoiduista
lemmassarakkeista. Tällä tavoin iteratiivisesti hyödynnettynä odotin LDA
menetelmän löytävän sekä aiheita, jotka toistuvat aiheiden valitusta lukumäärästä
riippumatta, että hierarkkisesti hienosyisemmäksi hajaantuvia keskustelunaiheita.
Lopullinen 50 aiheen malli on esitetty liitteessä ja sen yhteenveto on Taulukossa 3.

Kuten edellä todettiin, aineiston LDAaihemallinnus on tulkinnallinen siinä mielessä,
että tutkijan tehtävänä on kuvata ja nimetä mallinnusohjelman löytämät aiheet.
Tätä varten ohjelmoin ohjelman tulostamaan löytämiensä aiheiden avainsanalistat.

7 Arvion perusteena (LexisNexis 2007)

Taulukko 3. Yhteenveto 50aiheisen mallin tuloksista
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Analysoitujen aiheiden nimeäminen edellyttää kuitenkin myös alkuperäistekstien
lähilukemista (Grimmer ja Stewart 2013). Esimerkiksi yhteiskuntatieteilijöiden
usein käyttämä työkalu MALLET8 ehdottaa luettavaksi aihekohtaisesti
edustavimmiksi luokittelemansa dokumentit. Näihin perehtyminen tarjoaa keinon
varmistua LDAmenetelmän toimivuudesta. Vaarana on kuitenkin se, että
alkuperäistekstien lähilukeminen jää tähän. Koska algoritmien kyky havaita
tulkinnallisuuksia on tunnetusti rajallinen verrattuna ihmiseen (Tangherlini ja
Leonard 2013), on tärkeää, että ihminen perehtyy myös niihin teksteihin, joita
automatisoitu menetelmä ei välttämättä pysty luokittelemaan erityisen osuvasti.
Toisaalta silloin kun tutkimuskysymys kohdistuu ihmisten vuorovaikutukseen eikä
tekstidokumentteihin, ei myöskään ole syytä pysähtyä mallin suorittamaan
tekstidokumenttien luokitteluun. On jatkettava matkaa kohti varsinaista
tutkimuksen kohdetta (vrt. Su ym. 2017).

Nämä kaksi menetelmällistä ajatusta ohjenuorana perehdyin kunkin uuden LDA
mallinnuksen (vaihe 4) jälkeen tuotettujen avainsanalistojen perusteella niin
satunnaisesti valittuihin XLStiedostojen teksteihin (vaihe 5) kuin alkuperäisiin
keskusteluihin verkossa (vaihe 6). Aiheet Painonhallinta, Fraasi, Päihteet, Sairaudet
ja Mielenterveys hajautuivat aiheiden lukumäärän kasvaessa. Hajautumisen
perusteella päättelin, että näistä keskustelunaiheista löytyisi erilaisia keskustelun
tapoja. Toisaalta Ihmisen osa ja sekä Auktoriteetti että Vertaisneuvo pysyivät
melko selkeästi omina kokonaisuuksinaan aiheiden lukumäärästä riippumatta.
Tämä viittaa siihen, että nämä aiheet määräytyvät yksittäisten voimakkaasti
klusteroituvien avainsanojen kautta.

Lopullista aiheiden lukumäärää valitessani (vaihe 7) järjestin kaikkien
siihenastisten mallien avainsanojen tulosteet lähiluvun perusteella käsin ryhmiksi,
joille katsoin voivani nimetä otsikon. Vaikeasti nimettävien aiheiden tulosteita
tarkastellessani ja lähilukiessani niiden avainsanoilla paikallistettujen tekstien XLS
tekstejä sekä verkkokeskusteluja (vaiheet 5 ja 6) löysin vielä Terveysnarratiivin,
joka jäsentyi useampien eri keskustelunaiheiden yhdistelmänä.

Terveysnarratiivin paikallistamisen jälkeen Taulukon 3 esittämä LDAmallinnuksen
aihekohtainen avainsanalista osoittautuu vasta analyysin välivaiheeksi, ei
lopputulokseksi. Tällaiselle lähiluvun ja etäluvun lopputuloksen esittämiselle ei
kuitenkaan löydy vakiintunutta muotoa. Kuvio 1 esittää yhden ehdotuksen, joka on
tekstin tutkijan vapaa visualisointi. Analyysin lopputulokset käydään tämän
visualisoinnin avulla yksityiskohtaisemmin läpi seuraavissa kappaleissa. Se paitsi
esittelee Taulukon 3 keskustelunaiheittain valikoituja avainsanoja, myös jäsentää
löydettyä narratiivia.

Aiheiden yhdistelmä sai tulkintansa analyysin palatessa vaiheesta 7 vaiheisiin 5 ja
6. Alkuperäisten verkkokeskustelujen lähiluku rohkaisi näin toteuttamaan uusia

8 http://mallet.cs.umass.edu/
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LDAmallinnuskierroksia (vaihe 4). Tällaisesta edestakaisesta parametrien säädöstä
helposti seuraava mallin monimutkaistuminen koetaan etenkin ennustemallien ta
pauksessa ongelmalliseksi ylisovittamiseksi. LDAmallinnuksenkin vaiheet voisi
olettaa usein suoritettavan lineaarisesti tai yhtäaikaisesti (esim. DiMaggio ym.
2013, liite A: 2–3, kertoo ”toteuttaneensa 8, 9, 10, 11 ja 12aiheiset mallit” ja
sen jälkeen tilastollisen tarkastelun keskeisinformaatioanalyyseineen). Toisaalta
koneopittujen aiheiden osuvuutta koetetaan parantaa niin algoritmisesti kuin esi
merkiksi tutkimusryhmässä koodaamalla validoiden (Chang ym. 2009; Grimmer ja
Stewart 2013; esim. Paul ja Dredze 2014: 8). Tulkinnallisen tutkimuksen tarkoi
tuksena ei kuitenkaan ole muodostaa ennusteita vaan ymmärtää kohteen merki
tyksiä ja tarkoituksia. Ilman edestakaista, lähilukuun perustuvaa tulkintaa aineiston
narratiivinen näkökulma olisi jäänyt löytämättä.

Suosituimmat keskustelunaiheet

LDAaihemallinnusohjelma (vaihe 4) löysi koko aineistosta Taulukossa 1 esitetyistä
alipalstojen aiheista suurimmat neljä: Päihteet, Mielenterveys, Sairaudet sekä
Painonhallinta (ks. Kuvio 1).

Kuvio 1. Analyysin tulos manuaalisesti jäsennettynä. Aihekohtaiset sanat
on valittu esimerkinomaisesti.
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LDAmenetelmällä voidaan siis löytää sosiaalisen median aineistosta suosituimmat
aiheet. Kiinnostava jatkokysymys on se, millä tavoin palstalla keskustellaan näistä
aiheista. Pelkkä aihekohtainen avainsanalista ei tarjoa materiaalia kysymyksen sel
vittämiseen. Perusmuotoisten avainsanojen listaa voi hyödyntää hakusanoina, joi
den avulla palataan alkuperäisiin tekstin lauseisiin (vaihe 5). XLStiedostoista
satunnaisesti etsimällä voi näin paikallistaa varsinaisen viestin lisäksi myös ympä
röivien viestien kirjoittajien nimimerkkejä, keskustelunaiheiden otsikoita sekä
muuta kirjoitusten kontekstia. Esimerkiksi kokonaisia fraaseja käyttämällä voi to
teuttaa vielä tarkemman haun verkon Suomi24palstalle ja paikallistaa vuorovai
kutuksellisia keskusteluketjuja (vaihe 6).

Alla olevassa viestissä kirjoittaja kysyy muilta kävijöiltä kokemuksia erään diabe
teslääkkeen käytöstä. Viesti on poimittu miljoonien joukosta etsimällä ensin Tau
lukon 2 muotoisesta, satunnaisesti valitusta XLStiedostosta Excelin
hakutoiminnolla keskusteluja, joissa esiintyi löydetyn ”Sairaudet”aiheen avainsa
noja (vaihe 5), ja sen jälkeen etsimällä keskustelufraasien avulla vastaavantyyppi
nen kokonainen keskustelu Suomi24.fiverkkopalstalta (vaihe 6). Hyvää
tutkimusetiikkaa noudattaen valitsin esimerkkinä käytettäväksi viestin, joka ei esi
merkiksi ollut itsensä alaikäiseksi määrittäneen kirjoitus tai Mielenterveyspalstan
henkilökohtaisia tuntemuksia vuodattava viesti:

"Tänään minulle ehdotettiin ensimmäistä kertaa 16 vuoden diabetesajan jäl

keen, että siirtyisin Lantusnimiselle insuliinille. Olen aina ennen käyttänyt eri

tyyppisiä lyhyt ja pitkävaikutteisia, enkä näin ollen tiedä, kuinka suhtautuisin

asiaan. Lantuksen esitteessäkin luetellut edut kuulostavat lupaavilta, mutta on

ymmärrettävää, että siinä ei todellisia ongelmia kerrota suoraan."

"Näin siis kysyisin teiltä jotka ovat jo jossain vaiheessa siirtyneet Lantuksen

käyttäjiksi, onko siitä kokemuksia, hyviä tai huonoja? Mitä minun kannattaisi

odottaa jos päätän vaihtaa, vai kannattaisiko hommaa pistää edes harkintaan?

Itse tietenkin keskustelen pitkään ja hartaasti lääkärini kanssa, mutta haluaisin

myös kuulla "normaalin elämän" tuomia kokemuksia kyseisestä mönjästä. "9

Vaiheiden 5 ja 6 siirtymän eli laadullisen loikan ansiosta on näin päästy käsiksi yk
sittäisiin viesteihin verkkokontekstissaan. Esimerkkiviestissä hoitavan lääkärin oh
jeiden täydennykseksi etsitään vertaistukea ja kokemuksia (Ahmad ym. 2006;
Prior 2003). Tällä tavoin LDAmenetelmän avustamana Suomi24aineistosta voisi
kerätä viestejä ja kokonaisia viestiketjuja sisältävän aineiston esimerkiksi
vertaistuen tutkimusta varten, tai koettaa tavoitella potilaskuluttajien (Autio ym.
2012) käsityksiä lääkärin 2000luvun roolista suhteessa vertaistukeen ja verkosta
saatavaan terveystietoon.

9 Nimimerkki ”TT3”, 13.10.2005, palsta ”Terveys > Sairaudet > Diabetes > lantukseen
siirtyminen”, http://keskustelu.suomi24.fi/t/2171953/lantukseensiirtyminen
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Palstarajat ylittävä keskustelunaihe: Ihmisen osa

Ennakkoodotusten mukaisten, suosituimpien terveyskeskustelunaiheiden lisäksi
LDAmenetelmä (vaihe 4) paikallisti keskustelunaiheen, jonka nimesin ”Ihmisen
osan” pohdinnaksi (Kuvio 1). Esimerkiksi seuraavassa viestissä tunnustetaan
ihmisen rikkinäisyys ja vajavaisuus.

"Hyvin sanottu itseltäsi tuo viimeinen lause. Useimmat meistä ovat jollain

tavoin rikkoontuneita tai virheellisiä ainakin, jos ei rikkoontuneita. Kaikilla

meillä on kipeät kohtamme ja virheitäkin teemme."

"Mutta riittävän eheä ihminen välttää tahallisesti kiusaamasta muita ihmisiä ja

riittävän eheä ihminen ei värvää porukkaa tahallisesti kiusaamaan ketään

yksittäistä ihmistä."10

XLStiedostojen lähiluvun (vaihe 5) perusteella selvisi, että tätä keskustelua
käydään esimerkiksi Kuolema ja suru palstalla, mutta myös Henkinen hyvinvointi
ja mielenterveys palstalla sekä eri sairauksien palstoilla. Tutkimalla Suomi24.fi
verkkosivustoa (vaihe 6) selvisi, että samaa aihepiiriä käsitellään Terveyspalstan
lisäksi muuallakin Suomi24.fikeskusteluissa, esimerkiksi Ajanviete, Yhteiskunta
ja Nuoretalipalstoilla, joita ei ollut poimittu mukaan analysoituun XLSaineistoon.

LDAmenetelmä paikallisti näin keskustelunaiheen, jota pohditaan useammalla
kuin yhdellä Suomi24palstalla. Tämä vahvisti ennakkoepäilyksen siitä, että
sivuston aihejaotteluista huolimatta siellä keskustellaan myös keskustelualueiden
rajat ylittävistä aiheista. Jos tutkija haluaa perehtyä tämän tyyppiseen
tematiikkaan, ilmiö tulisikin ottaa huomioon pohdittaessa aineiston rajauksia.

Fraasien ympärille kiertyvät kehykset

Kolmas LDAmenetelmän paikallistama aihetyyppi on eräänlainen tyypillinen
keskustelun tapa, jonka voidaan käsittää kiertyvän toistuvien fraasien ympärille.
Vaiheiden 4, 5 ja 6 suorittamisen jälkeen nimesin nämä fraasit seuraavasti:
”Auktoriteettineuvo”, ”Vertaisneuvo” ja ”Fraasi” (ks. Kuvio 1).

"Kasvisruoka ja metformiini ovat sellainen yhdistelmä että tarvitsee joskus B12

lääkityksen avukseen. Lievemmässä tilanteessa riittää reseptivapaat pillerit,

vakavammassa tilanteessa 3 kk välein piikitettävä reseptilääke. Kannattaa

ehdottomasti otattaa labrakoe muutaman kuukauden kuluttua kun B12 varasto

alkaa hupenemaan."

10 Nimimerkki ”siksi”, 25.5.2015, palsta ”Terveys > Henkinen hyvinvointi ja mielenterveys >
Yleistä mielenterveydestä”, http://keskustelu.suomi24.fi/t/13609285/mikasaaihmisen
vainoamaan
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"Metformiinilääkkeiden ohjeissa on mainittu sivuvaikutuksena B12 vitamiinin

alenema. Hoitavan lääkärin tulisi huomioida asia varsinkin jos tietää potilaan

noudattavan kasvisruokavaliota. Normaalisti mm. liharuuat korjaavat B12 vita

miinin vähenemisen metformiininlääkityksellä."11

”Auktoriteettineuvo”aiheeseen lukeutuvassa viestissä ohjataan kanssakeskusteli
jaa lääkärin pakeille ”otattamaan” laboratoriokoe, mutta tämän neuvon lisäksi kes
kustelijalle tarjotaan tietävältä ja asiantuntevalta vaikuttavia yksityiskohtaisia
ohjeita.

"Kiitos tosi paljon vastauksesta! Kuulostaa erittäin tutulta! Minullakaan ei ole

löydetty mitään poikkeavaa esim. verikokeista, sydänfilmistä tai keuhkokuvista.

Sydämen ultraäänitutkimus ja holter vielä tekemättä."

"Minulla myös pahimmillaan tosi heikko olo, vaikka vain tiskasi. Betasalpaajia

syön koko ajan tarvittaessa, nyt noin kerran päivässä. Yöt ovat pahimpia, kun

sydän ei aina rauhoitu päivän rasituksesta vaan pumppaa voimakkaasti, joskus

myös nopeasti. Onneksi betat tehoavat."

"Sairastelu on nyt kestänyt n. 6 viikkoa enkä näillä näkymin ole vähään aikaan

pääsemässä liikkumaan. Minkälaisia oireita sinulla on nyt? Tykyttelyä, uupu

mista vai mitä?"12

Toisaalta keskustelupalstalla jaetaan kuluttajien lääkäriin ohjaamisen lisäksi ter
veysneuvoja tasaarvoisemmalta pohjalta, kuten yllä ”Vertaisneuvo”aiheeseen lu
keutuvassa esimerkissä. Siinä kirjoittaja tarjoaa ja etsii vertaistukea kuvailemalla
omia sydänoireitaan, joihin ei ole vielä saatu lopullista diagnoosia mutta joihin lää
kitys on jo silti auttanut. Viesti sisältää myös ”Fraasi”aiheelle tyypilliset kiitokset
kanssakeskustelijoille.

Terveyden ja sairauden narratiivi

Neljäs löydös oli Terveyden ja sairauden narratiivi (ks. Kuvio 1), joka löytyi ana
lyysin viimeisessä, aiheiden lukumäärän iterointivaiheessa (vaihe 7). Ohjelmiston
mallintaessa yhä suurempaa aiheiden lukumäärää aiheiden avainsanat ja niille lu
kemalla hahmotetut kuvaukset alkoivat hajaantua siinä määrin, että päätin
jäsentää aiheita toisin kuin vain staattisina sisältökategorioina. Edellä kuvattu
avainsanatulosteiden järjestäminen käsin yhdistettynä XLSaineistoon (vaihe 5) ja
alkuperäisten verkkokeskustelujen lähilukemiseen (vaihe 6) tuottikin hahmotelman

11 Nimimerkki ”labrat välillä”, 21.12.2012, palsta ”Terveys > Sairaudet > Diabetes”,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11133702/kasvisruoka

12 Nimimerkki ”Apua kaipaava”, 1.4.2008, palsta ”Terveys > Sairaudet > Sisätaudit >
Sydän ja verisuonitaudit”, http://keskustelu.suomi24.fi/t/5546632/lieva
sydanlihastulehdus
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yleisestä narratiivista, jolla sairauksia jäsennetään kirjoittajien keskuudessa.

Aiemmassa tutkimuksessa narratiivit on tunnistettu osaksi kulttuurista terveyttä ja
yksilöiden selviytymistä (Charon 2001; Kalitzkus ja Matthiessen 2009; Karjalainen
ja Kotkavirta 2001; Leimumäki 2012; Puuronen 2012). Narratiivisuus tarkoittaa
tällöin potilaiden omaa sairautta koskettavia yksilöllisiä kertomuksia, kokemusten
vaihtamista toisten kanssa. Kokemusten jakamiseen rohkaisee keskustelijoiden
tapa pyytää toisiltaan mielipiteitä ja kokemuksia, kuten alla oleva esimerkki
osoittaa:

"Pari kuukautta ollut vaivana sydämen välilyönnit, eli tunne siitä miten sydän

jättää lyönnin välistä. Vaiva on ollut minulla olemassa niin kauan kuin muistan,

(ikäni 27v ja mies) mutta ennen se on ollut satunnaista kun nyt taas välejä

saattaa tulla vaikka minuutin välein. Syke on muutenkin hieman heitellyt ja

ollut tavallista hermostuneempi, kuten olokin."

"Lääkäri on kuunnellut pariin otteeseen sydäntä, on otettu verikokeita ja EKG,

mutta mitään ihmeellistä ei ole havaittu. Syyksi lääkäri epäili stressiä, joka on

hyvin mahdollista, ja lääkkeeksi rentoutumista sekä tarvittaessa Propral 10mg."

"Ymmärtääkseni kyseistä lääkettä otetaan esim. esiintymispelkoon,

rauhoittamaan sykettä."

"Hieman jännittää ottaa pilleri, jos se sykkeeseen vaikuttaa. Pysähtyy sydän

vielä lopullisesti? Mitä mieltä olette kuinka Propral sopii minun kaltaiselleni

välilyöntitapaukselle?"13

Suomi24kirjoitusten narratiiveissa ilmenee koko sairastumisen kaari epäilystä
pelkojen kautta diagnoosiin ja mahdolliseen parantumiseen tai selviytymiseen.
Narratiivisuus on keskeinen osa terveyttä ja yksilöiden selviytymistä, eikä
narratiivin löytyminen sinänsä ole yllättävää. Suomi24keskustelut ja niihin
osallistuminen auttanevat myös osaltaan kirjoittajia ja lukijoita heidän
sopeutumisprosessissaan. Verkkokeskustelun automatisoidun analyysin
yhdistäminen laadulliseen loikkaan tarjoaa kuitenkin keinon tarkastella narratiiveja
sisältävää yhteisön vuorovaikutusta uudella tavalla. Yksilöllistenkin tarinoiden
rakentumisella on lainalaisuuksia, jotka ovat osin riippumattomia yksilön
todellisuudesta (Karjalainen ja Kotkavirta 2001). Kun jaetut yksilöllisten persoonien
henkilökohtaiset tarinat muotoutuvat kirjoittajien ja lukijoiden yhteistyönä
yhteiseksi ja julkiseksi merkityksiä sisältäväksi kertomukseksi, ne muodostavat
sosiokulttuurisia terveyden ja sairauden metanarratiiveja (Kalitzkus ja Matthiessen
2009).

13 Nimimerkki ”Minä vaan”, 25.11.2008, palsta ”Terveys > lääkkeet”,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/6525014/propraljavalilyonnit
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Esimerkiksi erään keskusteluketjun aloittaja epäilee äitinsä saamaa
muistisairausdiagnoosia ja kyselee, voisivatko tutkimustulokset kenties olla vääriä.
Aloituskysymykseen vastaavassa viestissä alla ilmenee potilaan ja
hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen merkitys (Kalitzkus ja Matthiessen
2009). Vastaaja kertoo, kuinka heidän tapauksessaan hoitaja on tehnyt liian ”oma
aloitteisen päätelmän” ja siten ”hankaloittanut asioita”, mutta ”nuoren” lääkärin
kyky ”myöntää” rajallinen tietomääränsä on ”onneksi” edistänyt asiaa. Kirjoittaja
muodostaa muistisairaiden omaisille metanarratiivista tarinaa, jossa oikean
diagnoosin löytymisessä sinnikkyys kyllä palkitaan, mutta myös ”silkkaa tuuria”
vaaditaan.

"Älkää ihmeessä jättäkö asiaa siihen jos terveyskeskuksen muistitutkimuksissa

ei mitään selvinnyt ja te omaiset kuitenkin tiedätte että jotain on pielessä.

Meillä jo muistitestin tehnyt hoitaja ilmoitti omaaloitteisesti potilaalle ettei

dementiaa ole ja hankaloitti asioita huomattavasti. Onneksi lääkäri oli nuori ja

myönsi ettei tunne eri dementioita riittävästi ja lähetti jatkotutkimuksiin.

Päänkuvausta, Cerad testia, neurologia, psykologia ja geriatria  monta viisasta

päätä lopulta löytyi ja syy kaikkiin muutoksiin frontaalidementia. Vaikka tieto

lisää tuskaa sanotaan antoi se meille kuitenkin viitteet miten toimia jatkossa 

silloin emme arvanneet että jatkossa tauti eteni isoin harppauksin ja oli onni

että olimme ajoissa liikenteessä. No asiat nyt hyvin mutta omaisilta vaatii aika

sinnikkyyttä ja välillä silkkaa tuuria  niinhän ei saisi olla! Lääkkeiden anto on

kyllä niin ammattijuttu että kannattaisi miettiä sitä ihan potilasturvan kannalta

 tai mitä sitten tarkoititkin omasta päätöksestä en tiedä... Neuvoja varmaan

satelee mutta kehoittaisin vaatimaan lähetteitä eteenpäin."14

Kun vakavan sairauden vuoksi esimerkiksi oma aikaisempi elämäntapa täytyy
muuttaa, sairauden kanssa ”sinuiksi pääseminen” vie jopa vuosia. Vaikka kaikista
sairauksista, kuten kroonisesta reumasta, ei voikaan parantua, tarinoista ilmenee
onnistuneita oman kokemuksellisen identiteetin jatkuvuuden kokemuksia
(Karjalainen ja Kotkavirta 2001). Toisia kirjoittajia diagnoosin löytäminen ja
asioiden selkeytyminen helpottaa, jolloin identiteetin löytyminen ilmenee
narratiivissa. Kaikkien narratiivien juonissa ei kuitenkaan sopeuduta (Leimumäki
2012). Kuten aiemmissakin keskusteluesimerkeissä ilmeni, lääkärin määräämien
lääkkeiden sivuvaikutukset mietityttävät keskustelijoita. Sivuvaikutusten vuoksi
lääkkeistä halutaan toisinaan luopua kokonaan, kuten alla olevassa viestissä.
Ratkaisua pohtiessaan kirjoittaja on ensin pyytänyt kokemuksia muilta luopujilta ja
jakaa sitten kuvauksen lopettamisen seurauksista.

"Olen viestiketjun aloittaja ja haluan kertoa mitä todella tapahtui, kun lopetin

lääkkeet.Aikomukseni oli lopettaa lääkkeet vähitellen, mutta diagnoosiini ja

luonteeseni sopien, lopetin ne kerralla.Ensimmäiset viikot huimasi ja koko ajan

14 Nimimerkki ”Seela”, 31.8.2006, palsta ”Terveys > Sairaudet > Neurologiset sairaudet >
Dementia”, http://keskustelu.suomi24.fi/t/3340554/eidiagnoosia
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oli kamala vesijano.Noin kolmen viikon päästä lopetuksesta ajatukset alkoivat

kirkastua, jaksoin lähteä ulos, kykenin tekemään päätöksiä ym. ym. jaksoin

aloittaa liikkumisen ja sen myötä vähensin syömistä.Painoni on pudonnut lähes

20kg.Olen voinut palata työhön, jota en koskaan uskonut kykeneväni enää

tekemään.Koin uuden lääkkeettömän elämäni alkuaikoina, että teen jotain

väärää, kun en syö minulle määrättyjä lääkkeitä.Lopulta ajatukset muuttuivat

ja päätin toimia niin kuin parhaaksi näin.En yllytä ketään tekemään samoin

kuin minä.Jollekin lääkkeiden yhtäkkinen lopettaminen voi olla huono ratkaisu

ja varmaan aina olisi järkevää keskustella asiasta lääkärin kanssa.Ihanaa

kevättä teille kaikille lääkkeillä tai ilman!"15

Lääkkeiden käytön lopetuksen tyytyväinen kuvaus muodostaa julkisesti
sosiokulttuurista narratiivia siitä, että lopettaminen voi toimia yksilöllisesti varsin
hyvin. Lopettajalla saattaakin olla kirjoitushetkellä henkilökohtainen tuntemus
onnistuneesta päätöksestä, mutta Suomi24palstan avoimuus antaa muille
kirjoittajille tilaa tarjota sosiokulttuuriseen narratiiviin täydentävä kertomus.
Omatoiminen lääkkeiden käytön lopetus saattaa aiheuttaa vaikeuksia, joista sekä
potilas itse että tämän lähipiiri kärsivät, kuten esimerkkiviestissä alla:

"Vaikeista maanisista kausista kärsivän ihmisen lähiomaisena suorastaan kyr*ii

lukea tätä ketjua. Toimitin juuri hoitoon oman äitini, joka omatoimisesti lopetti

Zyprexan käytön ja nousi taas maaniseen vaiheeseen, jona aikana uhkaili mm.

sukulaisia hengenlähdöllä ja sai itsensä tolkuttomaan taloudelliseen kuseen.

Itse suhtaudun asiaan vast' edes niin, että kun ja jos äitini seuraavan kerran

ryhtyy itsekseen rukkaamaan lääkityksiään, niin minun puolestani hän voi

tappaa itsensä vaikka samantien. Niin paljon hän on minunkin perheeni elämää

rasittanut, siis omien lastensa ja lastenlastensa elämää. Lääkityksen

omatoiminen rassaaminen on merkki silkasta välinpitämättömyydestä muita

kohtaan. Sitä en ihmettele yhtään, että elämä tuntuu tasapaksulta

lääkityksessä: sitähän se normaali elämä ihmisellä on. Tämä asia ei vain

bipoille valkene, sillä ovat niin mieltyneet niihin epärealistisiin manioihinsa ja

toisten ihmisten kiusaamiseen."16

Yhteenvetona, yhdistämällä LDAkoneoppimismenetelmä ja laadullinen loikka
Terveyspalstan aineistosta löytyi keskustelunaiheiden lisäksi yksilöllisiä terveyden
ja sairauden narratiiveja. Keskustelupalstan avoimuuden vuoksi Suomi24
keskusteluihin kietoutuu paitsi potilaiden, myös lähipiirin ja omaisten täydentäviä
narratiiveja. Näiden tutkiminen paljastaa merkkejä kansalaiskeskusteluissa
ilmenevästä sairauden sosiokulttuurisesta narratiivista. Tämän tyyppisille

15 Nimimerkki ”alkuperä”, 8.5.2015, palsta ”Terveys > Henkinen hyvinvointi ja mie
lenterveys > Kaksisuuntainen mielialahäiriö”,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11333992/laakkeidenlopettaminen!

16 Nimimerkki ”Vtunväsynyt”, 23.10.2015, palsta ”Terveys > Henkinen hyvinvointi ja
mielenterveys > Kaksisuuntainen mielialahäiriö”,
http://keskustelu.suomi24.fi/t/11333992/laakkeidenlopettaminen!
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tutkimuskysymyksille Suomi24aineisto on epäilemättä ainutlaatuisen rikas
aineisto, jonka tarkastelussa automatisoitu aineiston tiivistäminen ja laadullinen
loikka voivat olla suureksi hyödyksi.

Johtopäätökset

LDAmenetelmä löytää odotetusti Terveyspalstan suurimmat keskustelunaiheet,
mutta myös useammilla alipalstoilla ilmeneviä aiheita ja fraaseja. Suomi24:n
tapaista laajaa vuorovaikutuksellista aineistoa voi tarkastella vahvemminkin
tulkitsevalla otteella edellä kuvattuun vaiheittaiseen tapaan. Hyödyntämällä
automatisoidun analyysin avainsanalistoja hakusanoina pidempien tekstien
löytämiseksi laadullinen loikka tuo verkon alkuperäistekstit tutkijan ulottuville.

Analysoimalla Terveyspalstaa sekä automatisoidusti että lähilukemalla aineistosta
sai kattavan otteen. Olisi toki mahdollista poimia tekstien joukosta
esimerkkiaineisto verkkokeskustelupalstaa läpikäymällä. On kuitenkin tärkeää
hahmottaa, kuinka paljon massiivisempi verkkoaineiston sivumäärä onkaan
verrattuna tyypilliseen laadullisen aineiston kokoon. Pelkästään lähiluvun keinoilla
tarkastellut satunnaiset tekstit Suomi24:n verkkosivulta varmaankin tuottaisivat
jonkin kiinnostavan näkökulman. Terveyspalstan laajuudesta johtuen
kokonaiskuvan hahmottaminen olisi kuitenkin vaikeaa. Jokin olennainen
näkökulman täydennys joltain tietyltä ajanjaksolta saattaisi jäädä huomiotta.

Toinen esimerkki laadullisen loikan hyödyllisyydestä on terveyden narratiivin
paikallistaminen. Alkuperäisen verkkokeskustelun tulkitseminen LDAohjelman
avainsanoja hyödyntäen paljasti niin yksilöllisiä kuin sosiokulttuurisia narratiiveja.
Kirjoitushetkellä narratiivien automatisoitu tutkimus ei näytä olevan vielä
vakiintunutta, ja sitä puhtaasti automatisoidusti kartoittavien menetelmien
kehittely on satunnaista ja yksittäisten tutkijoiden varassa (Hossain ym. 2012;
Kumar ym. 2015; myös Mohr ja Bogdanov 2013: 559). Tulevaisuudessa
menetelmät voivat kehittyä, mutta tulkintojen muodostamisessa tarvittaneen
jatkossakin lähiluvun ja etäluvun yhteispeliä.

Selkein analyysin puute ilmenee aineiston tekstidokumenttiyksikön valinnassa.
Tutkimusyksiköksi valikoitui sekä alkuperäisaineiston että FINCLARIN:in
tietokannan rakenteesta johtuen lause, joka voi olla varsin lyhytkin tutkimuskohde.
Kielipankki ja Suomen Akatemian Citizen Mindscapes projekti kehittävätkin
parhaillaan Suomi24aineiston tietokantoja ja hyödyntämistyökaluja. Pyrkimyksenä
on, että aineistoa on tulevaisuudessa mahdollista analysoida etälukemalla myös
viestien ja keskustelujen tasolla. Tämän voi olettaa tuottavan aineistoon vielä
rikkaamman näkymän.

Aihemallinnuksen mahdollisuudet
kulutustutkimuksessa

Monipuolisia aineistoja ja menetelmiä hyödyntävien kulutustutkijoiden on tärkeää
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perehtyä syvällisesti myös verkkoaineistojen käsittelyyn. Tämä artikkeli kuvaa
esimerkkien avulla, millä tavoin LDAaihemallinnusta voidaan hyödyntää kaivattuna
aineiston tiivistämisen menetelmänä tekstien tulkitsevan tutkimuksen tarpeisiin
(Tangherlini ja Leonard 2013). Koneoppimismalleista ja XLSaineistosta
alkuperäisteksteihin palaava laadullinen loikka tuo jäntevyyttä tuhansia kertoja
perinteisiä aineistoja suurempien tekstiaineistojen tutkimukseen. Etä ja lähilukua
yhdistävä tutkimusmenetelmä tarjoaa tilaa paitsi täydentävälle tutkimukselle, myös
kokonaan uusille lähestymistavoille. Tutkijan arjessa tämä voi tarkoittaa niin
uudentyyppisiä tutkimuskysymyksiä kuin uudentyyppisten tutkimusryhmien
muotoutumista, joissa ohjelmoinnin osaaja työskentelee rinta rinnan tulkitsevan
tutkijan kanssa. Useat artikkelissa käsitellyistä tutkimuksista ovatkin tällaisen
yhteistyön tulosta, mm. DiMaggio ym. (2013); GonzalezBailon ja Paltoglou
(2015); Hannak ym. (2012); Schwartz ym. (2013).

Niin liikeelämän toimijoiden kuin tutkijoidenkin keskuudessa on jo huomattu, ettei
suurten aineistojen analyysi olekaan niin helppoa tai tarkkaa kuin ensiinnostuksen
keskellä oletettiin (Lazer ym. 2014). Kritiikitön ohjelmistojen hyödyntäminen
saattaa osoittautua ongelmalliseksi kulutustutkimuksessa ja muissa
yhteiskuntatieteissä, kuten muissakin niitä käyttävissä tieteissä (Kallio 2016). On
myös selvää, että muotoilemattoman tekstin lähiluku vailla ymmärrystä tekstin
alkuperäisestä esityskontekstista kadottaa jotain olennaista tekstin tuottajien ja
vuorovaikutuksen tulkinnoista. Suomi24aineisto on tässä mielessä poikkeus, koska
alkuperäiset keskustelut ja niiden verkkokontekstin voi löytää Googlehaulla.

Suurten aineistojen analyysimenetelmien kehitys on kiivaassa vauhdissa, vaikka
analytiikkainnostuksen huippu lienee jo ohitettu. Verkkovuorovaikutuksen
analysointi tarjoaa edelleen paljon mahdollisuuksia tieteenaloille, joissa
vuorovaikutus on tärkeä tutkimuskohde. Esimerkiksi narratiivisessa lääketieteessä
hyödynnetään jo tarinoiden merkityksiä paitsi yksilön parantumisen apuna, myös
lääkärin ja potilaan välisessä viestinnässä (Kalitzkus ja Matthiessen 2009;
Karjalainen ja Kotkavirta 2001). Suomi24aineiston narratiivien
aihemallinnusavusteinen lähiluku voisikin tarjota tietoa sosiokulttuurisista
narratiiveista ja siten tukea potilaskuluttajakeskeisemmän lääketieteen edistämistä
Suomessa.

Etäluvun avulla hankituista uusista tulkinnoista voi ajan myötä aueta uusia
teoreettisia maisemia. Vaikka menetelmien opettelu ja niiden menestyksekäs
hyödyntäminen vaativatkin aikaa ja vaivaa, menetelmät tuottavat uusia
mahdollisuuksia tekstejä tulkitsevalle kuluttajatutkimukselle. Verkkoaineistojen
jatkuva kertyminen mahdollistaa kuluttajien arkipäivän dynamiikan ja
markkinoidentoiminnan ymmärtämisen entistä tarkemmin ja syvällisemmin.
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Kuluttajaekonomian oppiaineen 70vuotista historiaa juhlistettiin 2.12.2016
Helsingin yliopiston Metsätalolla teemalla Kulutuksen opetus ja tutkimus vuonna
2086. Helsingin yliopistoon perustettiin 31.1.1946 asetuksella kodin taloustieteen
professuuri. Oppiaineen nimi muutettiin vuonna 1995 kuluttajaekonomiaksi.
Juhlaseminaarin aloittivat opiskelijoiden esitykset ja sen jälkeen esiintyivät
ammattitutkijat. Tilaisuus huipentui alumnipaneeliin.

Aluksi professori Visa Heinonen loi katsauksen oppiaineen saavutuksiin. Hän korosti
kuluttajaekonomian monitieteisyyttä sekä toi esiin huolensa käynnissä olevista
muutoksista. Resurssit niukkenevat ja kuluttajaekonomian resursseja on leikattu.
Yliopistonlehtori Minna Autio kertoi syksyllä 2017 astuvan tutkintouudistuksen
vaikutuksista oppiaineeseen. Jatkossa kuluttajaekonomia on osa Ympäristö ja
elintarviketalouden kandiohjelmaa sekä Elintarviketalouden ja kulutuksen
maisteriohjelmaa. Autio painotti sitä, että oppiaineesta valmistuneet työllistyvät
erinomaisesti.

Opiskelijat tutkailemassa ruuanlaittoa

Opiskelijaryhmä Team Sienestäjät eli Hanna Saksa, Nora Tanner, Heidi Tenkanen
sekä Jukka Stranius esittelivät laadullisten menetelmien kurssilla tehtyä
ryhmätyötä valmiiksi pilkotuista kasviksista, jotka Apetit toi markkinoille elokuussa
2016. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ruuanlaittoon käytetty aika on
vähentynyt ja että kotitalouksien käytössä olevan ajan rajallisuus saattaa lisätä
halukkuutta hyödyntää valmisruokia. Ryhmä olikin selvittänyt, miten kotitaloudet
omaksuvat uutuuden osaksi arkeaan. Aineisto muodostui tekijöiden omista
havainnoista sekä tutkimuskohteena olleiden kotitalouksien kokemuksista.

Kuluttajat suhtautuivat hieman ristiriitaisesti uutuustuotteeseen. Osa testaajista
koki kasvikset mielenkiintoisiksi yllättävien raakaaineiden ansiosta, toiset taas
arvioivat sisältöä tavanomaiseksi tai jopa tylsäksi. Tuotteen hinnan kuluttajat
arvioivat korkeaksi. Valmiiksi pilkottujen kasvisten käyttöä oikeutettiin kiireeseen
vedoten, sillä se helpotti ja nopeutti ruuanlaittoa. Pilkkomalla itse kasvikset
kuluttajat kuitenkin kokivat säästävänsä rahaa. Omin käsin tekemistä arvostettiin
enemmän kuin valmistuotetta.
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Kuluttajien osallistuminen jakamistalouteen

MMK Roosa Luukkanen esitteli jakamistaloutta käsittelevää kandidaatintyötään.
Hän pohti tavaroiden ja palvelujen yhteiskäyttöä. Jakaminen on luonteva osa
ihmisten välistä toimintaa, mikä näkyy esimerkiksi julkisessa liikenteessä.
Jakamistalouden keskeinen ajatus onkin resurssien jakaminen useammalle sen
sijaan, että resurssia käyttäisi vain sen ostaja. Jakamistaloudessa keskeistä on
myös sosiaalisuus ja kuluttajien välinen luottamus.

Luukkanen kertoi jakamistalouden olevan erityisen mielenkiinnon kohteena juuri
teknologisen kehityksen ja kulttuurisen muutoksen myötä. Kehittyvä tekniikka
mahdollistaa uudentyyppisen alustan jakamiskulttuurille. Samanaikaisesti
omistamista ei koeta yhtä tavoiteltavana kuin aiemmin. Tarjonnan paljoudessa
kuluttajat kyllästyvät tavaroihin ja niiden viemään tilaan. Tavarat myös tuovat
mukanaan velvollisuuksia ja riskejä sekä ne saattavat olla taakka omistajalleen.
Kuluttaja joutuu ostamaan tuotteen kokonaan, vaikka käyttää sitä kenties vain
kerran. Yhä useammat kuluttajat kokevat käyttöoikeuden palvelevan heitä
omitusoikeutta paremmin.

Jakamistalous tarjoaa siis taloudellisen, helpon ja joustavan kuluttamisen mallin.
Myös ympäristökuormitus pienenee, kun tuote jaetaan. Aivan ongelmatonta se ei
kuitenkaan ole. Esityksen myötä yleisöstä kysyttiin jakamistalouden ja omistamisen
välisestä ristiriidasta. Koska kuluttajat muodostavat vahvoja suhteita omistamiinsa
tavaroihin, omistamisen korvautuminen jakamisella ei vaikuta todennäköiseltä.

Kuva 1. Kuluttajaekonomian 70vuotisjuhla Helsingin yliopiston
Metsätalolla
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Kuluttajaakkulturaatio  etnisyys ja siirtymät kulutustutkimuksessa

MMK Kai Mathiaksen kuluttajaakkulturaatiota käsittelevässä maisterintut
kielmassa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten miesten käsityksiä ja
kokemuksia kuluttamisesta sekä asiakkaana ja työntekijänä toimimisesta. Nuoret
miehet arvostavat palveluiden laatua. Erityisesti julkiset palvelut saavat kiitosta.
Haastateltavat kertovat kontrollin kokemuksista sekä varkausepäilyistä.
Suomalainen keskiluokkaisuus ja kulutuksen keskeisyys arjessa tuntuivat
haastateltavista vierailta. He suhtautuivat kriittisesti materiaalisen hyvinvoinnin
tavoitteluun. Heille arkinen kulutus on kollektiivista perheen kanssa yhdessä
tapahtuvaa, ei yksilökohtaista ja materiaalista hyvinvointia tavoittelevaa.

Vaikka haastateltavat olivat integroituneet monella tavalla suomalaiseen
yhteiskuntaan, he törmäsivät arjessa ja erityisesti ihmissuhteissa ongelmiin.
Tutkittavat kokivat, että heillä oli vaikeuksia samastua kantaväestön
kulutustottumuksiin. On mahdollista, että juuri kulutustottumuksista syrjäytyminen
synnyttää kantaväestön kulutustottumuksiin kohdistuvaa kritiikkiä. Mathiaksen
maisterintutkielman pohjalta tulee mieleen useita jatkotutkimuksen aiheita.
Kiinnostavaa olisi selvittää, millä tavalla muiden kulttuureiden tavat yhdistyvät
suomalaiseen kulutuskulttuuriin tai miten maahanmuuttajien perustamat yritykset
muuttavat suomalaista kulutuksen kenttää.

Ruoan kulutuksen ja syömisen käytännöt

Yliopistonlehtori Mari Nivan esitys tarkasteli ruoan ja syömisen tutkimusta
käytäntöteoreettisesta näkökulmasta. Ruoka ja syöminen ovat olleet tärkeitä
tutkimuksen kohteita sekä kodin taloustieteessä että kuluttajaekonomiassa. Viime
vuosina kiinnostus on vain kasvanut. Keskeisiä teemoja ovat olleet ruuan
merkitykset, käsitykset ruuasta ja ruokavalinnat. Opinnäytteiden aiheet ovat
koskeneet esimerkiksi funktionaalisia elintarvikkeita, geenimuunnettua ruokaa,
hinnan ja laadun merkitystä ruokaostoksissa, kokemuksia ruuan verkkokaupasta,
elintarvikkeiden mainetta ja kuluttajien luottamusta ruokaan.

Niva toi esiin, että käytännöt ovat monimuotoisia ja niitä leimaa tunnistettavuus,
ymmärrettävyys ja sosiaalisuus. Käytännöt vakiinnuttavat paikkansa
organisaatioissa, laissa, sopimuksissa, konventioissa ja rituaaleissa. Syöminen on
ilmiönä moniulotteinen, koska käytännöt organisoituvat aika ja paikkaodotusten,
arjen aikataulutusten sekä kollektiivisten rutiinien kautta. Yhteinen kulttuurinen
näkemys ohjaa yksilöitä siinä, mikä on syötävää tai millaisia aterian sisältö ja
rakenne ovat. Käytäntöihin vaikuttavat niin ravitsemustiede ja suositukset,
gastronomia, kulinarismi, keittotaito, reseptiikka kuin sosiaalinen etiketti ja
pöytätavatkin. Käytäntöteoreetikko Alan Warde näkee tarkoituksenmukaisena, että
syöminen ymmärretään tulevaisuudessa yhä paremmin niin fysiologisena,
ravitsemuksellisena, aistimuksellisena, sosiaalisena kuin kulttuurisenakin
kokonaisuutena.
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Julkisten palvelujen kuluttajavalinnat

Yliopistotutkija Päivi Timosen esitys käsitteli julkisia palveluja kuluttajavalintoina.
Timonen pohti yhteisen hyvän arvojen rakentumista. Keskeisiksi tekijöiksi hän nosti
traditiot, maineen, markkinoinnin ja taloudellisen kilpailun sekä tuotannon
tehokkuuden. Käsitystä yhteisestä hyvästä muokkaavat myös kansalaisten jaettu
etu, hallitsematon ja luova muutos sekä tavoitteet säilyttää luonnon
monimuotoisuus. Timosen mukaan yhteistä hyvää ja hyvää ihmistä voidaankin
tarkastella samanaikaisesti, jolloin yksilöiden tietyt ominaisuudet luovat pohjan
yhteiselle hyvälle.

Timonen tarkasteli HSL (Helsingin seudun liikenne) Kutsupluspalvelua, joka
lakkautettiin vuoden 2015 lopussa, ja sosiaali ja terveyspalvelujen uudistusta
valinnanvapauden näkökulmasta. Kutsupluspalvelussa kuluttaja toimi palvelun
tuottajana tilaamalla ja sitä kautta muodostamalla tarpeita vastaavia reittejä. Näin
liikennepalvelussa aktiiviset kuluttajat rationaalisine päätöksineen nähdään
tuottamassa yhteistä hyvää. Soteuudistuksessa tavoitteena on lisätä asiakkaan
vaikutusmahdollisuuksia sekä itsemääräämisoikeutta. Kuluttaja nähdään
subjektina, jolla on valmiuksia osallistua omaan hoitoonsa. Soteuudistuksessa
valinnanvapaus, palvelujen tuotannon tehostuminen ja taloudellinen kilpailu
johtavat yhteiseen hyvään. Sekä Kutsuplus että soteuudistuksessa hyvä kuluttaja
nähdään aktiivisena toimijana.

Kulutuksen asiantuntijuuden tulevaisuus  opetus, tutkimus ja
työelämä

Juhlaseminaarin päätteeksi oppiaineen alumnit keskustelivat kulutuksen
asiantuntijuuden tulevaisuudesta. Paneeliin osallistuivat Elintarviketeollisuusliiton
kaupallinen johtaja Heli Tammivuori, maa ja metsätalousministeriön neuvotteleva
virkamies AnnaLiisa Miettinen, Sryhmän marketkaupan viestintäpäällikkö Outi
Hohti, Kevan työelämäasiantuntija Risto Kaartinen ja Daiwa Sportsin Sales
Representative Juhani Hutri. Paneelin juonsi tohtorikoulutettava Eliisa Kylkilahti.

Panelistit pohtivat erilaisia tapoja päivittää osaamistaan. He pitivät tärkeänä oman
alan muutosten ja kehityksen seuraamista. Oman tietovarannon ylläpitämistä ja
kehittämistä kuvailtiin sanoilla "jatkuva hereillä olo". Kyse on aktiivisesta,
jatkuvasta uudistumisesta. Keskustelijoiden mielestä on tärkeää oivaltaa, että
saadut opit ja aiemmat teoriat vanhentuvat ajan myötä. Silloin tilalle kaivataan
tuoreita toiminta ja suhtautumistapoja. Osaamisen päivittämisen tärkeimmiksi
kanaviksi mainittiin asiakaskontaktit ja sosiaalisen median, printtimedian sekä alan
kirjallisuuden seuraaminen. Panelistit arvostivat myös kontakteja kuluttajaalan
muihin toimijoihin. Opintojen kautta osaamistaan päivittäneet antoivat kiitosta
erityisesti MOOCkursseille (Massive Open Online Course).

Asiantuntijapaneeli pohti keskeisiä tulevaisuuden näkymiä ja työkaluja, joita alan
asiantuntijat tulevat työssään tarvitsemaan. Kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja
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erityisesti oman työn tehokkuuden lisääminen nähtiin tärkeinä. Itselle mieluisten
asioiden tekeminen siinä missä oman mukavuusalueen ulkopuolelle
rohkaistuminenkin ovat asiantuntijatyön peruselementtejä. Itselle mieluisat asiat
ovat yksi osa työn imua, joka näkyy onnellisuuden kokemuksena. Myös tunneäly
nousi yhdeksi merkittäväksi osaamisalueeksi.

Uskallus kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä sekä kyky rakentaa uusia
toimintamalleja matkalla kohti parempaa lopputulosta ovat arvostettuja
työtekijäkompetensseja. Merkittäviksi asioiksi tulevaisuuden työssä koettiin
hallinnon osaaminen, tietotekniikka, ohjelmointitaidot ja robotiikka. Myös tutkimus
ja sen merkitys nostettiin esiin. Panelistit heittivät haasteen yliopistoille: tutkimusta
voitaisiin popularisoida nykyistä enemmän, jotta se olisi yhä useamman kentällä
toimivan hyödynnettävissä. Oppilaitosten toivottiin lisäksi kiinnittävän entistä
enemmän huomiota opiskelijoiden kaupallistamisosaamisen vahvistamiseen sekä
lisäävän oppilaitosten ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä.

Lopuksi

Kuluttajaekonomian oppiaineen 70vuotinen taival Helsingin yliopistossa kodin
taloustieteestä nykyiseksi modernia kuluttaja ja kulutustutkimusta edustavaksi
tieteenalaksi ei ole ollut helppo. Opetushenkilökunta ei ole lisääntynyt ja Helsingin
yliopisto on elänyt viime vuoden supistuvien resurssien aikaa. Oppiaineen tulokset
ovat kuitenkin hyvät. Oppiaineesta on valmistunut 2000luvulla yli
puolisentoistasataa maisteria ja toistakymmentä jatkotutkintoa. Noin kymmenen
vuotta sitten tutkinnonuudistus toi kandidaattitutkinnot osaksi koulutusta ja
oppiaineesta on valmistunut merkittävästi enemmän kandeja kuin uusien
opiskelijoiden sisäänotto on ollut. Kuluttajaekonomian suosio on ollut
nousujohteista.

Kuva 2. Alumnipaneelin osallistujat ja juontaja
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Kuluttajaekonomiasta väitelleitä tohtoreita toimii Suomen lisäksi Hollannissa
(Wageningenin yliopistossa), Bangladeshissa (Daccan yliopistossa) ja Saksassa.
Maisterit ovat sijoittuneet monenlaisiin tehtäviin, viime vuosina pääosin yksityiselle
sektorille. Tutkimusta on tehty runsaasti useista teemoista. Viimeisimmässä
Helsingin yliopiston kansainvälisessä tutkimuksenarvioinnissa tutkimusyhteisö sai
hyvän arvion työstään. Kulutustutkimuksen ja opetuksen tarve ei vähene: arjen ja
kuluttamisen osaajille on käyttöä. Toivottavasti kulutustutkimuksella ja
opetuksella on erinomaiset näkymät Helsingin yliopistossa myös seuraavat 70
vuotta.
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English abstracts

Understanding consumer perceived value in the context of

wellness technology

Jarna Laine, Heli Marjanen and Kaisa Saastamoinen

Technological devices measuring both mental and bodily functions are increasingly
utilized by consumers who wish to act proactively and take responsibility for their
own health and wellbeing. In the current study, using both an electronic survey
and five focus group interviews as data, we employ Holbrook's wellknown (1999)
typology to explore the consumer experienced value in the context of wellness
technology. The results show that although the extrinsic values of efficiency and
excellence dominated the discourses of wellness technology use, the social values
of status and esteem were frequently referred to. Also the esthetic value of the
devices emerged in varying degrees in all groups, whereas the playfulness of
technology use was particularly salient for those describing themselves as regular
or casual users (in contrast to active users and beginners). Despite the intrinsic
experienceorientation of the wellness industry, value cocreation between
consumers and manufacturers or retailers was negligible.

From humor to care  The representations of men in

advertising in Finland

Henri Saxén and Visa Heinonen

In our article, we analyze the way in which the male characters are represented in
commercial videos in Finland. We collected the research material in the autumn of
2015. It consists of 47 commercials. In the analysis, we applied content analysis
and semiotics and classified the material by types of characters. We compare the
male types of our research material to the ones presented in the earlier research
literature. In our study, we approach sex from the point of view of representation.
According to this view, manhood is not a permanent property of essence but
culturally constructed. In this way, advertising analyses and reshapes the ideas of
the manhood at the same time as it is presenting sex.
A study on the material the presenting of the man of the Finnish commercials of
the 2010's is organized around five central male roles according to the
interpretation made by us. The comic men are stupid and constant objects of
ridicule. The busy men are all the time on the move and often need correct foods in
order to manage. The vocational authorities are workers of the advertising
company who show the product and often its origin as well. The caretaker is an
active family man and takes care of his children or is responsible for the household
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in some other way. The masculine men are youngish, sexually tempting and manly
rough. In the study, we also analyzed the individual features of the advertisements
and male figures. In the advertisements, some of the emphasized themes were
leisure and the versatile relations to other people, e.g.

Possibilities for topic modelling in the analysis of social

media content – health discussion in the Suomi24.fi online

discussion forum

Marjoriikka Ylisiurua

Topic modelling is a machinelearning method that enables automated analysis of
large archives of text. To survey the potential of summarising large textual
datasets for the needs of interpretive research, the popular LDA topic modelling
method was tested with data from posts to the Finnishlanguage discussion forum
Suomi24.fi. Topic modelling not only reveals previously identified and unidentified
topics within text but also often finds phrases that are repeated in the discussion.
When the research process is supplemented with close reading, it is possible also to
step back from the topics and ascertain the general narrative characteristics of a
healthrelated discussion. Wider exploitation of close reading offers potential for
balancing out the quantitative focus and even rigidity associated with topic
modelling. The combination offers the interpretive researcher a suitable method for
summarising the data instead of pursuing the ‘neutral’ solutions typical of topic
modelling.
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