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We would do a greater service to the study of society if we produced 
more of the kind of knowledge we say we know how to produce 

rather than to sneer at others for producing knowledge in the ‘wrong’ 
way. It may be that we do not yet have a science of communication, 
but there will be no such science until we develop techniques to fi t 

problems, and not, as so many of us are now doing, fi t our problems 
to techniques that have been voted ‘scientifi c’ by members of the 

sociological establishment.
Hugh D. Duncan 1967:262

You cannot understand an intellectual or artistic project without also 
understanding it as formation.

Raymond Williams

Hush! Caution! Echoland!
James Joyce
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Johdanto

Tutkijoita tarinankertojina muovaa uudelleen viime kädessä se tarina, 
jota he kertovat.

Lawrence Grossberg 1995a: 262

It’s important for every person to have a midnight in their life – 
to know what you have done and what you have yet to do.

Baaba Maal

Tutkimuksen henkilöhistoriallinen konteksti 
eli elämää teoriassa

Jossakin vaiheessa tämän tutkimuksen tekoa aloin pohtia millaisessa konteks-
tissa sitä itse asiassa teen. Mitä enemmän asiaa puntaroin, sitä vakuuttuneem-
maksi tulin, että jossakin mielessä luonnollisin tai ainakin ensisijaisin konteksti 
mitä ilmeisemmin olisi oma elämänhistoriani tai ainakin sen intellektuaalisempi 
puoli. Tämän autoetnografi sen johdannon aluksi onkin paikallaan sanoa sana-
nen siitä, millaisten polkujen kautta tähän tutkimukseen on päädytty, ja miten 
nämä kontekstit mahdollisesti määrittävät joitakin niistä valinnoista, joita olen 
tutkimuksessa tehnyt. 

Ne taustat, joista käsin tutkimukseni mielenkiinnon kohteita on järkevää 
lähes tyä, miksi tutkimus rakentuu niin kuin se rakentuu, ja miksi päädyin  lopulta 
Lawrence Grossbergin edustaman artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuk-
sen muodostumislogiikan analyysiin, selittyvät osapuilleen tutkijakontekstistani, 
sammiotutkijan roolistani. Itse asiassa Grossbergin pohdinnat ovat toimineet 
1980-luvun puolivälistä lähtien sinä kaikupohjana, jota vasten olen voinut peila-
ta omia näkemyksiäni. Seuraavassa perustelenkin sitä, miksi päädyin tutkimaan 
juuri Grossbergia tekstijärjestelmäanalyysiksi nimittämässäni kontekstissa. 
Intel lektuaalinen tutkijakontekstini toivoakseni antaa lukijalle sen viitekehyk-
sen, josta käsin ratkaisujani pätevyyttä voidaan arvioida.
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Vaikken ole aivan varma elänkö jo elämäni keskiyötä, siitä huolimatta yritän 
tämän johdannon aluksi vakuuttaa lukijani siitä, että tiedän mitä olen tehnyt ja 
vielä siitäkin, että tiedän senkin, mitä tässä väitöskirjassani tulen tekemään.

Elämäni teoriassa alkaa joskus 1970-luvun puolivälissä, jolloin kiinnostuin 
oudohkosta ranskalaisesta ajattelijasta nimeltä Louis Althusser. Tämä on tieten-
kin vain yksi lähtökohta, mutta ehkä kuvaava siinä mielessä, että aloin melko 
systemaattisesti harrastaa fi losofi sesti ja teoreettisesti omasta mielestäni haas-
tavia ajattelijoita. Joku voi tietenkin väittää, että elämäni teoriassa on ollut pakko-
mielteistä uusien ajattelijoiden nonstopmaista kulutusta ja hedonistista teoria-
biletystä. Itse kuitenkin väittäisin, että kyseessä on ollut lähes kolmekymmentä 
vuotta kestänyt Bildung-prosessi, jos ei sanan perinteisessä mielessä, niin aina-
kin siinä mielessä kuin sen itse ymmärrän.

Itse se tapa, jolla suuntauduin kohta esittelemääni tutkimuskontekstiini, 
osoittautui jälkeenpäin samaksi kuin mitä Paul Ricoeur kertoo harrastaneensa 
1940-luvun puolivälistä lähtien. Ricoeurin tavoin olen harrastanut yksi ajattelija 
ja yksi teos per vuosi periaatetta. Tieteellisistä suhdanteista ja muodeista piittaa-
matta olen lukenut vuosittain yhden tutkijan tuotannon lähes systemaattisesti 
läpi ja sen rinnalla myös yhden teoksen, joka ei välttämättä ole ko. tutkijan, vaan 
saattaa liittyä johonkin rinnakkaiseen teemaan, joka tuolloin sattui kiinnosta-
maan.

1976 Louis Althusser Louis Althusser: För Marx, 1969
1977 Jacques Lacan Jacques Lacan: Ecrits, 1977
1978 Screenteoria Rosalind Coward: Language and Materialism,
  1977
1979 Michel Foucault Michel Foucault: Order of Things, 1977
1980 Raymond Williams Raymond Williams: Marxism and Literature, 
  1977
1981 Fredric Jameson Fredric Jameson: Political Unconscious, 1981
1982 Paul Ricoeur Paul Ricoeur: Confl icts of Interpretation, 1981
1983 H.G. Gadamer Hans George Gadamer: Truth and Method, 
  1981
1984 Alfred Schutz Gaye Tuchman: Making News, 1978
1985 Richard Lanigan Janice Radway: Reading Romance, 1984
1986 Edward Said Edward Said: Orientalism, 1978
1987 Gayatri Spivak Gayatri Spivak: In Other Worlds, 1987
1988 Paul Gilroy Paul Gilroy: There’s No Black in Union Jack, 
  1987
1989 James Carey James Carey: Communication as Culture, 1989
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1990 Cornel West Cornel West: American Evasion of Philosophy, 
  1989
1991 Meaghan Morris Meaghan Morris: Pirate’s Fiance, 1990
1992 Lawrence Grossberg Lawrence Grossberg: We Gotta Get Out of 
  This Place, 1992
1993 Stuart Hall Stuart Hall: Kulttuurin ja politiikan murroksia, 
  1992
1994 Henry Giroux Henry Giroux: Education under Siege, 1992
1995 Peter McLaren Peter McLaren: Critical Pedagogy and 
  Predatory Culture, 1995
1996 bell hooks bell hooks: Outlaw Culture, 1994
1997 Angela McRobbie Angela McRobbie: Postmodernism and 
  Popular Culture, 1994
1998 Homi Bhabha Homi Bhabha: The Location of Culture, 1994
1999 afrikkalainen fi losofi a Franz Fanon: Black Mask, White Face, 1967
2000 afrikkalainen fi losofi a Anthony Appiah: In My Father’s House, 1992
2001 N. Garcia Canclini Nestor Garcia Canclini: Hybrid Cultures, 1996
2002 P. T. Clough Patricia Ticineto Clough: Autoaffection, 2000
2003 George Lipsitz George Lipsitz: American Studies in the 
  Moment of Danger, 2001
2004 Nelly Richard Nelly Richard:  The Insubordination of the 
  Signs, 2004
2005 Cheila Sandoval Cheila Sandoval: Methodology of Oppressed, 
  2000

Kaavamaisuus on kuitenkin vain kaapu. Sen kätköissä kulkee hienosyisempi 
rihmasto, jota pitkin poikin vikeltämällä samaa materiaalia voidaan muokata 
käyttötarkoituksen mukaan erilaisiksi temaattisiksi tasoiksi. Nämä tasot eivät 
tietenkään olleet olemassa alusta alkaen, vaan ne ovat konstruoituneet ajan 
saatossa ja matkan varrella moni taso on jäänyt unholaankin. Tämän tutkimuk-
sen kannalta lukemastani kirjallisuudesta voidaan työstää esiin seuraavanlaiset 
teemat, jotka jäsentävät niin tutkimusta kuin sitä tapaa, jolla olen Grossbergin 
tuotantoa matkan varrella omaan kontekstiini suodattunut tai myös päinvastoin, 
miten olen lukemaani aineistoa uittanut Grossbergin kehittelemään artikulaatio-
teoreettisen kulttuurintutkimuksen episteemiseen saaristoon.

Tutkijakontekstini muodostaa teoreettisen jatkumon, tai ainakin siitä voi-
daan sellainen konstruoida. Bildung-prosessini eri vaiheissa kiinnostukseni koh-
teet ovat ankkuroituneet seuraaviin tietoteoreettisiin konteksteihin, joista jois-
takin olen ollut kiinnostunut enemmän tai vähemmän intensiivisesti vuoden tai 
kaksi, joistakin jopa neljäkin vuotta. Kyse ei kuitenkaan ole lineaarisesta etene-
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misestä, vaan jokainen edellä mainittu tutkija on ollut mukana myös muissa vai-
heissa kuin sinä vuonna kun hänen tuotantoonsa systemaattisemmin perehdyin. 
Vaikka tutkijakontekstini on ajallisesti kehkeytynyt, kontekstina se toimii para-
digmaattisella tasolla. Ne elementit, jotka lukemastani kirjallisuudesta valitsen, 
määrittävät sen kontekstin, missä milloinkin mitäkin ilmiötä tutkailen.

Tutkijakontekstini ankkuroituu alkuvaiheessa toisaalta vahvasti ranskalai-
seen teoriaan (1976–1979), jonka prismana toimii screenteoria, koska tuolloin 
olin kiinnostunut elokuvista ja jostakin selittämättömästä syystä screeniläinen 
näkökulma tuntui luontevalta, ja toisaalta marxilaiseen kulttuurintutkimukseen 
(1980–1981) siinä muodossa kun se löytyy Jamesonin ja Williamsin tuotannosta. 
Näkökulmani oli tuolloin kuitenkin pitkälti kirjallisuudentutkimuksellinen.

Jälkikäteen ajateltuna vahvimmin omaa ajatteluani on kuitenkin muokannut 
fenomenologis-hermeneuttinen perinne. Tutustuin (1982–1985) melko perus-
teellisesti fenomenologiseen fi losofi aan ja sosiologiaan, jossa erityisesti kiinnosti 
fenomenologinen mediatutkimus (Tuchman, Lanigan), joka tuolloin eli vahvinta 
vaihettaan mediatutkimuksessa. Osaltaan tätä vahvaa fenomenologista virettä 
auttoi se, että Tampereen yliopistossa oli samoihin aikoihin tarjolla sekä kirjal-
lisuudentutkimuksen että fi losofi an puolella aimo annos perinteeseen kuuluvaa 
opetusta, joka osui yksiin omien mielenkiinnonkohteitteni kanssa: Raili Kaup-
pi luennoi fenomenologian ja hermeneutiikan fi losofi asta ja tietoteoriasta, Juha 
Varto Roman Ingardenin taidekäsityksistä ja Leena Kirstinä reseptioestetiikasta 
(Jauss, Iser).

Tässä vaiheessa kiinnostukseni alkoi kuitenkin suuntautua yhä enemmän 
postkolonialistiseen tutkimukseen, jossa käytettiin hyväksi ranskalaisen teo-
rian välineitä. Tämänkin kiinnostuksen taustat olivat alkuvaiheessa enemmän 
kirjallisuudentutkimukselliset kuin yhteiskuntatieteelliset, vaikka tässä vaihees-
sa myös kulttuurintutkimuksen kiinnostus samoihin kysymyksiin oli jo läsnä 
omassa ajattelussani. Orientoiduin postkolonialistiseen teoriaan (1986–1988) 
vielä pitkälti tekstiteoreettisena luentastrategiana, vaikkakin Saidin, Spivakin ja 
Gilroyn ajattelun vahva kulttuurinen ja antiessentialistinen pohjavire kieltämättä 
teki vaikutuksen ja ohjasi suuntautumistani Williamsin ja Jamesonin viitoittama-
na myös teksteissä ilmenevien kulttuuristen käytäntöjen tutkimiseen.

Kulttuurintutkimukselliset kysymyksenasettelut tulivat omaan tutkijakon-
tekstiini jo Williamsin ja Jamesonin luennan yhteydessä. Mutta systemaattisem-
min aloin kiinnostua niistä 1980-luvun puolivälissä, jonka jälkeen kulttuurintut-
kimus on ollut enemmän tai vähemmän luentaani jäsentävänä viitekehyksenä. 
Tulokulmani siihen oli kuitenkin yllättävää kyllä yhdysvaltalainen. Minua kiin-
nosti kulttuurintutkimuksen ohella yhtä paljon myös yhdysvaltalainen pragma-
tismi (1989–1990) sekä fi losofi sena oppirakennelmana että mediatutkimukselli-
sena suuntauksena. Jos 1980-luvun alkupuolella minua kiinnostivat semioottiset 
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ja jälki strukturalistiset merkitysteoriat ja tekstuaaliset lähestymistavat, niin se 
kulttuurintutkimuksellinen kirjallisuus, johon 1990-luvun alusta lähtien paneu-
duin, ei enää askaroinut ideologiateorioiden ja subjektipositioiden parissa, vaan 
enemmänkin kulttuuristen käytäntöjen analyysin kimpussa. Myöhemmin Gross-
berg nimesi tämän vaiheen konjunkturalistiseksi.

Tässä vaiheessa (1991–1993) luentani kohdentui sekä strukturalistiseen että 
postmoderniin konjunkturalismiin, joiden taustalla olivat Hallin, Gramscin sekä 
Laclaun ja Mouffen ajatukset artikulaatiosta. Se, että oma mielenkiintoni ei kum-
pua tutkimuksessani niinkään kulturalismin ja strukturalismin välisen suhteen 
analyysista, jota esimerkiksi Stuart Hall ja Richard Johnson ovat pitäneet omis-
sa kulttuurintutkimuksen kenttää kuvaavissa esityksissään ratkaisevana veden-
jakajana kulttuurintutkimuksen kehityksessä, vaan pikemminkin strukturalisti-
sen ja postmodernin konjunkturalismin välisestä jännitteestä, selittää myös kiin-
nostukseni Grossbergin ajattelun antiessentialistisiin ja kulttuurisia käytäntöjä 
koskeviin puoliin. Kyse on tietenkin pitkälti oppihistoriallisesta jäsentämisestä, 
sillä Grossberg pyrkii omassa artikulaatioteoreettisessa lähestymistavassaan 
sovittamaan yhteen kulttuuriteoreettiset ja jälkistrukturalistiset näkemykset. 
Kun totean jäljempänä tavoitteenani olevan Grossbergin artikulaatioteoreetti-
sen kulttuurintutkimuksen muodostumislogiikan analyysin, kysymys on pitkälti 
juuri kulturalistisen ja strukturalistis-postmodernistisen lähestymistavan välisen 
jännitteen ilmenemisestä Grossbergin ajattelun eri vaiheissa.

Grossberg (1995a: 22) määrittelee tämän suhteen seuraavasti: ”Olen aina 
pyrkinyt yhdistämään toisaalta gramscilaisen perspektiivin (niin kuin Stuart Hall 
sitä lukee) ja toisaalta sen radikaalin ja ei-modernistisen fi losofi sen haasteen, 
jonka Michel Foucault, Gilles Deleuze ja Felix Guattari (siten kuin  Meaghan 
Morris heitä lukee) ovat kehittäneet”. Juuri tämä välityksen problematiikka 
– Hall/Morris-akseli – on se, jossa artikulaatioteoria kohtaa affektiivisen vies-
tinnän teorian. Sama tematiikka on kirjoitettu sisään myös Grossbergin spatiaa-
lisen materialismin ohjelmaan. Olen tuonut näitä puolia Grossbergin ajattelusta 
näin painokkaasti esiin jo tässä johdannossa, koska niissä kiteytyy se, mikä on 
mielestäni Grossbergin edustaman artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuk-
sen erityisyys ja tämän erityisyyden eri puolien esiintuomisen ja erittelyn kautta 
myös tutkimukseni jäsentyy jos on jäsentyäkseen.

Seuraava Grossberg-sitaatti (1995a: 23) on monessa mielessä ohjelmallinen, 
koska siihen kiteytyy omasta mielestäni se, mistä hänen kulttuurintutkimuksel-
lisessa projektissaan on kysymys ja minkä eri ulottuvuuksia tutkimuksessani 
(syvä)luotaan milloin mistäkin näkökulmasta:

En kysy, kuinka tekstit kommunikoivat, kuinka diskurssit konstruoivat sub-
jektiivisia identiteettejä ja kokemuksia ja kuinka ihmiset käyttävät kulttuuria. 
Sen sijaan haluan kysyä, kuinka kulttuuristen käytäntöjen materiaalinen  käyttö 
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ja niiden vaikutukset konstruoivat tiloja ja paikkoja, joissa ihmiset elävät arki-
elämäänsä. Olen yrittänyt päästä perille niistä tavoista, joilla arkielämä artiku-
loituu kulttuuristen käytäntöjen erityisten muotojen kautta ja niiden kanssa. 
Olen myös yrittänyt tunnistaa niitä moninaisia tapoja, joilla ihmiset toteut tavat 
’tahtoaan’ ja vaikuttavat elämäänsä ja historiaansa. Olen kiinnostunut niistä eri 
tavoista, joilla voi lisätä tai olla lisäämättä spesifi en ryhmien ja käytäntöjen toi-
mintakykyisyyttä.

Se minkä olen kokenut vaikeimmaksi tai ongelmallisimmaksi tätä tutkimusta 
tehdessäni, on tämän perustematiikan ja sen tieteellisten implikaatioiden teke-
minen ymmärrettäväksi muille ja jopa itselleni.

Tähän Grossbergilla liittyy olennaisesti myös uuden ei-kantilaisen perustan 
tuottaminen kulttuurintutkimukselle, joka ilmenee selkeästi hänen vaatimuk-
sessaan ”meidän on asetettava moderni fi losofi a kyseenalaiseksi, koska se on 
osallisena ja artikuloituu niihin modernin vallan rakenteisiin, jotka haluamme 
hävittää. Juuri tämä modernin fi losofi an historiallinen artikuloituminen moder-
nisaation ja moderniteetin käytäntöihin ja valtasuhteisiin on dekonstruoitava” 
(emt. 30–31). Tältä pohjalta Grossberg asettaa omaksi tehtäväkseen ”artikuloi-
da kulttuurintutkimukselle toisenlainen fi losofi nen perusta” (emt. 30). Mutta 
aina kun hän esittää tämän vaatimuksen, hän joutuu vaikeuksiin. Tämä tematiik-
ka kulminoituu esimerkiksi siinä erimielisyydessä joka hänen ja Fornäsin välillä 
on sen suhteen, onko tällaisen uuden perustan asettaminen yleensä järkevää tai 
edes mahdollista (Grossberg 1999c; Fornäs 2000).

Grossberg korostaa, että kulttuurin ei-kantilainen perusta löytyy Deleuzen 
fi losofi asta, joka johtaa suoraan siihen miksi hän 1990-luvun loppupuolella alkoi 
kutsua omaa ajatteluaan spatiaaliseksi materialismiksi. Kuten Grossberg (emt. 
31) itse suoraan toteaa, ei-kantilainen kulttuurintutkimuksen fi losofi nen perusta 
löytyy juuri Deleuzen ajattelusta:

Olen löytänyt kiehtovan vaihtoehdon tälle käsitykselle Deleuzen ja Guattarin 
työstä (ja heidän paluustaan Spinozaan). Heidän fi losofi assaan lähdetään sii-
tä, että vaikka todellinen on tuotettua, se on silti todellista (vastakohtana sille, 
että se katoaisi merkitykseen tai kokemukseen). Samalla torjutaan välityksen 
logiikka. Mutta Deleuzen ja Guattarin fi losofi a sisältää myös perustaltaan spa-
tialisoidun ontologian, jossa aikaa ei enää eroteta avaruudesta, vaan jossa se 
itse avaruudellistetaan. Tämä tulemisen spatialisointi on ei-modernin fi loso-
fi an alku.

En tiedä olenko päässyt näiden kysymysten pohdinnoissa ja esiintuomisessa 
väitöskirjassani puusta pitkään vai suistunut ojasta allikkoon. Ne ovat kuitenkin 
ne pitkospuut, joita pitkin olen Grossbergin ajattelua yrittänyt ymmärtää ja teh-
dä ymmärrettäväksi ja joihin olen hakenut tukea myös seuraavaksi esiteltäviltä 
tutkijoilta, joita myös kiinnostaa vaihtoehtoisen moderniteetin tematiikka, vaik-
kei sitä heidän tuotannossaan tuodakaan yhtä selkeästi esille kuin Grossbergin, 
Gilroyn tai Westin.
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En väitä, että olisin tässä tutkimuksessa pystynyt vastaamaan niihin kaikkiin 
kysymyksiin, joihin Grossbergin tuotanto moderniteetin ja viestinnän proble-
matiikkojen muodostamassa kontekstissa kytkeytyy, mutta olen itse kokenut 
nämä puolet Grossbergin ajattelussa haastavimmiksi ja pidän niitä esillä koko 
tutkimuksen matkan, vaikka saattaa olla, että kupsahdankin itselleni kaivamaani 
kuoppaan.

1990-luvun puolivälissä kiinnostukseni siirtyi Grossbergin innoittamana 
myös kriittiseen pedagogiikkaan, jossa tuolloin keskeisiä käsitteitä olivat toimin-
takykyisyys ja mediatekstien rooli populaarissa. Toinen teema, joka on kiinnos-
tanut kriittistä pedagogiikkaa, on multikulturalismi. Tämä teema taas kytkeytyy 
jo aikaisemmin lukemaani postkolonialistiseen teoriaan, joka nousee 1990-luvul-
la voimakkaasti myös kriittisen pedagogiikan agendalle. Kriittisen pedagogiikan 
merkitys on olennainen tutkimukseni kannalta, vaikka siitä ei muodostukaan 
sellaista kantavaa rakennetta kuin alun perin suunnittelin. Kriittisen pedagogii-
kan merkitys liittyy siihen, että sen tutkimuskohteina on suuri määrä sellaisia 
ilmiöitä, joista olen itsekin kiinnostunut, ja että kaiken lisäksi ne kysymyksen-
asettelut, joita siellä harrastetaan, tangeeraavat suoremmin tai epäsuorimmin 
omiini. Erityisesti Henry Giroux’n ajatukset populaarin pedagogiikasta ja kan-
salaispedagogiikasta ovat olleet virikkeellisiä tarkasteltaessa Grossbergin näke-
myksiä toimintakykyisyydestä, joka käsite on myös keskeinen kriittisessä peda-
gogiikassa samoin kuin Peter McLarenin termi enfl eshment, jonka hän kytkee 
suoraan Grossbergin affektin käsitteeseen teoksessaan Critical Pedagogy and 
Predatory Culture.

Näillä main Grossbergiakin merkittävämmäksi oman ajatteluni kannalta 
nousi kuitenkin bell hooks, jonka tuotannon läpikäynti tuotti runsaan määrän 
hedonista mielihyvää. Tässä yhteydessä en pohdiskele kuitenkaan sen kum-
memmin, miksi hooksista on tullut suosikkiteoreetikkoni. Grossbergin affektii-
visen viestinnän teorian ja kulttuuristen käytäntöjen tutkimuksen kannalta hook-
sin tuotannosta kuitenkin ajan saatossa työstyi esiin kaksi teema, joista käytän 
termejä äänettämisen politiikka ja kulttuurinen äänimonisto. Kulttuurisella ääni-
monistolla viittaan Grossbergin (1995a: 240) ideaan siitä, että ”kulttuuriset teks-
tit ovat aina vähintäänkin potentiaalisesti monifunktioisia”. Jos näin on, tällöin 
hooksin terminologialla tutkijan tehtävänä on näiden erilaisten tekstuaalisten 
kokonaisuuksien äänettäminen tai niin kuin hooks sitä kutsuu, äänen antaminen 
äänettömille, to give voice to voiceless. Grossbergilla monifunktioisuus kuitenkin 
liittyy enemmän hänen näkemyksiinsä affektiivisuuden poliitikoista, jotka ope-
roivat panostuskarttojen kautta. Siteeraan jälleen Grossbergia (emt. 240). Täs-
säkin sitaatissa hän tekee pesäeroa merkitysteoreettisiin näkemyksiin:

Kaikki merkitykset eivät ole representaatioita eikä kaikilla teksteillä ole repre-
sentatiivisia vaikutuksia. Niinpä teksteillä voi olla myös sellaisia vaikutuksia, 
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jotka eivät liity niiden merkitykseen. Merkityksillä, tulkinnoilla, eri käyttö-
tavoilla ja mielihyvillä voi puolestaan olla omat seurausvaikutukset. Tietyillä 
kulttuurisilla teksteillä voi olla myös toisenlaisia vaikutuksia (tärkeintä tässä 
ei ole se, kutsutaanko niitä merkitysefekteiksi vai ei, vaan sen ymmärtäminen, 
että niitä ei voi palauttaa kognitiivisten ja narratiivisten järjestelmien tasolle).

hooksin lukemisen yhteydessä palasin kulttuurintutkimuksen lähtökohtiin 
 Angela McRobbien tuotannon kautta. McRobbie tarjosi oivan lähtökohdan poh-
tia toisaalta kulttuurintutkimuksen sisäistä tilaa – miten feminismin tulo muutti 
kysymyksenasettelua ja miten feministit itse paikansivat oman asemansa tut-
kimuksessa – ja kulttuurintutkimuksen omaa asemaa, sillä McRobbie kirjoitti 
useita kulttuurintutkimuksen tilaa luotaavia artikkeleita, joiden tematiikalla on 
selviä yhtymäkohtia myös Grossbergin tapaan lähestyä kulttuurintutkimusta 
sen omasta kehityslogiikasta käsin.

Postkolonialististen teorioiden, mutta varsinkin Westin ja Gilroyn, lukemisen 
yhteydessä kiinnostuin myös ilmiöstä nimeltä Black Cultural Studies, koska sen 
kautta avautui transatlanttinen näkökulma kulttuurisen diasporan tutkimiseen. 
Tätä tutkimusta edustaa paradigmaattisimmin Paul Gilroyn teos Black Atlantic 
(1994). Varsinkin siinä esitetyt näkemykset vaihtoehtoisesta modernismista ja 
kulttuuristen käytäntöjen reitittymisestä tarjosivat rinnastuskohtia Grossbergin 
vastaaville pohdinnoille. Vaikeaselkoisuudestaan huolimatta Homi Bhabha oli 
se teoreetikko, jonka kautta kiinnostukseni mustaan kulttuurintutkimukseen ja 
postkolonialistiseen teoriaan sai uutta ytyä. Se ei kuitenkaan realisoitunut niin-
kään kulttuurintutkimuksen kuin afrikkalaisen fi losofi an kautta.

Kun yhdessä Raisa Simolan kanssa kokosin afrikkalaisen fi losofi an antolo-
giaa, jouduin pohtimaan useaankin otteeseen kysymystä etnosentrismistä sen 
eri muodoissa. Toisaalta myös afrikkalaisten tutkijoiden osoittama kiinnostus 
Gilroyn teokseen Black Atlantic – jonka teemoista Research in African Literature 
julkaisi erikoisnumeron – näiden tutkijoiden afrosentrismiä koskevat pohdinnat 
ja monet afrikkalaisen fi losofi an historian kirjoittamista koskevat erityisongel-
mat tekivät omat kulttuurintutkimusta koskevat luentani sensitiivisemmiksi sen 
eurosentrisyyttä ja angloamerikkalaisuutta koskevien tematisointien suhteen. 
Valentin Mudimben teokset Invention of Africa (1988) ja Idea of Africa (1994) 
tekivät uudelleen ajankohtaiseksi postkolonialismiin liittyvän tematiikkaan. 
Mudimbe tutkii molemmissa teoksissaan Foucault’n diskurssianalyysin avulla, 
miten Afrikkaa koskevaa tietoa on tuotettu ja millaisiin yleisempiin toiseuden 
esittämistä koskeviin ongelmiin tällaiset esitystavat ovat kytketyksissä. Onkin 
väitetty, että Mudimbe tekee Afrikka-diskursseille saman kuin mitä Said teki 
orientalismia koskeville ja tämä pitää mielestäni paikkansa.

Tällä on sikäli merkitystä, että siinä kulttuurintutkimuksellisessa kirjallisuu-
dessa, jota olen viime aikoina perusteellisemmin lukenut, on mukana runsaasti 
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ulkoeurooppalaisesta näkökulmasta tehtyä tutkimusta: australialaista, aasia-
laista, eteläamerikkalaista ja myös kanadalaista. Näissä tutkimuksissa viitataan 
varsin myönteiseen sävyyn Grossbergiin, mikä ei ole yllättävää, sillä niiden 
kysymyksenasettelut ovat lähellä hänen vastaavia. Esimerkiksi afrikkalaiselle 
kulttuurintutkimukselle ei näyttänyt kovin helposti löytyvän paikkaa ennen kuin 
Handel Kashope Wright toi sen myös kulttuurintutkimuksen agendalla teokses-
saan A Pre-Science of African Cultural Studies (2004). Voidaankin ennakoida, 
että euro- ja anglosentriselle kulttuurintutkimukselle löytyy todennäköisesti lähi-
aikoina varteenotettavia haastajia maailmalta ja näyttää siltä, että kulttuurintutki-
muksen painopiste on siirtymässä Aasiaan, Australiaan ja Etelä-Amerikkaan.

Ne näkökulmat, jotka mielestäni tällä hetkellä haastavat kulttuurintutkimuk-
sen agendaa, tulevat Aasiasta, Australiasta ja Etelä-Amerikasta. Tästä näkökul-
masta yksi mielenkiintoinen tutkija on Nestor Garcia Canclini. Mutta toisaalta 
myös oppialojen väliset diskurssit ovat mielenkiintoisia. Tästä hyvänä osoituk-
sena on George Lipsitzin Amerikka-tutkimuksen oppihistoria American Studies 
in the Moment of Danger (2001), joka edustaa varsin poikkitieteellistä tapaa jä-
sentää ko. oppialan historiaa ja yleisemminkin Lipsitzin populaarikulttuuria kos-
kevat analyysit ovat hyvin lähellä Grossbergin tapaa analysoida samoja ilmiöitä, 
vaikkakaan kumpikaan ei kovin paljoa toisiinsa viittaa. Se, että Patricia  Ticineto 
Clough on mukana tässä, johtuu hänen uudesta teoksestaan Autoaffection 
(2000), jonka lukeminen tuotti monia hyperreaalisia deja vu-elämyksiä, jotka liit-
tyvät toisaalta siinä esitettyihin affektiivisuutta koskeviin näkemyksiin toisaalta 
feministisen kulttuurintutkimuksen ja etnografi sen tutkimuksen väliseen suh-
teeseen. Lisäksi Cloughin aikaisempi teos End(s) of Ethnography. From Realism 
to Social Criticism (1992) sisältää paljolti sellaista itserefl eksiivistä tutkimusta, 
johon hän tässä kirjassa ja monet nykyhetken kulttuurintutkijat panostavat.  

Lopuksi haluan Grossbergin tavoin korostaa, että ”jokainen kuvaus on jo 
aina konkreettinen ja se voidaan tehdä vielä konkreettisemmaksi”. Tutkimuk-
seni kuvaa Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen muo-
dostumislogiikkaa 1970-luvun lopulta 2000-luvun alkuun. Vaikka en halua erityi-
sesti painottaa omaa intellektuaalista kontekstiani, jota olen esitellyt taustaksi 
tässä johdannossa, se kuitenkin myös on määrittämässä sitä konkretisaation 
– tai ehkä pikemminkin abstraktion – tasoa jolla tässä tutkimuksessa liikutaan. 
Peda gogisesta näkökulmasta Grossberg (emt. 74) tavoin haluan tässä tutkimuk-
sessa ymmärtää teorian ja käytännön suhteen seuraavasti: ”teoreettinen ei ole 
mitään muuta kuin joukko opettajan ja tutkijan käytettävissä olevia strategioita 
ja välineitä. Sen ’totuus’ riippuu näiden tekniikoiden paikasta yhteiskunnallis-
ten ja kulttuuristen käytäntöjen, poliittisten ja taloudellisten instituutioiden sekä 
tiedon diskursiivisten rajojen kokonaisuudessa. Sen ’totuuden’ määrittelevät ne 
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mahdollisuudet, jotka se avaa tutkijoille”. Sen, minkälaisia mahdollisuuksia oma 
tutkimukseni avaa, päätätte te, lukijani.

Tutkimuksen mediahistoriallinen konteksti

Kun mediatutkimus nykymuodossaan syntyi 1930- ja 1940-luvuilla, ei ollut ole-
massa vielä mitään erityisiä teorioita joukkoviestinnästä yhteiskunnan sosiaali-
sen rakenteen muokkaajana. Yleinen otaksuma oli, että joukkoviestinnällä olisi 
merkittävä vaikutus esimerkiksi käyttäytymiseen, yleisen mielipiteen muodos-
tukseen, lasten maailmankuvan muodostukseen. Tämä on tietysti yleistys ja 
pitkälti valtavirran tutkimuksen oma käsitys aikaisemmasta tutkimuksesta, joka 
kaipaa täsmennystä. Vallitsevan näkemyksen mukaan joukkoviestintä pystyisi 
muokkaamaan vastaanottajan maailmankuvaa. Tästä näkemyksestä huolimatta 
suhde viestinnän vaikutuksia koskevien näkemysten välillä oli jännitteisempi. 
Mediatutkimuksen reanalyyseissa on korostettu, että myös 1900-luvun alkuvuo-
sikymmenten vaikutuksia koskevissa näkemyksissä on jo havaittavissa toisaalta 
sosiaalisen rakenteen muutoksesta lähtevä käsitys viestinnän vaikutuksista ja 
toisaalta yksilötasolla tapahtuva muutos. Veikko Pietilä (1982: 34) kuvaa tätä jän-
nitettä seuraavasti: ”vuosisadan alkuvuosikymmenten tiedotusopillisen ajattelun 
katsotaan rakentuneen yhtäältä sille käsitykselle, että nykyaikaisessa yhteiskun-
nassa yksilöiden väliset henkilökohtaiset suhteet ovat katkenneet ja että heistä 
näin on tullut atomisoituneita, toisistaan eristyneitä olentoja, ja toisaalta sille kä-
sitykselle, että ärsykkeet eli stimulukset vaikuttavat yksilöihin suoraan tuotta-
en tällöin aina itseään vastaavan vaikutuksen eli reaktion (käsitystä on kutsuttu 
suoraksi siirtomalliksi)”.

Humanistisissa näkemyksissä viestinnästä atomisoituneet, toisistaan eris-
tyneet yksilöt nähdään joukkoviestinnän tahdottomina uhreina. Näiden näke-
mysten mukaan massakulttuuri tuottaa helposti manipuloitavissa olevaa vas-
taanottajakuntaa. Sisäisistä eroista huolimatta näissä teorioissa lähdetään siitä, 
että joukkoviestinnällä on keskeinen asema kulttuurin muutoksessa. Sen edus-
tajat – aikaisemmin sellaiset kuin Jose Ortega y Gasset, Matthew Arnold, T. S. 
 Eliot, Dwight MacDonald ja nykyisin sellaiset kuin Allan Bloom, E. D. Hirsch 
ja  Hilton Kramer – ymmärtävät vaikutuksen negatiivisesti: moraalisten arvo-
jen höltymisenä, yhteisöllisten arvojen rapautumisena, kulttuuristen tuotteiden 
sisäl töjen viihteellistymisenä. Kaikki massakulttuuriteoreetikot eivät kuitenkaan 
ole yhtä pessimistisiä. Esimerkiksi Daniel Bell, Edward Shils ja Herbert Gans 
eivät yhdy niihin käsityksiin, joiden mukaan joukkoviestinnän leviäminen olisi 
uhka länsimaisia demokratioita luonnehtivalle pluralismille. Heidän mukaansa 
se on pikemminkin mahdollistanut yksilölle laajemman ilmaisuvapauden, sillä 



17Johdanto

Populaari, viestintä ja artikulaatioEnsio Puoskari

he näkevät, että joukkoviestimillä on informaation välityksessä puhtaasti tekni-
nen rooli. Tämä ilmentää näiden tutkijoiden liberalistis-humanistista yhteiskun-
tanäkemystä, jossa korostetaan individualistisia arvoja.

Mediatutkimuksen valtavirran – hallinnollisen tutkimuksen tai mcr -perin-
teen – vakiinnuttaessa asemansa 1930-luvun lopulla myös näkemys joukkovies-
tinnästä muuttui. Valtavirran piirissä tehdyt tutkimukset osoittivat, ettei joukko-
viestinnällä yksinään ollut vaikutusta ihmisten aggressiiviseen käyttäytymiseen, 
mielipiteen muodostukseen tai sanomien passiiviseen vastaanottoon. Tämä ei 
merkinnyt joukkoviestinnän vaikutusten kieltämistä, mutta ne nähtiin monisyi-
sempinä prosesseina, joita tutkittaessa oli otettava huomioon muut väliin tulevat 
muuttujat, sellaiset kuin perhe, viiteryhmät ja erilaiset sosiokulttuuriset tekijät, 
joiden osuutta viestinnän välittymiseen alettiin innokkaasti tutkia.  Joseph Klap-
perin teos The Effects of Mass Communication (1960) on klassinen esimerkki 
tämän tapaisesta näkemyksestä viestinnän vaikutuksista. Siinä Klapper kartoit-
taa vaikutustutkimuksen perinteen keskeiset löydökset ja antaa vaikutukselle 
funktionaalisen roolin: joukkoviestinnällä ei ole suoraa vaikutusta vastaanot-
tajiin, vaan vain funktionaalisia tehtäviä. Paul Lazarsfeldin ja Robert Mertonin 
artikkeli ”Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action” 
(1957 [1948]) on puolestaan selkein linjaus funktionaalisen sosiologian mukai-
sesta näkemyksestä joukkoviestinnän asemasta yhteiskunnassa ja subjektin pai-
kasta siinä. Lazarsfeld ja Merton legitimoivat käsityksen viestinnän vaikutuksen 
luonteesta ja sen yhteiskunnallisista funktioista.

Jo 1960-luvun loppupuolella, mutta varsinkin 1970-luvun kuluessa vaikutus-
analyysille syntyi vaihtoehtoja, joita edustivat brittiläisen mediatutkimuksen 
semioottis-kulturalistiset suuntaukset ja pragmatistisen kulturalismin interaktio-
nistiset käsitykset viestinnän roolista ja subjektin asemasta yhteiskunnallisten 
rakenteiden uusintamisessa ja ylläpidossa. Pelkkien asennemuutosten ohella 
tutkijat alkoivat kiinnittää huomiota joukkoviestinnän asemaan kulttuurisen 
ympäristön muokkaajana, näin erityisesti brittiläisen mediatutkimuksen ekono-
miakriittisissä, semioottisissa ja kulttuurisissa suuntauksissa. Niissä joukkovies-
tinnälle annettiin merkittävä rooli yhteiskunnallisten rakenteiden uusintajana. 
Sekä yhdysvaltalaisissa että brittiläisissä ekonomiakriittisissä lähestymistavoissa 
(esim. Dallas Smythe, Herbert Schiller, Armand Mattelart, Todd Gitlin, Nicholas 
Garnham, Peter Golding, Graham Murdock) joukkoviestintä miellettiin osaksi 
ideologista valtakoneistoa, jonka funktiona oli hallitsevan luokan maailmanku-
van ylläpitäminen. Myös kulttuurintutkimuksessa (Stuart Hall) korostettiin 
joukkoviestinnällisten käytäntöjen olevan keskeinen osa vallitsevan järjestyksen 
ylläpitoa. Kulttuurintutkijat poikkesivat ekonomiakriittisistä tutkijoista siinä, että 
he korostivat elämismaailman toimijoiden kykyä vastustaa heille tarjottuja ste-
reotyyppisiä kuvia ja muokata sanomia radikaalisti uusiksi.
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Empiirisen mediatutkimuksen joukkoviestinnän psykologinen, yksilön käyt-
täytymiseen liittyvä vaikutusteesi korvautuu kulttuurintutkimuksellisessa media-
tutkimuksessa sosiologis-kulttuurisella, yhteiskunnan rakenteen ylläpitämiseen 
liittyvällä vaikutusteesillä. Pisimmälle tämän veivät Harold Innis ja Marshall 
 McLuhan, jotka esittivät, että erilaiset joukkoviestinnälliset muodot tuottavat 
määrättyjä maailmankuvia ja antavat hahmon kokonaisille kulttuurisille aikakau-
sille. Marxilaisesti suuntautuneessa mediatutkimuksessa (erityisesti kriittises-
sä teoriassa) vallitsevana oli näkemys, että kulttuuriteollisuutta hallitsivat lähes 
totaa lisesti elitistiset ideologiat ja että joukkoviestinnän tuottamien ideologioi-
den avulla kyettiin hallitsemaan alistettujen ryhmien (esim. naiset, vähemmis-
töt, työväenluokka) tietoisuutta. Näin tuotetun väärän tietoisuuden nähtiin osal-
taan pitävän yllä vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen vakautta.

Esimerkkinä tästä hallitsevat luokat/vallitsevat ideologiat -näkökulmasta 
mainitaan usein Ariel Dorfmanin ja Armand Mattelartin Kuinka Aku Ankkaa 
luetaan. Imperialistinen ideologia Disneyn sarjakuvissa (1980). Dorfmanin ja 
Mattelartin Disney-analyysissa korostuvat sekä ekonomiakritiikkiä kiinnosta-
vat viestinnän institutionaaliset tekijät, missä joukkoviestintä mieltyy kulttuu-
riteollisuudeksi ja osaksi hallitsevaa ideologiaa että näkemys subjekteista kult-
tuuriseen vastarintaan kykenemättöminä ideologian alamaisina tai kantajina. 
Luennassa löydetään suorempia tai välittyneempiä suhteita tuotantosuhteiden, 
luokka-asemien ja joukkoviestinnällisten tekstien ja niiden institutionaalisten ra-
kenteiden välille.  Lawrence Grossberg (1984b: 394–395) pitääkin Dorfmanin ja 
Mattelartin tutkimusta malliesimerkkinä siitä tavasta, jolla marxilaisessa media-
tutkimuksessa joukkoviestinnällisten tekstien ideologiasisältöjä analysoitiin ja 
jolla nämä sisällöt sitten luettiin takaisin toisaalta tuottajien intentioiksi, mutta 
toisaalta myös yleisön tulkinnoiksi. Grossbergin mukaan tällainen reduktionisti-
nen luenta – jossa päädyttiin näkemykseen, että joukkoviestintä kolonisoi yleisö-
subjektin tajuntaa – ei jätä sijaa sen enempää yksilökohtaisille kuin luokkasidon-
naisille emansipatorisille käytännöille. Tällöin ongelmaksi jäi miten vastaanotta-
jat sitten vastustavat hallitsevia ideologioita. Marxilaisessa mediatutkimuksessa 
käytiinkin 1970–luvulla kiivasta kädenvääntöä poliittis-ekonomistisen ja semioot-
tis-kulturalistisen koulukunnan välillä siitä, miten paljon autonomisuutta kulttuu-
rilla on suhteessa taloudellisiin instituutioihin ja miten subjektit voivat vapautua 
luokkaideologian kahleista.

Kriittiset mediatutkimuksen suuntaukset edustavat selkeää vaihtoehtoa 
valtavirran tutkimukselle. Kriittinen tutkimus ei kuitenkaan muodosta  mitään 
selvärajaista koulukuntaa vaan senkin sisältä löytyy erilaisia painotuksia. Gross-
berg (1984b) erottaa marxilaisessa mediatutkimuksessa peräti kymmenen eri-
laista lähestymistapaa sen mukaan, miten näissä lähestymistavoissa on jäsennet-
ty kulttuurin, kokemuksen ja yhteiskunnan välinen suhde. Grossberg erottelee 
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lähestymistavat metodologisesti sen mukaan miten niissä on ratkaistu kulttuu-
risten tekstien ja tulkinnan välinen suhde. Nämä ovat ensinnäkin klassinen lä-
hestymistapa, jossa on erotettavissa kolme muunnelmaa: väärää tietoisuutta 
tutkiva (esim. Mattelart, Gitlin), kriittinen teoria (esim. Adorno, Horkheimer, 
Marcuse) ja poliittinen taloustiede (esim. Smythe, Schiller, Murdock). Toisen lä-
hestymistavan Grossberg nimeää hermeneuttiseksi, josta löytyy neljä muunnel-
maa: rakenteen kautta tapahtuva välitys (esim. Williams), omaksumisen kautta 
tapahtuva välitys (esim. Hall ja brittiläinen kulttuurintutkimus), merkityskäytän-
töjen kautta tapahtuva välitys (esim. Hebdige ja alakulttuuriteoriat) ja kerronnan 
kautta tapahtuva välitys (esim. Jameson). Kolmas lähestymistapa on diskursiivi-
nen, jossa on kolme muunnelmaa: subjektin asemoiminen (esim. screenteoria), 
subjektien artikuloiminen (esim. Hall) ja vallan materialisaatio (esim. Foucault).

1980-luvulla tapahtui painopisteen voimakas muutos aktiivisen yleisön hy-
väksi, kun kulttuurintutkimuksen etnografi set yleisötutkimukset ja jälkistruk-
turalismin prosessuaaliset näkemykset viestinnästä kyseenalaistivat kriittisten 
lähestymistapojen teoriat hallitsevasta kulttuurista ja vallitsevasta ideologiasta. 
Erityisesti yleisöetnografi an kattokäsitteen alle kootuissa tutkimuksissa vas-
taanottajien merkityksenantoprosesseihin liittyvät tekijät nousivat tutkimuksen 
kohteeksi jopa siinä määrin, että vastaanottajista tuli kulttuuristen tekstien viime-
kätisiä tuottajia. Esimerkiksi Fiske (1987: 10) puhuu lähettäjistä ohjelmien tuot-
tajina ja lukijoista tekstien tuottajina siirtäen näin viestinnän merkityksenanto-
prosessin erilaisten viestinnän kohteiden etuoikeudeksi. 

Tämän teki mahdolliseksi siirtyminen viestinnän siirtomallista (jossa sano-
ma ymmärrettiin informaatiopakettina, joka siirtyy tiettyä kanavaa pitkin lähet-
täjäsubjektilta vastaanottajasubjektille) sen prosessimalliin (jossa viestintää tar-
kastellaan prosessina, jossa niin lähettäjäsubjekti, teksti kuin vastaanottajasub-
jektikin asetetaan tiettyyn kulttuuristen käytäntöjen muodostamaan kontekstiin, 
jossa vasta merkitykset ja subjektit konstituoituvat – tai niin kuin Lacan sanoisi, 
”jossa merkitsijä esittää subjektin toiselle merkitsijälle”). Jälkistrukturalistisissa 
medianäkemyksissä ollaan kiinnostuneita niistä tavoista, joilla yleisöt tuottavat 
sanomia omista paikallisista perspektiiveistään tai vastustavat mediasisältöjä, 
joista ovat eri mieltä.

Yleisöetnografi sissa tutkimuksissa ollaan erityisen kiinnostuneita joukko-
viestinnän tuottamien merkitysprosessien asemasta vastaanottajien jokapäiväi-
sen elämän käytännöissä – saussurelaisesti sanottuna siinä tutkitaan ”merkkien 
elämää yhteiskunnassa”. Tämä on johtanut merkityksenantoaktien tutkimuk-
sessa kontekstuaalisten näkökulmien esiinmarssiin: merkitys on samalla kertaa 
sekä sosiaalinen että diskursiivinen ilmiö.

John Fiske on kehittänyt teoksessaan Television Culture (1987) systemaat-
tisimman mallin etnografi spainotteiselle tekstianalyysille. Siinä hän luo teoriaa, 
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jossa merkityksellä, subjektilla ja representaatiolla on keskeinen asema. Fiske 
(emt. 16) kirjoittaa: ”Television tekstuaalinen analyysi sisältää kolme näkökul-
maa: televisio-ohjelmien formaaliset piirteet ja niiden virta; television interteks-
tuaaliset suhteet sen omien ohjelmien sisällä sekä suhteessa muihin medioihin 
ja puheeseen; ja sosiaalisesti asemoitujen lukijoiden ja lukemisprosessien tutki-
mus”. Fiskellä merkitysanalyysi liittyy edelleen semioottista tutkimusta kiinnos-
tavaan avoimien ja suljettujen koodien tutkimiseen, diskurssianalyysi taas repre-
sentaatiosysteemeihin, jotka mahdollistavat merkityksen jakamisen, ja  lopuksi 
yleisötutkimus, jossa etnografi sin metodein annetaan vastaus siihen miten erilai-
set lukijaryhmät käyttävät tekstejä omiin tarkoituksiinsa. Aktiivisten, sosiaalises-
ti asemoitujen subjektien ei nähdä olevan viestinnän kohteina vaan viestinnän 
tuottajina, sillä jokaisen joukkoviestinnällisen tekstin uloskoodaus on samalla 
kertaa myös uusi sisäänkoodaus siinä mielessä, että mediateksteistä tulee vas-
taanottajien oman kulttuurin rakennusaineita. Tämä ilmenee Fisken (emt. 19) 
kirjan perusteesissä: ”Yksi tämän kirjan keskeisiä argumentteja on että tele visio 
on populaaria – se kykenee tarjoamaan niin erilaisille vastaanottajille niin run-
sain määrin mielihyvää – koska televisiotekstien ja niiden vastaanottotapojen 
piirteet tekevät mahdolliseksi aktiivisen osallistumisen siihen merkityksentuot-
tamisprosessiin, jota kutsumme kulttuuriksi”. Fiske menee omissa analyyseis-
saan ehkä hieman liian pitkälle yleisön aktiviteetin korostamisessa, jolloin hän 
ei kiinnitä riittävästi huomiota niihin kontekstuaalisiin tekijöihin, jotka rajoitta-
vat merkitysten vapaata kelluntaa – seikka, johon muissa etnografi sissa tutki-
muksissa on pureuduttu sitäkin innokkaammin.

Tutkimuksen 
metateoreettinen konteksti

Edellä kuvaamani siirtymät mediatutkimuksen ydinalueella tulevat ymmärret-
täviksi, kun niitä tarkastellaan erilaisten lähestymistapojen virittämässä keskus-
teluavaruudessa. Tutkimuksessani tarkastelun keskiössä on kulttuurin, vies-
tinnän ja moderniteetin välinen suhde. Tämän tematiikan jäsennän Lawrence 
Grossbergin viestintää, populaaria ja kulttuurintutkimusta koskevien ajatusten 
pohjalta. Käsitearkeologisessa analyysissani temaattiset tasot kohdennetaan 
moderniteetin problematiikaksi (jonka tieto-objekteina ovat termit merkitys, 
subjekti ja representaatio) ja viestinnän problematiikaksi (jonka tieto-objekteina 
ovat termit viestintä, populaari ja elämismaailman merkityskriisi) nimeämääni 
käsitteistöön. Molempia problematiikkoja analysoin tekstijärjestelmäanalyytti-
sesti kuudessa viestinnän tutkimuksen metateoreettisessa lähestymistavassa. 
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Grossberg nimeää ne objektiivis-referentiaaliseksi, subjektiivis-referentiaa-
liseksi, subjektiivis-systemaattiseksi, objektiivis-systemaattiseksi, subjektiivis-
prosessuaaliseksi ja objektiivis-prosessuaaliseksi lähestymistavaksi. 

Eri lähestymistapojen käsitteellistyksiä puretaan tutkimuksen kuluessa 
kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologisesti kunkin lähestymistavan omista 
teoreettisista sitoumuksista lähtien ja katsotaan missä määrin erilaisista media-
tutkimuksellisista suuntauksista löytyy tätä tai tuota käsitteellistämistä vastaa-
vaa teoreettista terminologiaa. Tarkastelen toisin sanoen sitä, millä tavoin tut-
kimukseni keskeiset käsitteet erilaisissa mediatutkimuksellisissa suuntauksissa 
on tuotettu tieto-objekteiksi.

Kunkin lähestymistavan käsitteellisiä sitoumuksia lähestyn siinä metodo-
logisessa kontekstissa, jota Grossberg kutsuu radikaaliksi kontekstualismiksi. 
Tutkimustani varten kuitenkin muokkaan edellä esitettyjä viestinnän tutkimuk-
sen metateoreettisia lähestymistapoja uudelleen Michel Foucault’n diskurssiana-
lyysin avulla. Oma analyysimallini muodostuu kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijä-
arkeologisesta luentaskeemasta, joilla puran auki kuudesta metateoreettisesta 
viestinnän lähestymistavasta, erilaisista mediatutkimuksellisista suun tauksista 
ja populaaria koskevista tutkimustavoista löytämiäni viestintää koskevia media-
tutkimuksellisia tutkimusarkistoja, jotka muodostavat tutkimuksen kohteina 
olevat temaattiset tasot. 

Tutkimuksen 
temaattiset tasot

Tutkimusarkistojen purkaminen kohdistuu kolmeen temaattiseen tasoon, joita 
kutsun mediatutkimukselliseksi, artikulaatioteoreettiseksi ja tekstijärjestelmä-
analyyttiseksi. Ne jäsentävät tavalla tai toisella tutkimuksen jokaista lukua.

Mediatutkimuksellisella tasolla paikannan viestinnän, kulttuurin ja moder-
niteetin aseman kussakin lähestymistavassa. Tämä käsitteistö on esillä luvuissa 
2, 3 ja 4, joissa kussakin hahmotetaan kaikkien kuuden viestinnän tutkimuksen 
metateoreettisen lähestymistavan ja Grossbergin affektiivisen viestintäteorian 
ratkaisua johonkin moderniteetin problematiikan erityiskysymykseen. Luvussa 
2 kohteena ovat moderniteetin avainkäsitteet merkitys, subjekti ja representaa-
tio. Luvussa 3 puolestaan kohteena on viestinnän problematiikka, jota puretaan 
auki kaikissa kuudessa lähestymistavassa erilaisten mediatutkimuksellisten 
suuntausten edustajien viestinnän käsitettä koskevien analyysien valossa. Tässä 
yhteydessä pohdin myös kysymystä elämismaailman merkityskriisistä ja medi-
an roolia siinä. Viestinnän käsitteellistäminen määrittelee sen, millaiseksi mo-
dernin yhteiskunnan merkityskriisi missäkin viestinnän tutkimuksen metateo-
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reettisessa lähestymistavassa ymmärretään ja millaiseksi tieto-objektiksi popu-
laari esiteltävissä mediatutkimuksellisissa suuntauksissa jäsentyy. 

Luvussa 4 moderniteetin ja viestinnän problematiikat kytketään  Grossbergin 
artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen keskeiseen käsitteistöön. Tar-
kastelu kohdennetaan luvun ensimmäisessä jaksossa siihen, miten erilaisissa 
mediatutkimuksellisissa suuntauksissa populaaria on tieto-objektina tuotettu. 
Tutkimustavat edustavat erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten näke-
mystä populaarista. Analyysissani nostan esille myös niitä piirteitä, jotka Gross-
berg kokee niissä ongelmallisiksi ja joihin hän omassa artikulaatioteoreettisessa 
kulttuurintutkimuksessaan on pyrkinyt paremmalla tai huonommalla menestyk-
sellä vastaamaan. Populaarin tutkimustapoihin liittyvä tutkimusarkisto toimii 
kuitenkin vain taustana tämän luvun kohteena olevalle Grossbergin affektiivisen 
viestinnän teorialle, joka muodostaa tämän luvun mediatutkimuksellisen tason. 
Varsinainen tutkimusarkisto rakentuu ensisijaisesti Grossbergin käsityksille 
affek tiivisesta viestinnästä ja artikulaatiosta.

Mediatutkimuksellinen taso kulkee yhtenä rihmastona tutkimuksen läpi. 
Tällä tasolla tekstijärjestelmäanalyysini kohteina ovat erilaisten mediatutkimuk-
sellisten suuntausten joukkoviestintää ja sen tutkimusta koskevat näkemykset. 
Kulttuurintutkimuksellisissa tarkasteluissa pääpaino taas on enemmän populaa-
reissa teksteissä ja audiovisuaalisessa kulttuurissa yleensä ja niihin liittyvissä 
tutkimuksellisissa pohdinnoissa. Mediatutkimuksellisella tasolla tutkimuksesta 
on tiivistettävissä kolme ulottuvuutta. Ensimmäisen ulottuvuuden muodostaa 
mediatutkimuksessa 1980-luvulla käynnistynyt käymistilakeskustelu, jossa mo-
derniteetin ja viestinnän problematiikoilla on keskeinen rooli. Toinen ulottuvuus 
liittyy journalismia ja sen esitysmuotoja koskeviin pohdintoihin, jotka ovat esillä 
erityisesti luvussa 2, mutta joita sivutaan myös muualla. Pohdin kysymystä jour-
nalismin, tiedon ja merkityskäytäntöjen näkökulmasta, jolloin viestinnän, kult-
tuurin ja moderniteetin välisten suhteiden analyysissa nousevat esiin ne puolet, 
jotka löytyvät moderniteetin problematiikan avainkäsitteistön virittämästä tut-
kimusarkistosta. Kolmannessa ulottuvuudessa analyysin kohteena ovat massa-
kulttuuria, populaaria ja yleisösubjektia koskevat teemat, joita löytyy erityises-
ti luvusta 4. Niissä avainasemassa on subjektin rooli oman elämismaailmansa 
toimijana: minkä painoarvon populaarit tekstit erilaisissa mediatutkimukselli-
sissa suuntauksissa ja populaaria koskevissa tutkimustavoissa saavat ja millai-
sen haasteen Grossbergin artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus ja hänen 
 affektiivisen viestinnän teoriansa tähän keskusteluun tuo. Nämä tutkimuksen 
eri puolille haarautuvat tematiikat kiteytän yhteenvedossa yhdeksi kokonaisuu-
deksi.

Artikulaatioteoreettisen tason muodostaa Grossbergin viestintää, kult-
tuuria, populaaria ja kulttuurintutkimusta koskeva laaja ja monipuolinen tuotan-
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to. Hänen tuotantonsa avulla itse asiassa rakennan kaikki kolme tutkimukseni 
temaat tista tasoa.  Siksi on syytä jo tässä vaiheessa käsitellä tarkemmin Gross-
bergin ajattelua tutkimukseni näkökulmasta. 

Esittelen ensinnäkin hänen keskeisimmät teesinsä brittitutkimuksen mer-
kityksestä viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin suhteen tutkimukseni kan-
nalta ja hänen oman ajattelunsa virittäjänä. Tämä esittely antaa toiseksi myös 
alustavan kuvan niistä ulottuvuuksista, joilla hänen ajattelunsa liikkuu suhteessa 
moderniteetin problematiikkaan. Kolmanneksi esittelen hänen näkemyksensä 
viestinnän tutkimuksen kentistä ja intersubjektiivisuuden käsitteeseen liittyvät 
viestintäteoreettiset kysymyksenasettelut. Näin kytken tutkimukseni keskeisen 
problematiikan artikulaatioteoreettisiin kysymyksenasetteluihin. Tutkimukseni 
tematisoinnit ovat grossbergilaisia siinä mielessä, että ne tulevat melko lähelle 
niitä pohdiskeluja, joihin hän päätyy artikkelissaan ”Cultural Studies, Modern 
Logics and Theories of Globalisation” (1997c). Tämä artikkeli on ollut yhtenä 
merkittävänä virikkeenä siihen miksi tutkimuksessani vikelletään viestinnän, 
populaarin ja artikulaation välisten suhteiden muodostamassa rihmastossa ja jot-
ka paikannetaan moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen muodostamaan 
kontekstiin.

Brittiläisen kulttuurintutkimuksen systemaattisimmassa kartoituksessaan 
”Brittiläisen kulttuurintutkimuksen positioita” Grossberg (1995a: 172–229) ko-
rostaa, että se on aina reagoinut intellektuaalisten, poliittisten, yhteiskunnallis-
ten ja historiallisten kontekstiensa määrättyihin ehtoihin. Grossberg katsoo, 
että epistemologian, määräytymisen, toimijan, yhteiskunnallisen muodostuman 
rakenteen, kulttuurisen muodostuman rakenteen, vallan, kulttuurisen kamppai-
lun paikan ja moderniteetin historiallisen paikan muodostama käsitekompleksi 
on määriteltävissä jokaisessa kulttuurintutkimuksen vaiheessa erikseen. Tällai-
nen dynaaminen tulkinta brittiläisen kulttuurintutkimuksen itseymmärryksestä 
merkitsee Grossbergin mukaan sitä, että sen kenttä on ollut koko historiansa 
ajan jatkuvassa muutostilassa. 

Kirjallinen humanismi, dialektinen sosiologia, resistanssiteoria samoin 
kuin strukturalistinen ja postmoderni konjunkturalismi ovat kukin tuoneet 
 uusia piirteitä siihen kenttään, jossa kulttuurintutkimus pyrkii omalta osaltaan 
muokkaamaan käsityksiämme modernisaatioksi kutsuttuun ilmiöön kytkeyty-
viin, toistensa kanssa limittyviin käsityksiin yhteiskunnallisten, taloudellisten 
ja poliittisten muutosten luonteesta ja arvoista. Erityisesti käsitteet kulttuurisen 
muodostuman paikka, valta, kulttuurisen kamppailun paikka ja moderniteetin 
historiallinen paikka ovat olleet tutkimustani pontevoittavia käsitteitä.  Ne nimit-
täin eivät ole tärkeitä ainoastaan pyrittäessä ymmärtämään brittiläisen kulttuu-
rintutkimuksen suhdetta modernin murrokseen, vaan näillä samoilla käsitteillä 
on yhtä tärkeä rooli myös tämän tutkimuksen kohteena olevan moderniteetin 
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problematiikan ymmärtämisessä jokaisessa tutkimuksen luvussa. Niiden avulla 
jäsennän luvussa 4 myös populaarin, viestinnän ja artikulaation välisiä suhteita 
Grossbergin omassa ajattelussa. 

Yleisemmin kulttuurintutkimusta määritellessään Grossberg näkee sitä 
luonnehtivan kaksoisproblematiikan. Siinä on kyse toisaalta tulkinnan ja mer-
kityskäytäntöjen ensisijaisuudesta, toisaalta yhteisyyden ja politiikan teorian 
perusteista. Grossbergin (1977: 142) mukaan ”samalla tavalla kuin tulkinnan 
kysymys problematisoi kaikki epistemologiset ja kulttuuriset totuusvaateet sa-
moin vastakkainasettelu modernisaation kanssa uhkaa murentaa yhteisyyden ja 
poliittisen demokratian mahdollisuuden”. Näin kulttuurintutkimuksessa kitey-
tyvät moderniteetin (representaation, merkityksen ja subjektin hajoaminen) ja 
viestinnän (intersubjektiivisuuden transsendentaalisen perustan mureneminen 
yhteiskunnan modernisoitumisen myötä) problematiikat. Ne saavat uuden hah-
motuksen artikulaatioteoriassa, jossa representaation, merkityksen ja subjektin 
transsendentaalisista lähtökohdista on luovuttu. Artikulaatioteoriassa tuotetaan 
uusi toimijana toimimisen teoria, joka mahdollistaa intersubjektiivisuuden pelas-
tamisen postmodernististen tekstiteorioiden haasteilta. 

Ensiluennalla Grossbergin laajasta tuotannosta voi helposti jäädä sellainen 
kuva, että hän olisi kiinnostunut kulttuurisista ilmiöistä, yhteiskunnallisista käy-
tännöistä, toimijana toimimisen analyysista ja populaarin politiikoista puhtaasti 
teoreettisina kysymyksinä. Näin ei kuitenkaan ole. Häntä ei kiinnosta ainoastaan 
kulttuurintutkimusta koskevien teorioiden asema niiden tutkimuskäytännölli-
sistä näkökulmista vaan myös erilaisten populaarien tekstien yhteiskunnalliset 
kytkennät ja niiden merkitys toimijoiden toimintakykyisyyden pontevoittajina. 
Mutta samalla hän kuitenkin koko ajan pitää selvää välimatkaa oman tutkimuk-
sensa ja hallitsevan paradigman välillä. Mediatutkimuksen kohdalla tämä näkyy 
sanoutumisena irti sen tyyppisestä tutkimuksen reanalyysista, jota esimerkiksi 
Journal of Communication -lehden vuoden 1983 erikoisnumero Ferment in the 
Field edustaa. Brittiläisen kulttuurintutkimuksen kohdalla hän asettuu jyrkästi 
vastustamaan sen sulauttamista yleiseksi kulttuuriteoriaksi ja korostaa sen eri-
tyispiirteiden esillä pitämistä.

Grossbergin (1997b: 103) mukaan mediatutkimuksen kehityksestä ja sen 
lähes tymistavoista jää Fermentin artikkeleiden pohjalta sellainen kuva, ettei oppi-
ala olisi edistynyt kovin paljoa Lazarsfeldin päivistä ja että periaatteessa  kaksi 
kilpailevaa leiriä hallitsisi kenttää lähes kokonaan. Yhä edelleen kenttää jäsen-
netään hallinnollisen vs. kriittisen tutkimustavan näkökulmasta. Yhä edelleen 
pohditaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen metodologian hyviä ja huonoja puo-
lia. Yhä edelleen molemmat leirit hyökkäävät toisiaan vastaan ikään kuin niillä 
olisi vastassa sama teoreettinen suo kuin Lazarsfeldillä kun tämä yritti yhdistää 
hallinnollisen ja kriittisen tutkimuksen hyvät puolet hedelmälliseksi mediatutki-



25Johdanto

Populaari, viestintä ja artikulaatioEnsio Puoskari

mukselliseksi tutkimusohjelmaksi. Yhä edelleen vastapuoli nähdään musta-
valkoisesti monoliittisena, metodologisena ja poliittisena kummajaisena. Yhä 
edelleen kummatkin osapuolet markkinoivat omaa viitekehystään teoreettisesti 
ja metodologisesti yhtenäisenä tutkimusohjelmana, johon vastapuolen erityistie-
teelliset metodologiat voidaan tarvittaessa sulauttaa.

Tämä kahden leirin teoria siihen liittyvine metodologisine, teoreettisine ja 
poliittisine ongelmineen ei ole ainoastaan Fermentin kirjoittajien yhteinen ongel-
ma, eikä se rajoitu mediatutkimuksen perinteiden kapea-alaiseen jaotteluun, 
vaan samanlainen teorioiden karsinointi toisensa poissulkeviin positioihin kahlit-
see muutakin tutkimusta. Grossberg on omalta osaltaan pyrkinyt avartamaan ja 
hienojyväistämään niin yhteiskuntatieteellistä kuin humanististakin tutkimusta 
koskevaa teoreettista keskustelua omilla teoreettis-fi losofi silla pohdiskeluillaan. 
Grossberg pyrkii omissa analyyseissaan tarkastelemaan erilaisia tutkimusperin-
teitä niiden omista teoreettisista sitoumuksista lähtien. 

Foucault’n terminologialla ilmaistuna kysymys on tietomuodostumien muo-
dostumislogiikkojen analyysista. Diskursiivinen luenta asemoi ne omalle paikal-
leen tieteenfi losofi seen kenttään, jolloin niiden relevanssia voidaan tarkastella 
myös uudessa kentässä. Grossberg on tässä suhteessa johdonmukainen pyrki-
en artikulaatioteoreettisen luennan avulla purkamaan monoliittisia käsityksiä ja 
kytkemään ne uusiin konteksteihin. Brittiläinen kulttuurintutkimus ei tee tässä 
suhteessa poikkeusta. Toisaalta voidaan kysyä missä määrin Grossbergin oma 
teoriakehikko kuitenkin muodostaa diskursiivisen pakkopaidan, johon erilaiset 
viestinnän tutkimuksen metateoreettiset lähestymistavat ja erilaiset mediatutki-
mukselliset suuntaukset väen väkisin kahlitaan. Tällaisessa luennassa nimittäin 
erot helposti korostuvat yhtäläisyyksien sijasta. 

Viestintäteorioiden luentaan sovellettuna artikulaatioteoreettinen näkökul-
ma merkitsee Grossbergin (1987d: 86) mukaan, ettei mikään teoria ole sisäisesti 
sitä tai tätä. Hallinnollisen tutkimuksen metodologia ei ole sisäisesti liberalistis-
ta yhteiskuntaa legitimoivaa sen enempää kuin kriittinen tutkimus sitä delegiti-
moivaa. Kyse on siitä, miten näitä teorioita missäkin kontekstissa artikuloidaan 
– millaisiin poliittisiin, teoreettisiin, metodologisiin ja yhteiskunnallisiin käytän-
töihin ne milloinkin kytketään. Juuri nämä kytkeytymismekanismit määrittä-
vät millaisen poliittisen statuksen mikäkin teoria missäkin yhteiskunnallisessa 
kontekstissa saa. Tällöin ei ole mitään ristiriitaa siinä kun Grossberg (emt. 87) 
väittää, että ”kriittinen tutkija voi ja hänen tuleekin hyödyntää ns. empiirisen 
 perinteen sofi stikoituneita metodologioita artikuloimalla ne uudelleen omiin 
teoreettisiin ja poliittisiin projekteihinsa”.

Juuri tästä erilaisten teorioiden uudelleen asemoinnista on kyse Grossbergin 
mukaan siinä kulttuurintutkimuksen suuntauksessa jota hän edustaa, nimittäin 
artikulaatioteoriassa. Omissa rockia ja sen kulttuurisia käytäntöjä kartoittavissa 
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tutkimuksissaan Grossberg on johdonmukaisesti pyrkinyt teorioiden luovaan 
uudelleen artikulointiin. Niissä hän pyrkii yhdistämään Williamsin eletyn kult-
tuurin ja Hallin yhteiskunnallisten käytäntöjen analyysin jälkistrukturalististen 
tekstiteorioiden subjektianalyysiin ja affektiivisten käytäntöjen tutkimukseen. 
Kulttuurintutkimuksen näkökulmasta tämä merkitsee, että ”kulttuurintutkimuk-
sen näkemykset ja käytännöt on artikuloitava uudelleen oman työmme erityisiin 
konteksteihin” (1995a: 173–174). Kulttuurintutkimuksella on Grossbergille oma 
erityisyys, jota ei voida redusoida yhteen positioon tai lineaariseen historiaan 
(tällöin sen sisäiset erot jäävät huomiotta) tai hajottaa toisiinsa kytkeytymättö-
miin eroihin (tällöin niiden ykseys jää huomiotta). Näiden sijasta kulttuurintut-
kimusta tulisi lähestyä ”avoimena ja jatkuvana teoreettisena kamppailuna, jossa 
pyritään ymmärtämään kulttuurisiin muodostumiin sisältyviä aktiivisen hallitse-
misen ja alistamisen järjestelmiä ja tekemään interventioita niihin”, mikä taas 
merkitsee, että ”sen omat rajat on nähtävä epävakaiksi ja muuttuviksi, kiistojen 
ja debattien kohteiksi” (emt. 173).

Grossberg (1997b: 141) korostaakin viestinnän ja populaarin tutkimuksen 
olevan diskursiivisen kamppailun aluetta, jossa vasemmistolaiset (kriittiset) tut-
kijat ovat menettäneet asemiaan kamppailtaessa siitä, miten kulttuurisiin ilmiöi-
hin ja niitä koskeviin pedagogisiin mahdollisuuksiin tulisi suhtautua. Kulttuurin-
tutkimuksen kohdalla tämä on merkinnyt kulttuurintutkimuksen erityisyyden ja 
historiallisten juonteiden korostamista tilanteessa, jossa siitä on tullut legitimoi-
tu ja tiedekelpoinen oppiala. Kuten Grossberg (emt. 234) sanoo, kulttuurintut-
kimus ”on yksi niistä harvoista marginaalisista ja poliittisesti oppositionaalisista 
positioista, joka on legitimoitu ja otettu osaksi tämän [mediatutkimuksen, EP] 
suhteellisen nuoren oppialan valtavirtaa”. Tässä legitimoinnissa sen erityispiir-
teet ovat liudentuneet homogeenisen kulttuuriteorian harmauteen ja sen poliit-
tinen potentiaali on häviämässä sitä mukaa kun sitä sulautetaan muiden tutki-
musvirtausten osaksi. Juuri erityisyyttä ja redusoimattomuutta Grossberg onkin 
koko 1990-luvun peräänkuuluttanut tuona aikana kirjoittamissaan artikkeleissa 
ja puheenvuoroissa, vaikka hän itse on samalla kertaa innokkaasti kytkemässä 
kulttuurin- ja mediatutkimuksen problematiikkaa jälkistrukturalistisiin teksti-
teorioihin ja etnografi siin tutkimusmetodeihin.

Tältä pohjalta on helppo ymmärtää Grossbergin oma asema suhteessa 
brittiläisen kulttuurintutkimuksen eri vaiheisiin. Se millaisen hahmon hän sil-
le petaa kulttuuria ja populaaria koskevan tutkimuksen kentässä ja miten hän 
näkee oman artikulaatioteoriansa aseman tässä kentässä, määrittyy pitkälti siitä 
millaisia aineksia hän kulloisessakin vaiheessa voi omia rocktutkimuksiinsa ja 
populaarin käytäntöjä koskeviin erilaisiin toimintateoreettisiin selityksiin, jotka 
liittyvät toimijana toimimiseen ja siihen minkälaisia kulttuurisia voimavaroja 
popu laareilla teksteillä on toimijoiden toimintakykyisyyden parantamisessa.
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Kulttuurintutkimuksen nykyinen vahva asema niin yhteiskuntatieteellisessä 
kuin humanistisessa tutkimuksessa liittyy ennen kaikkea sen käyttökelpoisuu-
teen kun halutaan selittää subjektin toiminnan kontekstuaalisia ehtoja – niitä 
yhteiskunnallisia, poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia käytäntöjä, joiden avul-
la ihmiset tuottavat kulttuuria ehtojen vallitessa, jotka eivät ole heidän tekoaan. 
Grossberg (1997b: 174) näkeekin kulttuurintutkimuksellisten lähestymistapojen 
aseman vahvistumisen esimerkiksi mediatutkimuksessa liittyvän tyytymättö-
myyteen käytettävissä oleviin teoreettisiin paradigmoihin ja tutkimusohjelmiin, 
tiedeyhteisöjen lisääntyvään politisoitumiseen, mannermaisen fi losofi an sulaut-
tamiseen koulutusohjelmiin ja Stuart Hallin aseman voimakkaaseen vahvistumi-
seen myös yhdysvaltalaisen kulttuurintutkimuksen moni-ilmeisessä kentässä.

Juuri Hallin ja artikulaatioteorian kautta Grossberg petaakin kulttuurintut-
kimukselle uutta, entistä vahvempaa jalansijaa tieteiden kentässä. Hallin tavoin 
Grossberg kannattaa kriittistä dialogia kulttuurintutkimuksen ja muiden lähes-
tymistapojen välillä. Grossberg (emt. 174) näkee Hallin ajattelun avanneen uusia 
tutkimuksen ja kriittisen tarkastelun mahdollisuuksia muuten kovin umpioitu-
neelta näyttävään mediatutkimuksen kenttään. Se on tuonut kriittisten tutkijoi-
den käyttöön teoreettista arsenaalia, joka aikaisemmin on loistanut poissaolol-
laan. Erityisesti Grossberg (1987d: 88) kritisoi kriittistä tutkimusta sen elitisti-
syydestä, siitä että ”kriittisen tutkijan tehtävänä on tunnistaa vallitsevat vallan 
rakenteet – rakenteet, joista tavalliset ihmiset ovat aina tietämättömiä – ja tulla 
vapautuksen, jopa vallankumouksellisen politiikan todelliseksi etujoukoksi (niin 
he luottavaisesti uskovat)”. Kriittisen pedagogiikan oppien mukaisesti Gross-
berg haluaa parantaa elämismaailmassaan kamppailevien toimijoiden toiminta-
kykyisyyttä. Tämän kamppailun yhtenä lähtökohtana on tutkijasubjektin pudot-
taminen jalustaltaan kanssasubjektien joukkoon, yhdeksi meistä. Hän ei voi toi-
mia minkään ryhmän edustajana tai etujoukkona ellei hän itse kuulu tai samastu 
tähän joukkoon. Grossberg tunnustautuu avoimesti tutkimuskohteekseen val-
litsemansa ilmiön, rockin, faniksi. Kulttuurintutkimuksessa on kyse subjektien 
välisestä vuorovaikutuksesta, kulttuurisesta dialogista, johon osallistujat oppivat 
toisiltaan tai niin kuin Grossberg (1995a: 37) asian ilmaisee: identiteeteissä on 
kysymys ”kuulumisesta johonkin, olemisesta jossakin ja siten olemisesta jonkun 
kanssa”.

Kulttuurintutkimuksen suurimpana saavutuksena Grossberg pitää sitä, että 
se on tehnyt jälleen mielekkääksi puheen yhteiskunnallisten toimijoiden aktiivi-
suudesta – oman elämän hallinnasta tai hallitsemattomuudesta, toimintakykyi-
syydestä tai – kyvyttömyydestä. Hän on samaa mieltä Hallin – ja Marxin – kans-
sa siitä, että ”ihmiset tekevät historiaa ehtojen vallitessa, jotka eivät ole heidän 
tekoaan”. Tällaisia kamppailuja nykykulttuurissa käydään erityisesti populaa-
reista teksteistä ja teksteissä tuottajien ja vastaanottajien kesken historiallisissa 
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konteksteissa, jotka eivät ole kummankaan tekoa, mutta joita he pyrkivät oman 
toimintansa kautta muokkaamaan itselleen sopiviksi. Juuri tästä näkökulmasta 
voidaan puhua populaarin politiikoista, joiden taistelutantereena on joukkovies-
tinnälliset tekstit, koska juuri ne määrittävät sitä, millä tavalla me tällä hetkel-
lä miellämme suhteemme maailmaan ja kanssasubjekteihimme. Aikaisemmin 
popu laarin politiikkoja määrittävänä kulttuurisena tekstinä toimi uskonto, koska 
se oli se sementti, joka kittasi subjektit elämismaailmansa rakenteisiin ja antoi 
heidän toiminnalleen mielekkyyden.

Artikulaatioteoreettisessa kulttuurintutkimuksessa keskeisessä asemassa 
on juuri toimijan roolin kontekstuaalisten ehtojen tutkimus. Tästä näkökulmasta 
Grossberg (1995a: 186) määritteleekin kulttuurintutkimuksen tehtäväksi ”kuva-
ta niitä tapoja, joilla ’tekstit’ ja ’diskurssit’ tuotetaan ja asetetaan osaksi yhteis-
kunnallisia muodostumia ja ihmisten arkea – siis paitsi ymmärtää myös vaikut-
taa siihen, kuinka he pitävät yllä, vastustavat ja muuttavat vallitsevia rakenteita 
niitä vastaan kamppaillessaan”.

Edellä esitetyt käsitykset ovat kulttuurintutkimuksen kohdalla Grossbergin 
mukaan merkinneet tutkimuksellisten käytäntöjen uudelleenarviointia – arvioin-
tia, jossa hänellä itsellään on ollut merkittävä rooli. Se on mm. merkinnyt, ettei 
teorian ja sen konkreetin historiallisen kontekstin välillä, joka tarjoaa sekä tut-
kimuksen objektin että sen olemassaolon ehdot, ole radikaalia eroa. Tämä käy 
 hyvin ilmi siinä tavassa, jolla Grossberg itse hahmottaa uudelleen sekä britti-
läisen kulttuurintutkimuksen eri vaiheet että viestinnän tutkimuksen kentän 
moder niteetin ja viestinnän problematiikkojen avulla. 

Tiivistetysti kysymys kiteytyy moderniteetin kaksoisproblematiikaksi ni-
meämääni ilmiöön ja kulttuurintutkimuksen rooliin tämän problematiikan rat-
kaisussa: ”kyse on kulttuurintutkimuksen ymmärtämisestä projektina, jossa on 
kyse yhtäältä kulttuurisen kamppailun erityisyyden määrittelemisestä ja toisaal-
ta moderniteetin ja modernisaation historiallisen kontekstin – jonka sisässä ja 
jota vastaan nykyhetken kulttuuriset käytännöt toimivat – erityisyyden ymmär-
tämisestä” (emt. 186). Tämän teeman Grossberg on nostanut uudelleen, entistä 
pontevammin esille 1990–luvun artikkeleissaan. Erityisesti artikkeli ”Cultural 
Studies, Modern Logics, and Theories of Globalisation” (1997c) on keskeinen. 
Grossbergin artikkelissaan esittämät näkemykset tangeeraavat suoraan tämän 
tutkimuksen keskeisen tematiikan kanssa.

Tekstijärjestelmäanalyyttinen taso muodostaa tutkimukseni teoreettis-
metodologisen selkärangan, joka kohdistuu moderniteetin ja viestinnän proble-
matiikkoihin, mutta erityisesti luvussa 4 sen avulla luen Grossbergin artikulaatio-
teoreettisen kulttuurintutkimuksen muodostumislogiikkaa. Tässä luvussa työs-
tän Grossbergin viestintää koskevia ajatuksia mediatutkimuksen näkökulmasta 
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sellaisiin kysymyksiin, jotka mielestäni nousevat esiin tutkimuksen laajemmas-
sa kontekstissa: viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin välisessä suhteessa sekä 
siinä keskusteluavaruudessa, jonka moderntiteetin avainkäsitteet merkitys, sub-
jekti ja representaatio virittävät.

Tekstijärjestelmäanalyysini rakentuu luvussa 2 esitettävän Foucault’n dis-
kurssianalyysin ja Grossbergin radikaalin kontekstualismin periaatteille. So-
vellan tekstijärjestelmäanalyysini kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologisia 
 tasoja tutkimuksessani niihin kysymyksiin, joita kussakin luvussa otan lähem-
pään analyysiin. Tässä esittelen sen teoreettiset lähtökohdat, jotka ankkuroitu-
vat Foucault’n ajatteluun, erityisesti tietomuodostumien ja kulttuuristen käytän-
töjen analyysiin. 

Tutkimuksen metodista

Jokaisella tutkimuksella on metodinsa. Se jäsentää tutkimuksen kohteeksi va-
litun tietokentän diskursiivisen kaaoksen esitystavalliseksi kosmokseksi – tuo 
sekasortoon järjestyksen. Metodologisesti tekstijärjestelmäanalyysini rakentuu 
Foucault’n kahden esitelmän pohjalle. Vuonna 1970 pidettyä virkaanastujaisesi-
telmää ”Order of Discourse” (1971) kutsun tietomuodostumien analyysiksi ja 
toista ”Politics and the Study of Discourse” (1978) kulttuuristen käytäntöjen 
arkeologiaksi. Näiden kahden Foucault’n diskurssianalyysin puolen varaan ra-
kennan oman tekstijärjestelmäanalyysini. Se on Foucault’n diskurssianalyysin 
sovellutus myös siinä mielessä, että yhdistän sen Grossbergin radikaaliin kon-
tekstualismiin. 

”Order of Discourse” on mielenkiintoinen, koska siinä Foucault kehittelee 
arkeologista metodiaan, jossa diskursiiviset käytännöt ovat ensisijaisia insti-
tutionaalisiin ja muihin käytäntöihin nähden. Foucault ei kiellä syytöksiä, että 
tämä metodi on tulkittavissa liiankin strukturalistiseksi, mutta katsoo kuitenkin 
ettei sen kaikista piirteistä silti tarvitse luopua. Hän tuo ne uuden tiedon genea-
logiaksi kutsumansa metodin puitteisiin. Tämän metodin ensisijaisena tutkimus-
kohteena on subjektin muotoutumiseen liittyvien käytäntöjen kulttuuristen ja 
historiallisten ehtojen analyysi. Siellä täällä esityksessä vilahtelee myös kolmas 
Foucault’n tuotantoa jäsentävä teema, joka on selvemmin esillä toisessa artik-
kelissa ja joka nousee keskeiseksi seksuaalisuuden muotojen kehitystä koske-
vissa tutkimuksissa 1980-luvun kuluessa, nimittäin minäteknologiat ja poliittisen 
etiikan tematiikka. Molemmissa on kysymys siitä, miten yksilöt voivat muokata 
subjektiviteettiaan minäteknologioiden avulla. 

Samaan tematiikkaan ottaa kantaa myös Ricoeur teoksessaan Oneself as 
Another (1992), joka voidaan ymmärtää toimijana toimimisen teorian analyysiksi 
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elämismaailman intersubjektiivisen rakenteistumisen näkökulmasta tarkastel-
tuna. Tämä teema kulkee yhtenä rihmastona läpi tutkimukseni kun tarkastelen, 
miten erilaisten mediatutkimuksellisissa suuntauksissa mielletään yleisön  rooli 
suhteessa joukkoviestinnällisiin teksteihin ja miten nämä tekstit vuorostaan jä-
sentävät toimijoiden elämismaailmaa. Toimijoiden elämismaailmaan merkitys-
rakenteisiin liittyvät teemat löytyvät myös Ricoeurilta.  Tämä ei ole yllättävää, 
 sillä Grossbergin ja Ricoeurin lähestymistavat kuuluvat samaan prosessuaali-
seen viestinnän tutkimuksen teoriakenttään. Grossbergin kulttuurintutkimuk-
sen postmodernistis-konjunkturalistiseen vaiheeseen sijoittuva artikulaatioteo-
reettinen kulttuurintutkimus edustaa prosessuaalisen lähestymistavan konteks-
tissa sen objektiivista suuntausta. Ricoeurin kaksoishermeneutiikka ja sitä hyö-
dyntävät mediatutkimukselliset suuntaukset asettuvat prosessuaalisen lähesty-
mistavan subjektiiviseen teoriakontekstiin. Hermeneuttinen konteksti tuottaa 
kuitenkin hiukan erityyppiset vastaukset.

Foucault’n mukaan tiedon tuotannossa analyysin kohteeksi on otettava ne 
diskursiiviset käytännöt ja kategoriat, jotka ovat konstitutiivinen osa jokaista 
tieteelliseksi luokiteltavaa episteemiä (tai tietojärjestystä). Toisaalta hänestä 
nämä kategoriat ja säännöstöt ovat muodostuneet itsestäänselvyyksiksi tieteel-
lisen toiminnan institutionaalisissa käytännöissä, jolloin niiden toiminta tiedon 
muodostuksessa – so. diskursiivisen objektin tuottamisessa – jää usein tiedos-
tamatta. Jokainen diskurssin käyttäjä potee ainakin jonkin asteista diskursiivista 
sokeutta suhteessa diskurssin perustaviin ehtoihin. Foucault ottaa diskurssiana-
lyysinsa päämääräksi näiden ehtojen historiallisen muotoutumisen osoittami-
sen. Itse kiinnitän huomiota mediatutkimusta ohjaaviin diskursiivisiin ehtoihin. 
Tarkastelen toisin sanoen erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten tapaa 
tuottaa käsitystä siitä, mitä mediatutkimus tieteenä on ja vielä täsmällisemmin 
millaisiksi objekteiksi viestinnälliset ilmiöt kunkin suuntauksen näkökulmasta 
mielletään.

Koska tutkimuksessani keskityn pääsääntöisesti mediatutkimuksen erilaisia 
suuntauksia ohjaavien diskursiivisten sääntöjen ja viestinnän käsitteellistämi-
sessä toiminnassa olevien tutkimuskohdetta määrittävien käytäntöjen analyy-
siin, rajoitan diskurssianalyysin ainoastaan niihin piirteisiin, jotka ovat näiden 
kannalta oleellisia. Keskittyminen tieteellisessä teorianmuodostuksessa toimin-
nassa oleviin säännöstöihin ja tutkimuskohdetta määrittäviin käytäntöihin mer-
kitsee, että on oleellista kiinnittää huomiota siihen, mitä Foucault sanoo vallan 
suhteesta tietoon ja tietävän subjektin asemasta valtatiedon kautta syntyneissä 
tietokentissä. Näin siksi, että juuri se, millä tavalla mediatutkimuksen suuntaus-
ten muodostumislogiikat syntyvät ja miten viestinnän käsitteellistäminen niissä 
tapahtuu, määrittelee samalla myös sen, mihin tietokenttään tutkija itsensä tulee 
asemoineeksi (halusipa hän tätä asemointia tai ei).
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Käsityksensä valtatiedosta Foucault ilmaisee nähdäkseni melko lailla tyh-
jentävästi seuraavassa sitaatissa, jonka otan tutkimukseni metodologiseksi ohje-
nuoraksi. Foucault (1980: 351) kirjoittaa:

Ehkä on pakko luopua siitäkin perinteisestä kuvitelmasta että tietoa on vain 
siellä, missä vallankäyttö on lakannut, ja että tieto voi kehittyä vain vallan mää-
räysten, vaatimusten ja etujen ulkopuolella. Ehkä täytyy lakata uskomasta, että 
valta vie ihmiseltä järjen ja että siksi vallasta luopuminen olisi yksi viisaaksi 
tulemisen ehdoista. On pikemminkin myönnettävä, että valta myös tuottaa tie-
toa (eikä vain hyödynnä sitä suosimalla soveltavaa tietoa tai käyttämällä sitä, 
koska se on hyödyllistä); että valta ja tieto edellyttävät toinen toistaan; että ei 
ole olemassa valtasuhdetta, jolle ei muodostuisi sitä vastaavaa tietokenttää, 
eikä tietoa, joka ei edellyttäisi ja samalla muodostaisi valtasuhteita. Näitä val-
lan ja tiedon välisiä suhteita ei siis voi eritellä lähtemällä tietävästä subjektista, 
joka olisi joko vapaa tai riippuvainen valtarakenteista; on otettava päin vastoin 
huomioon, että tietävä subjekti, tunnettavat kohteet, sekä tiedon soveltamista-
vat ovat kaikki seurausta näistä vallan ja tiedon suhteiden perusedellytyksistä 
ja niiden historiallisista muutoksista, siis lyhyesti sanottuna tieto, vallalle hyö-
dyllinen tai epämieluisa, ei ole lähtöisin tietävän subjektin toiminnasta vaan 
vallan ja tiedon välisistä suhteista ja niiden kautta tapahtuvista kehityskuluista 
ja taisteluista, joista tämä yhdistelmä koostuu ja jotka määräävät tiedon mah-
dolliset muodot ja alueet.

Foucault täsmentää virkaanastujaisesitelmässä käytännöllisellä tasolla, millä 
tavoin tietokentän diskursiivisia järjestyksiä voidaan tutkia suhteessa siihen it-
seensä (sisäiset säännöstöt), suhteessa ulkoisiin mahteihin (ulkoiset säännös-
töt) ja suhteessa puhuvaan/ tietävään subjektiin (tietävää subjektia koskevat 
säännöstöt) tai kuten Foucault yllä olevassa sitaatissa korostaa vallan ja tiedon 
välisiä suhteita on analysoitava ”tietävästä subjektista, tunnettavista kohteista ja 
tiedon soveltamistavoista käsin”. Näitä säännöstöjä sekä niihin liittyviä metodo-
logisia vaatimuksia ja analyysimuotoja hyödynnän tutkimuksessani kun tarkas-
telen viestinnän tutkimuksen metateoreettisia lähestymistapoja ja erilaisia me-
diatutkimuksellisia suuntauksia moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen 
virittämässä tietokentässä. Näiden säännöstöjen varaan rakentuu oma tekstijär-
jestelmäanalyysiksi kutsumani käsitearkeologinen luentamalli. 

Koska tieteelliset käytännöt ovat myös kulttuurisia käytäntöjä, on järkevää 
tarkastella myös niitä diskursiivisina muodosteina. Tällaiseen tarkasteluun löy-
tyy aineksia Foucault’n toisesta artikkelista, jossa hän esittää teesinsä, että kult-
tuurisia käytäntöjä ei tule tarkastella niinkään merkityskäytäntöinä kuin mate-
rialisaatioina. Foucault (1978: 15) kirjoittaa:

En kysy diskursseilta niiden hiljaisia merkityksiä, vaan niiden manifestoidun 
ilmiasun tosiseikkaa ja ehtoja. En kysy niiden kenties kätkemää sisältöä, vaan 
niitä muutoksia, jotka ne ovat aiheuttaneet. En kysy niissä ylläpidettyä merki-
tystä ikuisena alkuperänä, vaan kenttää, jossa ne ovat olemassa muiden rin-
nalla, jäävät henkiin tai katoavat. Kyse on diskurssien analysoimisesta niiden 
ulkoisissa ulottuvuuksissa.
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Tutkimusongelma ja luentakonteksti

Tutkimuksessani on kysymys kuuden viestinnän metateoreettisen lähestymis-
tavan tekstijärjestelmäanalyyttisesta luennasta. Tutkimusongelma voidaan muo-
toilla tästä näkökulmasta seuraavasti: miten objektiivis-referentiaalisessa, sub-
jektiivis-referentiaalisessa, objektiivis-systemaattisessa, subjektiivis-systemaat-
tisessa, objektiivis-prosessuaalisessa ja subjektiivis-prosessuaalisessa lähesty-
mistavassa jäsennetään viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin välisiä suhteita? 
Tekstijärjestelmäanalyysin kulttuuri-, teksti- käsite- ja tekijäarkeologisella tasolla 
huomio kohdennetaan kahteen problematiikkaan. Kysymys koskee tällöin: mi-
ten lähestymistavoissa jäsennetään moderniteetin (miten käsitteet merkitys, 
subjekti ja representaatio tuotetaan tieto-objekteina) ja viestinnän (miten käsit-
teet viestintä, populaari ja elämismaailman merkityskriisi tuotetaan tieto-objek-
teina) problematiikkaa. Erityisesti tarkastelen sitä, millä tavalla erilaiset media-
tutkimukselliset suuntaukset ovat omista lähtökohdistaan nämä problematiikat 
käsitteellistäneet ja millä tavoilla niiden ratkaisut ovat selitettävissä metateoreet-
tisten lähestymistapojen teoreettisista sitoumuksista. 

Tutkimuksessani keskitytään niihin puoliin viestinnän, kulttuurin ja moder-
niteetin suhteessa, jotka mielestäni ovat keskeisiä Grossbergin artikulaatioteo-
reettisen kulttuurintutkimuksen kannalta, jotka kiteytyvät käsitteisiin populaari, 
affekti ja artikulaatio. Esimerkiksi moderniteetin problematiikan avainkäsitteis-
tä merkitys, subjekti ja representaatio nostan esille niitä piirteitä, joita kehitte-
len luvuissa 4 Grossbergin affektiivisen viestinnän analyysissani. Luvussa 3 taas 
esittelen niitä puolia viestinnän käsitteestä, jotka Grossberg joko kokee ongel-
mallisiksi  tai joita hän kehittelee omassa  affektiivisen viestinnän teoriassaan.

Näitä kysymyksiä arvioin yhteenvedossa kolmesta temaattisesta tasosta läh-
tien. Millaisia aineksia moderniteetin problematiikkaa koskeva tekstijärjestelmä-
analyysini on tuonut esille ja mitä ne kertovat alan käymistilasta tällä hetkellä ja 
millaisia johtopäätöksiä sen pohjalta voidaan tehdä mediatutkimuksen eri suun-
tausten tavasta jäsentää joukkoviestinnällisiä ilmiöitä kulttuurisina käytäntöinä 
viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin muodostamassa tutkimusavaruudessa 
ja ovatko niiden antamat vastaukset moderniteetin avainkäsitteisiin lopultakaan 
niin yhteismitattomia kuin tutkimuksessa on esitetty.

Tekstijärjestelmäanalyysini on tietenkin sitoutunutta siinä mielessä, että se 
tuottaa luentaansa vastaavaa tietoa erilaisten mediatutkimuksen suuntausten 
 tavasta jäsentää tutkimuskohdettaan. Siksi onkin syytä pitää mielessä Grossber-
gin huomio siitä millaisten ehtojen vallitessa tutkijat omia narratiivejaan kirjoit-
tavat. Grossberg (1995a: 265) nimittäin korostaa, että ”tutkijoita tarinankertojina 
muokkaa uudelleen viime kädessä se tarina jota he kertovat”. Yhteenvedossa 
on siten syytä tiivistää joitakin piirteitä siitä, millaisesta tarinasta tässä tutkimuk-
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sessa on ollut kyse ja millaisiin tuloksiin kertoja on päässyt lukiessaan teksti-
järjestelmäanalyyttisesti populaarin, viestinnän ja artikulaation välistä suhdetta 
toisaalta Grossbergin affektiivisen viestintäteorian muodostamassa kontekstis-
sa, toisaalta moderniteetin ja viestinnän problematiikoiksi nimeämässäni tutki-
muskontekstissa.

Kulttuurintutkijoiden tavoin olen liikkunut tekijäarkeologisella tasolla samas-
sa maastossa ja samoilla eväillä kuin mitä nämä tekevät Grossbergin mukaan. 
Tekstijärjestelmäanalyysi tieteellisten käytäntöjen kontekstuaalisena ana lyysina 
merkitsee, että tutkija tarinansa kertojana paikantuu aina niihin konteksteihin, 
joita hän konstruoi, jolloin tutkija on Grossbergin (emt. 263) mukaan ”välittö-
mästi osallinen omassa tarinassaan, koska tarinankertoja väistämättä on tarinan-
sa hahmo yhtä suuressa määrin kuin kuka muu sosiaalisesti määräytynyt sub-
jekti tahansa”. Tällöin

tutkijan onkin sijoitettava itsensä tietoisesti uudelleen niille kartoille, joita hän 
konstruoi. Mutta tässä ei ole kyse siitä, että tutkija problematisoisi jatkuvasti 
omia suhteitaan kartalla, että hän pakottautuisi loputtomasti kieltämään itsen-
sä ja tekijyytensä karttaan nähden. Kulttuurintutkija kulkee mutkikkaiden 
sosi aalisten positioiden ja identiteettien kautta. Hän sallii itsensä matkustavan 
maaston halki ja antaa sijaintinsa jatkuvasti muuttua häilyvästi strukturoidulla 
voimakentällä. Liikkuessaan populaarikulttuurin ja arkielämän kentällä ja sen 
kanssa hän pyrkii parhaan kykynsä mukaan kartoittamaan käytäntöjen keski-
näistä asemaa, artikulaation ja paon viivoja (emt. 264–265)

Se kartta, jota olen tutkimuksessani käyttänyt ja johon mitä ilmeisimmin olen 
panostanut, on tekstijärjestelmäanalyysi. Se on toiminut sinä kontekstina, jonka 
olen konstruoinut erilaisten mediatutkimuksen tietomuodostumien tieteellis-
ten käytäntöjen analysoimiseksi. Se on toiminut sinä karttana, jonka avulla olen 
navigoinut mediatutkimuksen episteemisessä saaristossa, paikantanut sieltä 
erilaisia temaattisia tasoja, päätyen milloin erilaisten tietomuodostumien episte-
mologisten erojen korostamiseen milloin taas niiden tutkimuskäytäntöjen yhtä-
läisyyksien osoittamiseen.

Lukijaa on syytä lopuksi muistaa, että tämän tyyppisessä tutkimuksessa, 
”vaelluksella halki kentän ei koskaan saavuta mihinkään päätepisteeseen,  uusia 
polkuja löytyy aina – samoin polkuja, joille tutkija olisi mahdollisesti voinut 
lähteä. Sitä paitsi tehdyt valinnat heijastavat yhtä paljon tutkijan strategisia in-
tentioita kuin kriittisen tutkimuksen historiallisia päämääriä”. Tutkimuksessa-
ni availlaan toisin sanoen joitakin polkuja ja tehdään selkoa niistä strategisista 
 intentioista, joita tekstijärjestelmäanalyysiin sisältyy ja siitä, miten ne milloinkin 
nousevat esille sen kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologisissa sovellutuk-
sissa. 

Jamesonilaisella terminologialla ilmaistuna, tutkimuksessa on kysymys 
myös oman tutkimuksen metakommentaarisesta luennasta ja ricoeurilaisella 
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sen affi rmatiivisten puolien esiinnostamisesta, jotka eivät kohdistu pelkästään 
analyysissa saavutettuihin tuloksiin vaan myös tutkimuksen läpi kulkeneiden 
mediatutkimuksellisten, artikulaatioteoreettisten ja tekstijärjestelmäanalyyttis-
ten tasojen kohdennetumpaan tarkasteluun.

Ehkä onkin niin, että teoreettisista eroista huolimatta, esimerkiksi tutkimus-
kohteen tasolla tai kommunikatiivisen toiminnan mieltämisessä kulttuurisina 
käytäntöinä, eroilla ei näytäkään olevan sellaista painoarvoa kuin niihin on teo-
reettisesti ladattu.
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LUKU 1
Radikaali kontekstualismi ja 

tekstijärjestelmäanalyysi

Yksilö on varmaankin yhteiskunnan ’ideologisen’ kuvan fi ktiivinen atomi, 
mutta se on samalla tuon ’kuriksi’ kutsutun vallan erityisteknologian tuottama 

tosiasia. On lakattava kuvaamasta vallan seuraamuksia aina vain sellaisin 
negatiivisin termein kuin että valta ’sulkee pois’, ’kukistaa’, ’tukahduttaa’, 
’sensuroi’, ’abtrahoi’, ’naamioi’ ja ’kätkee’. Tosiasiallisesti valta tuottaa; se 
tuottaa tosiasioita eli kohdealueita ja totuuden rituaaleja. Yksilö ja hänestä 

kenties saatava tieto sisältyvät tähän tuottamiseen.
Michel Foucault: ”Tarkkailla ja rangaista”

For twenty fi ve centuries, Western knowledge has tried to look upon the world. 
It has failed to understand that world is not for the beholding. It is for the 

hearing… our science has always destined to monitor, abstract, and castrate 
meaning, forgetting that life is full of noise and that death alone is silent; work 
noise, noise of humanity, noise of beast, noise rough sold, oil prohibited. Nothing 
essential happens in the absence of noise. Now we must learn to judge a society 

more by its sounds, by its art, and by its festivals, than by its statistics.
Jacques Attali 1985: 3

Tässä luvussa tarkastelen sitä, millaisessa yleisemmässä teoreettis-metodologi-
sessa kontekstissa Grossbergin edustamaa artikulaatioteoreettista kulttuurin-
tutkimusta on käsittääkseni hyödyllistä tarkastella. Näin siksi, että Grossberg 
ja monet muut tämän hetken kulttuurintutkijat toistuvasti korostavat kontekstu-
aalisen analyysin merkitystä kaikissa sen ulottuvuuksissa. Oma tekstijärjestel-
mäanalyyttinen tapani jäsentää niin media- kuin kulttuurintutkimusta on vaali-
heimolaisessa suhteessa niin Grossbergin artikulaatioteoreettiseen kulttuurin-
tutkimukseen, Foucault’n diksurssianalyysiin, Jamesonin metakommentaariin 
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kuin Ricoeurin kaksoishermeneutiikkaan, joita tässä tutkimuksessa jäsennetään 
modernin luentaskeemoina, joissa tarkastellaan viestinnän, kulttuurin ja moder-
nin välisiä suhteita.

Jos verrataan Grossbergin näkemyksiä nykyisessä kulttuurintutkimuksessa 
yleisemminkin pinnalle nousseisiin etnografi siin tekstin tulkintamalleihin ja näi-
hin sisältyviin käsityksiin tieteellisen tekstin luonteesta, niin yhtäläisyydet ovat 
melko ilmeiset. Tämä ei ole yllättävää, sillä Grossberg on muutamassa yhteydes-
sä itsekin sympatisoinut näitä teorioita. Erityisen kiinnostava ja herätteitä antava 
oman työni kannalta on ollut Grossbergin ja joidenkin postmodernien antropo-
logien näkemys tekstin ja subjektin asemasta antropologisessa tiedontuotan-
nossa. Molemmissa ollaan melkolailla samoilla linjoilla tieteellisten diskurssien 
luonteesta kuin mitä Foucault omissa ko. aihetta koskevissa tutkimuksissaan, 
joissa keskeiseen asemaan nousevat tiedontuotantoa ohjaavat diskursiiviset 
säännöstöt. 

Luvun tutkimuskonteksti

Tämä keskustelu on esitelty kattavasti James Cliffordin ja George Marcusin toi-
mittamassa teoksessa Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography 
(1986), jossa tekstuaalisen antropologian edustajat esittivät käsityksiään etno-
grafi sten tekstien tuottamistavoista, jollaista myös itse tässä tutkimuksessa har-
rastan. Grossbergin radikaaliksi kontekstualismiksi nimeämä luentastrategia 
kuuluu mielestäni myös tähän samaan tieteellisten esitysmuotojen joukkoon. 
Pidän radikaalia kontekstualismia yhtenä juonteena modernin tieteen diskursii-
visten käytäntöjen analyysiin pureutuvaa metodologiaa, jota esittelen tässä lu-
vussa ja lähemmin suhteessa mediatutkimuksen kenttään luvussa 2. Radikaali 
kontekstualismi tieteellisenä teoriana ei ole ainutkertainen. Samanlaisia kon-
tekstuaalisia analyysitapoja löytyy tällä hetkellä hyvin monista eri tieteistä, jos-
kin hiukan eri tavoin jäsentyneinä.

Subjektin ja tekstin ongelmista käytävä keskustelu muuttui jo 1970- ja 1980-
lukujen kuluessa monitieteelliseksi ja tieteiden väliseksi ongelmaksi. Otan tässä 
kuitenkin esittelyyn vain joitakin keskeisiä piirteitä antropologisesta keskuste-
lusta James Cliffordin ja Paul Rabinowin artikkeleiden pohjalta. He ottavat mie-
lestäni Grossbergin tavoin rakentavassa hengessä oppia jo muilla tieteen aloilla 
käydystä vastaavasta keskustelusta ja kehittelevät uusia uria aukovaa tieteellisen 
tekstin tuottamisstrategiaa. Tämä ei tietenkään merkitse, että sen enempää minä 
kuin hekään olisivat ratkaisseet subjektia ja tekstiä koskevat visaiset teoreettiset 
ongelmat, mutta jo niiden tiedostaminen auttaa eteenpäin myös tieteen ohdak-
keisella saralla. Oma tekstijärjestelmäanalyysini edustaa yhtä kontekstuaalista 
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lähestymistapaa, jossa Foucault’n diskurssianalyysin ja Grossbergin radikaalin 
kontekstualismin hengessä tarkastellaan metateoreettisella tasolla viestinnän 
tutkimuksen metateoreettisia lähestymistapoja, erilaisten mediatutkimuksel-
listen suuntausten ja populaaria koskevien tutkimustapojen kontekstuaalisia 
 ehtoja.

1.1.
TIETEELLISEN TEKSTIN TUOTTAMISSTRATEGIOISTA

Tieteellisten tekstien tuottamisstrategioissa Clifford, Rabinow ja Grossberg kiin-
nittävät erityistä huomiota tekstisyyden tuottamisen erityisiin ehtoihin, joita jo 
johdannossa nostin esiin ja joita täsmennän vielä tässä teoreettis-metodologises-
sa luvussa. Cliffordin (1986: 16) mukaan etnografi sta kirjoittamista määräävät 
seuraavat kuusi tekijää, jotka määrittävät myös pitkälti tutkimukseni esitysmuo-
don: 

1. kontekstuaalisuus: se hyödyntää ja luo merkityksellisiä sosiaalisia miljöitä
2. retorisuus: se käyttää ja sitä käytetään ilmaisutavallisissa konventioissa
3. institutionaalisuus: jokainen kirjoittaa joidenkin erityisten perinteiden, 

oppialojen, yleisöjen intresseistä käsin ja niitä vastaan
4. lajityypillisyys: etnografi nen kirjoitus voidaan tavallisesti erottaa romaanista 

tai matkakertomuksesta
5. poliittisuus: kulttuuristen todellisuuksien esittämistä koskeva auktoriteetti 

on epätasaisesti jaettu ja joskus kyseenalainen
6. historiallisuus: kaikki edellä luetellut konventiot ja rajoitukset ovat muuttuvia

Nämä teemat kytkeytyvät tässä luvussa Foucault’n diskurssianalyyttiseen luenta-
skeemaan ja Grossbergin radikaaliin kontekstualismiin ja ne kulkevat yhtenä 
juonteena läpi tutkimuksen, toimien tekstijärjestelmäanalyysia pontevoittavina 
panostuskarttoina. Foucault lähtee siitä, että ei ole olemassa yhteiskuntaa, jon-
ka tiedontuotantoa eivät säätelisi jonkin tyyppiset diskursiiviset käytännöt, jotka 
sane levat sen mikä on tieteellinen totuus. Foucault’n (1980: 35) tunnettu teesi-
hän kuuluu: 

On myönnettävä, että valta tuottaa tietoa (eikä vain hyödynnä sitä suosimal-
la soveltavaa tietoa tai käyttämällä sitä, koska se on hyödyllistä); että valta ja 
 tieto edellyttävät toinen toistaan; että ei ole olemassa valtasuhdetta, jolle ei 
muodostuisi sitä vastaavaa tietokenttää, eikä tietoa, joka ei edellyttäisi ja sa-
malla muodostaisi valtasuhteita. Näitä vallan ja tiedon välisiä suhteita ei siis 
voi eritellä lähtemällä tietävästä subjektista, joka olisi joko vapaa tai riippuvai-
nen valta rakenteista; on otettava päinvastoin huomioon, että tietävä subjekti, 
tunnettavat kohteet, sekä tiedon soveltamistavat ovat kaikki seurausta näistä 
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vallan ja tiedon suhteiden perusedellytyksistä ja niiden historiallisista muu-
toksista.

Foucault’n mukaan juuri tietävää subjektia, tunnettavia kohteita ja tiedon sovel-
tamista koskevat diskursiiviset säännöt määrittelevät tieteen pelinsäännöt. Ja 
kuten sitaatista käy ilmi siinä on aina kysymys vallasta. On kuitenkin huomatta-
va, että Foucault ei tarkastele valtatietoa ja valtaa pelkästään substantiaalisesti. 
Foucault’lle vallan ja tiedon käsitteiden analyysissa on aina myös kyse puhuvan 
subjektin tuottamisen analyysista. 

Vastaavasti Cliffordille ja Rabinowille etnografi sissa teksteissä on kyse tie-
teellisen subjektiuden tuottamisen strategioiden tutkimuksesta. Clifford on kiin-
nostunut siitä millaisia diskurssin spesifi kaatioita etnografi asta löytyy. Niin kuin 
Clifford edellä esittää, nämä spesifi kaatiot voivat koskea mm. seuraavia tekijöitä: 
kuka puhuu? kuka kirjoittaa? missä ja milloin? kenen kanssa ja keille? minkälais-
ten instituutioiden ja historiallisten rajoitusten alla? – kaikki kysymyksiä, jotka 
kuuluvat Foucault’n tiedontuottamisen diskursiivisen analyysin tutkimuskohtei-
den ydinkysymysten joukkoon ja – kuten kohta näemme  –  joita myös Gross-
berg omassa radikaalin kontekstualismin teoriassaan pitää esillä, ja jotka myös 
rakentavat tekstijärjestelmäanalyysini kulttuurisia, tekstuaalisia, käsitteellisiä ja 
tekijään liittyviä tasoja.

Cliffordin mukaan etnografi nen työ tapahtuu vallan epätasapainon maail-
massa, joka muuttuvuudesta huolimatta on valtarakenteita säilyttävää. Etno-
grafi a on osallisena valtasuhteiden toiminnassa. Mutta vaikka näin on Clifford 
(emt. 9) korostaa, että ”sen funktio näiden suhteiden sisällä on kompleksinen, 
usein ambivalentti, poliittisesti vastahegemoniallinen”. Etnografi a on aktiivisesti 
asettunut vahvojen merkityssysteemien väliin. Tällä Clifford (emt. 2–3) tarkoit-
taa, että etnografi a 

asettaa kysymyksiä kulttuurien, sivilisaatioiden, luokkien, rotujen ja sukupuol-
ten rajoilla. Etnografi a uloskoodaa ja uudelleenkoodaa, paljastaa kollektiivisen 
järjestyksen ja sen erilaisuuden perustoja, ulkoistamisia ja sisäistämisiä. Se 
kuvaa innovaation ja rakenteistumisen prosesseja ja on itse osa näitä proses-
seja.

Rabinow (1986: 256) myös korostaa sitä, että etnografi sten tekstien tuottaminen 
kytkeytyy aina valtaan ja vallan sosiaaliseen paikkaan. Viimeisten kymmenen 
vuoden aikana antropologien lisäksi näihin teemoihin ovat pureutuneet niin kir-
jallisuudentutkijat, kulttuurintutkijat, feministit kuin kriittiset intellektuellitkin. 
Rabinow kytkee antropologiassa tapahtuneen tiedon rakenteellisten ehtojen ja 
tekstien tuottamisen subjektin ehtojen analyysin osaksi laajempaa tiedontuot-
tamista koskevaa tieteellistä murrosta, jota hän analysoi myöhemmin yksityis-
kohtaisemmin teoksessaan Anthropos Today. Refl ections on Modern Equipment 
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(2003). Tätä murrosta ounaili myös Foucault teoksessaan Order of Things. Rabi-
now (1986: 256) näkee Foucault’n tavoin tässä murroksessa olevan kysymys 
länsimaisen tiedon käsitteen dekonstruktiosta. Murroksessa ei kuitenkaan ole 
pelkästään kyse vallasta ja sen paikasta. Siihen kytkeytyy myös sellaisia kysy-
myksiä kuin ”imaginaation ja representaation formaaliset ongelmat, kysymys 
dominaatiosta ja resistanssista, eettisestä subjektista ja sellaiseksi tulemista kos-
kevista tekniikoista”. 

Tämä tendenssi on käynyt yhä voimakkaammaksi 1990-luvulla. Nykytutki-
muksen itseanalyysissa ja tutkijan oman aseman paikantamisessa tieteellisillä 
kentillä on kysymys samasta ilmiöstä minkä Rabinow paikantaa antropologises-
sa tiedonmuodostuksessa. Niissä kaikissa on kysymys länsimaisen epistemo-
logian hylkäämisestä (sen tuolle puolen menemisestä) ja keskustelusta, koska 
”keskustelu yksilöiden ja kulttuurin välillä on mahdollista ainoastaan sellaisissa 
konteksteissa, joita rajoittavat historialliset, kulttuuriset ja poliittiset suhteet” 
(emt. 239). Tällaisesta tekstin tuottamisstrategiasta on pitkälti kyse myös Gross-
bergin omassa radikaalissa kontekstualismissa. Rabinow tekee kuitenkin eron 
oman ja Richard Rortyn keskusteluanalyysin välillä (jota Rorty kutsuu edifi oi-
vaksi fi losofi aksi), jossa keskustelua rajoittavat ulkoiset tekijät eivät tule esille 
siinä määrin kuin Rabinowin tai Grossbergin luentamalleissa. Diskurssia itseään 
konstituoivat sosiaaliset käytännöt ovat ainoastaan osa sitä kenttää, joka määrit-
tää jonkin tieteellisen puhetavan käytäntöjä.

Seuraavaksi onkin syytä tarkastella täsmennetymmin Foucault’n diskurssi-
analyysia ja sen asemaa tutkimukseni metodisena ohjenuorena.

1.2.
FOUCAULT’N DISKURSSIANALYYSISTA 

TUTKIMUKSEN OHJENUORANA

Vuoden 1970 virkaanastujaisesitelmässään ”Order of Discourse” Foucault 
(1971) täsmentää käytännöllisellä tasolla, millä tavoin tietokentän diskursiivisia 
järjestyksiä voidaan tutkia suhteessa siihen itseensä, suhteessa ulkodiskursiivi-
siin mahteihin ja suhteessa puhuvaan/tietävään subjektiin, eli kuten Foucault jo 
edellä esillä olleessa sitaatissa korostaa, vallan ja tiedon välisiä suhteita on analy-
soitava ”tietävästä subjektista, tunnettavista kohteista ja tiedonsoveltamistavoista 
lähtien” (kursivointi EP). Nämä puolet ovat esillä myös tekstijärjestelmäanalyy-
sissani, kun tarkastellen niin Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurin-
tutkimuksen tietokentän rakenteistumista kuin sen suhdetta muihin esittelyyn 
otettaviin yhteiskuntateoreettisiin viitekehyksiin ja kulttuurintutkimuksellisiin 
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suuntauksiin. Ne jäsentävät tutkimukseni mediatutkimuksellisia, artikulaatio-
teoreettisia ja tekstijärjestelmäanalyyttisia tasoja.

Diskurssianalyysin lähtökohdat ja taustat

Tiedon arkeologiaa ja genealogiaa koskevan tematiikan esiinlukemiseen ja 
oman tekstijärjestelmäanalyysini kehittelemiseen käytän virkaanastujaisesitel-
män ohella seuraavia Foucault’n tekstejä: virkaanastujaisesitelmän kanssa 
 samoihin aikoihin (1971) ilmestynyttä esseetä ”Nietzsche, genealogia ja histo-
ria” (suomeksi kokoelmassa 1998), jossa genealogisen analyysin nietzscheläiset 
ulottuvuudet tuodaan selkeästi esiin; teosta Tarkkailla ja rangaista (1980; rans-
kaksi 1975), jossa arkeologis-genealoginen malli saa kypsimmän muotonsa; sekä 
artikkelia ”The Subject and Power” (1982), jossa Foucault jälkikäteen kiteyt tää 
käsityksensä valtatiedosta ja esittää, että koko hänen tuotantonsa keskeinen 
teema on subjektin muotoutumisprosessin eri puolien historiallinen analyysi. 
Tämä teema kiteytyy myös tämän luvun motossa. Arkeologia ja genealogia ovat 
Foucault’lle historiallisia metodeja, joiden avulla hän tutkii vallan materialisaa-
tioprosesseja, erityisesti tiedonmuodostuksen diskursiivisia ehtoja, jotka ovat 
keskeisessä asemassa myös omassa tekstijärjestelmäanalyysissani.

Diskurssianalyysi kohdistuu niihin sääntöihin, jotka tekevät diskursseista 
tieteellisiä esityksiä. Näiden säännöstöjen – joita Foucault erottaa kolmea typpiä: 
ulkoiset, sisäiset ja puhuvaa subjektia koskevat ja joita vastaavat metodologiset 
vaatimukset (ympärikääntäminen, epäjatkuvuus, erityisyys ja ulkoisuus) sekä 
analyysimuodot (kriittinen ja genealoginen) – avulla Foucault pyrkii identifi oi-
maan tiedon mahdollisuuden edellytykset. Diskurssianalyysi ei pyri osoittamaan 
mitä jokin tieteellinen väittämä tarkoittaa, vaan pikemminkin miksi juuri tuo 
väittämä tuotettiin silloin kuin se tuotettiin ja miksi juuri tästä, mutta ei jostakin 
toisesta, tuli tieteellinen totuus.

Marike Finlay (1987: 2) määrittelee diskurssianalyysin tehtäväksi ”tutkia 
niitä tapoja, joilla erilaiset instituutiot ja epistemologiset positiot ottavat haltuun 
objekteja tai ideoita ja sitä millä tavoin ne niitä kohtelevat”. Toisin sanoen dis-
kurssianalyysi tutkii niitä tapoja, joilla objekteista ja ideoista puhutaan. Keskeis-
tä analyysissa on osoittaa ne säännöstöt – tai diskursiiviset käytännöt – joita on 
noudatettava kun tuotetaan väitteitä, jotta ne voitaisiin hyväksyä tieteellisiksi to-
tuuksiksi, jotka ovat aina tietyn hallitsevan diskurssin määräämiä. Esimerkiksi 
ptolemaiolaisen tähtitieteen edustajat, jotka pitivät maapalloa maailmankaikkeu-
den keskuksensa, edustivat oman aikansa tieteellistä totuutta, vaikka Demokri-
tos oli oikeassa väittäessään auringon olevan maailmankaikkeuden keskus. 
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Tiedontuotannossa Foucault’n mukaan analyysin kohteeksi on otettava ne 
diskursiiviset käytännöt ja kategoriat, jotka ovat konstitutiivinen osa jokaista tie-
teelliseksi luokiteltavaa episteemiä. Toisaalta hänestä nämä kategoriat ja sään-
nöstöt ovat muodostuneet itsestäänselvyyksiksi tieteellisen toiminnan institu-
tionaalisissa käytännöissä, jolloin niiden toiminta tiedon muodostuksessa – so. 
diskursiivisen objektin tuottamisessa – jää usein tiedostamatta. Jokainen dis-
kurssin käyttäjä potee ainakin jonkinasteista diskursiivista sokeutta suhteessa 
diskurssin perustaviin ehtoihin. Foucault ottaa diskurssianalyysinsa päämääräk-
si näiden ehtojen historiallisen muotoutumisen osoittamisen. Tekstijärjestelmä-
analyysissani noudatan samaa periaatetta tarkastellessani Grossbergin artiku-
laatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen muodostumislogiikkaa ja niitä diskur-
siivisia käytäntöjä, jotka selittävät sen, miten viestinnän tutkimuksen kuudessa 
metateoreettisessa lähestymistavassa ja erilaisissa mediatutkimuksellisissa 
suuntauksissa käsitteellistetään moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen 
avaintermit subjekti, merkitys, representaatio, viestintä, populaari ja elämismaa-
ilman merkityskriisi.

Foucault lähtee siitä, että kaikissa yhteiskuntamuodoissa tiedon tuotantoa 
säätelevät aina jonkintyyppiset diskursiiviset käytännöt, jotka sanelevat sen, 
mikä on tieteellinen totuus ja mitkä sen pelinsäännöt. Kuten edellä jo mainitsin, 
diskursseissa Foucault’lle on aina kysymys produktiivisesta vallasta. Tämä mer-
kitsee, ettei valtatietoa ja valtaa tule tutkia substantiaalisesti vaan vallan ja tiedon 
käsitteiden analyysissa on aina perimmältään kyse puhuvan subjektin tuottami-
sen analyysista niin kuin tämän luvun motosta käy myös ilmi.

Tätä hän korostaa erityisesti artikkelissaan ”The Subject and Power” (1982). 
Tässä artikkelissaan Foucault puhuu vallan analyysin kolmesta eri ulottuvuudes-
ta: eksploitaatiosta, dominaatiosta ja subjukaatiosta. Foucault’n keskeinen teesi, 
on, että suurin osa valtaa koskevista analyyseista keskittyy lähes yksinomaan 
eksploitatiivisten ja dominatiivisten valtasuhteiden analyysiin. Vallan kolmas 
ulottuvuus, subjukaatio, kohdistuu tällä hetkellä sellaisiin vallan puoliin, jotka 
ovat kauimpana voiman suorasta käytöstä – esimerkiksi arkielämän käytäntöjen 
organisoimiseen eli siihen mistä Grossberg puhuu vallan materialisaationa. Sii-
nä on kysymys sellaisesta valtasuhteiden verkostosta, jossa pelissä ovat yksilöi-
den ja ryhmien identiteetit ja joissa yhteiskunnallinen järjestys sanan laajimmas-
sa merkityksessä saatetaan voimaan. Tämä hallinnoimisen puoli oli keskeisellä 
sijalla kulttuurintutkimuksen strukturalistis-konjunkturalistisessa vaiheessa ja 
se löytyy myös Ricoeurin tuotannosta, kun hän tutkii toiminnan logiikkaa (toi-
mintaa tekstinä). 

Ranskalaisessa 1960-luvun ajattelussa, erityisesti Althusserilla, subjektia 
koskevat teemat liittyivät ideologian keskeiseen piirteisiin, siihen, että ideologia 
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kutsuu yksilöitä subjekteiksi. Ideologisia käytäntöjä voimakkaammin Foucault’n 
subjektianalyysissa korostuu diskursiivisten käytäntöjen materiaalisuus, se että 
subjektit konstituoituvat niiden kontekstien kautta, joita he konstituoivat. Tämä 
piirre taas nousee esille kulttuurintutkimuksen postmodernistis-konjunkturalis-
tisessa vaiheessa, jossa ei olla ainoastaan kiinnostuneita siitä, miten diskurssit 
asemoivat subjekteja, vaan myös siitä, miten subjektit artikuloivat diskursseja ja 
diskurssien kautta tuottavat ne arkielämän käytännöt, joissa elävät.

Tiivistetysti Foucault lähtee siitä, että jokaisella yhteiskunnalla on omat nar-
ratiivinsa, joita kerrotaan yhä uudelleen, toistetaan ja muunnellaan. Yksi tällai-
nen narratiivi on kommentaari, joka on tieteellisen tiedonmuodostuksen keskei-
simpiä instrumentteja. Sillä on kaksi tehtävää: se tekee toisaalta mahdolliseksi 
uusien diskurssien loputtoman tuotannon, mutta toisaalta se pyrkii sanomaan 
lopullisen totuuden kohteenaan olevasta tieteellisestä esityksestä. Mutta tämän 
se tekee paradoksaalisella tavalla: sen on sanottava kohteenaan olevasta esi-
tysmuodosta jotakin muuta kuin mitä itse teksti sanoo, mutta sillä ehdolla, että 
tämä jokin muu ilmaisee kohteenaan olevan tekstin toden merkityksen. Kom-
mentaarissa annetaan tekstin puhua, mutta se puhuu vain tietyn auktoriteetin 
omaavan tulkitsijan suulla. Kommentaaria voi luonnehtia legitimaatiodiskurssik-
si, joka kertoo totuuden kohdetekstistään – sanoo saman minkä kohdetekstikin: 
se uusintaa kohdetekstin identiteetin toiston ja samuuden avulla.

Tämä tuo esille kaikessa tiedonmuodostuksessa tällä hetkellä mielenkiin-
non kohteeksi nousseen tekijäfunktion roolin. Kuka puhuu itse tekstissä ja 
kuka puhuu kommentaarissa. Tekijäfunktion roolia on tarkasteltava yhteydes-
sä Foucault’n muuhun tuotantoon – erityisesti artikkeliin ”What Is Author?” 
(1977: 113–136) – sekä lausumaan ja lausuman aktiin liittyvään problematiik-
kaan (1972: 88–105). Jälkistrukturalistien tavoin Foucault puhuu mieluummin 
tekijäfunk tiosta, joka yhdistää samalla tekijänimellä kirjoitettuja teoksia. Tekijä 
redusoituu tällöin tavallaan tiettyjä kirjoituksia ja lausumia koossapitäväksi peri-
aatteeksi, identiteetiksi ilman individualiteettia. Tekijä antaa diskurssille kerron-
nallisen identiteetin. Diskurssi on yksilöitävissä jonkun intentionaalisiin aktei-
hin, joiden oikean merkityksen ymmärtäminen on tekstin tulkinnan tavoitteena. 
Mutta asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, sillä tekijäfunktion rooli on 
erilainen erilaisissa esitysmuodoissa ja se saattaa vaihdella samassakin esitys-
muodossa historiallisesti.

Tekijäfunktion Foucault (1977: 113) määrittelee täsmällisesti seuraavasti: 

toisin kuin erisnimi, joka liikkuu diskurssin sisästä sen ulkopuolella olevaan 
todelliseen henkilöön, joka sen tuotti, tekijän nimi jää tekstin sisäpuolelle – se 
erottaa tekstit toisistaan, määrittelee niiden muodon ja luonnehtii niiden ole-
mistapaa. Se viittaa tiettyyn diskurssin ryhmän olemassaoloon ja viittaa tämän 
diskurssin statukseen yhteiskunnan ja kulttuurin sisässä. Tekijän nimi ei ole 
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kirjoittajan sosiaalisen aseman funktio, eikä se ole myöskään fi ktiivinen; se 
on paikannettavissa yhdeksi epäjatkuvuuksien haaroista, joka synnyttää uusia 
 diskurssien ryhmiä ja niiden singulaarisia olemistapoja.

Näin määriteltynä tekijäfunktiolla on diskurssissa narratiivinen rooli: se pitää 
koossa tiettyjä diskursseja koskevia esityksiä, jotka voidaan identifi oida tekijän 
nimen avulla yhdelle yksilölle kuuluviksi. Marx ja Nietzsche tekijäniminä pitä-
vät koossa tiettyä tiedonkorpusta, josta voidaan puhua Marxin tai Nietzschen 
tuotantona. Tällöin kuitenkin joudutaan pohtimaan mitä kaikkea samalla nimellä 
signeerattuun tuotantoon on luettava mukaan: kuuluvatko esimerkiksi Marxin 
allekirjoittamat pesulalaskut, onnittelukortit, toisten tekstien reunamerkinnät sa-
malla tavalla hänen tuotantoonsa kuin Pääoma ja mikä niiden suhde tähän teok-
seen on. Kysymys liittyy Foucault’lla laajemmin siihen mikä on tekijäfunktion 
rooli tiedon diskursiivisessa järjestyksessä ja juuri tämän järjestyksen näkökul-
masta Foucault lähestyykin sitä omassa tuotannossaan: ”subjekti on riisuttava 
luovasta roolistaan ja sitä on analysoitava diskurssin kompleksisena ja muuttuva-
na funktiona” (emt. 138). Samassa hengessä tässä tutkimuksessa luen erilaisten 
mediatutkimuksen suuntausten edustajien tuotantoa, samoin kuin Grossbergin 
tuotantoa ja sen suhdetta brittiläisen kulttuurintutkimuksen eri vaiheisiin.

Tekijäfunktion Foucault (emt. 130–131) kytkee niihin legaalisiin ja institutio-
naalisiin systeemeihin jotka rajaavat, määräävät ja artikuloivat diskurssin aluet-
ta. Se ei myöskään operoi yksiselitteisellä tavalla kaikissa diskursseissa, kaikki-
na aikoina ja kaikissa kulttuureissa. Tekijäfunktiota ei voida määritellä lukemal-
la teksti jonkun kirjoittajan tiliin, vaan sitä määriteltäessä on otettava huomioon 
hyvin monia täsmällisesti määriteltyjä ja kompleksisia diskursseja. Ennen kaik-
kea on pidettävä mielessä että tekijäfunktio ei viittaa mihinkään aktuaaliseen 
yksilöön. Kun sitä tarkastellaan tekstin narratiivisena elementtinä, tekijäfunktio 
tekstin rakenteen ominaisuutena mahdollistaa tiettyjen erojen ja subjektiposi-
tioiden tuotannon, joihin kuka tahansa lukija voi samaistua ja näin tuottaa itsen-
sä tekstin luennan kautta tämän diskurssin yhtenä subjektina. (Tietenkin myös 
torjunta on täysin mahdollista, mutta siihen sisältyy omat riskinsä. Jos lukija 
haluaa olla osallisena tieteellisessä totuudessa, hän varoo horjuttamasta kovin 
kohtalokkaalla tavalla hallitsevan diskurssin järjestystä, jota en myöskään itse 
tee tässä tutkimuksessani – ainakaan tietoisesti).

Kulttuurintutkimuksen kannalta mielenkiintoisen ryhmän tekijäfunktion 
kannalta muodostavat ne joita Foucault kutsuu diskursiivisten käytäntöjen luo-
jiksi. Tällaisia ovat Marx ja Freud, jotka loivat poliittisen taloustieteen ja psyko-
analyysin ja niihin liittyvät tieteelliset käytännöt. Omina itsenäisinä oppialoinaan 
tai tieteellisinä esitysmuotoinaan ne tuottavat jatkuvasti uusia elementtejä, joita 
ei voida palauttaa luojiensa tuottamiin diskursiivisiin käytäntöihin, mutta jotka 
tästä huolimatta ovat osa sitä diskursiivista kenttää jonka Marx ja Freud loivat. 
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Näistä tieteellisistä kentistä voidaan puhua esimerkiksi marxilaisena yhteiskun-
tateoriana tai freudilaisena psykoanalyysina, jolloin adjektiivi ei viittaa niinkään 
tekijyyteen kuin siihen diskursiiviseen kenttään, jossa marxilaisuus ja freudi-
laisuus saavat kulloisenkin tieteellisen identiteettinsä. Se mistä tällaiset uudet 
tieteet syntyvät ja miten ne tuottavat omat käsitteensä on Althusser (1984: 27) 
luonnehtinut seuraavasti:

Halutessaan ajatella päivittäisessä käytännössään tekemäänsä erikoista löy-
töä, ts. halutessaan ilmaista sen tiukan tieteellisen järjestelmän abstraktein 
käsittein, Freud ei etsimälläkään löytänyt teoreettisia edeltäjiä, isiä teorian 
alueella. Hänen oli tultava toimeen tilanteessa, jossa sai olla itse oma isänsä ja 
omilla käsityöläisen käsillään konstituoida sen teoreettisen avaruuden, johon 
sijoittaa löytönsä. Intuitiivisesti oikealta ja vasemmalta haalituista langoista hä-
nen oli kudottava se suuri verkko, johon vangita sokean kokemuksen syvissä 
vesissä uiskenteleva vastahakoinen kala, tiedostamaton, jota ihmiset pitivät 
mykkänä, koska se puhuu myös heidän nukkuessaan.

Kun Grossberg rakentaa omaa artikulaatioteoreettista kulttuurintutkimustaan, 
hänen tilanteensa on ollut pitkälti sama, vaikkei hän luonutkaan sitä tyhjästä. 
Se diskursiivisen kentän luoja, joka on hänen artikulaatioajattelunsa taustalla, 
on Stuart Hall ja hänen näkemyksensä kulttuurintutkimuksesta, mutta Gross-
berginkaan artikulaatioteorian elementtejä ei voida palauttaa jäännöksettömästi 
hallilaisen kulttuurintutkimuksen diskursiivisiin käytäntöihin, sillä Grossberg 
on kehitellyt Hallin näkemyksiä myös muissa kuin brittiläisen kulttuurintutki-
muksen omissa viitekehyksissä. 

Tästä syystä puhun Grossbergin artikulaatioteoriasta brittiläisen kulttuurin-
tutkimuksen amerikkalaisena versiona. Myös Althusserin Freudia koskeva 
 kuvaus on siirrettävissä suoraan Grossbergin tapaan kehittää oma käsitejärjes-
telmänsä. Kun käyn sitä lävitse luvussa 4, osoitan miten Grossbergkin joutuu jat-
kuvasti lainaamaan käsitteitä milloin kulttuurintutkimuksesta, milloin ranskalai-
sesta ajattelusta, työstäen niitä omaan teoreettiseen viitekehykseensä sopiviksi, 
jos ei nyt suorastaan työmiehen käsillään, niin ainakin tiedemiehen aivoillaan. Ja 
juuri tässä käsiteavaruudessa tulen liikkumaan suurimman osan tutkimustani.

Se on toisin sanoen Grossbergin käsitejärjestelmän rekonstruktio fou-
cault’lai sen diskurssianalyysin hengessä. Se muodostaa sen verkon, johon 
vangitsen Grossbergin käsitteistön ja yritän omalta osaltani hahmottaa ja antaa 
pontta näiden löydösten edelleen kehittelyyn. Itse asiassa voidaan väittää, että 
Grossbergin edustama artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus on omalaki-
nen käsitejärjestelmä, jonka muotoutumislogiikan analyysi edellyttää sen käsit-
teistön paikantamista niihin diskursiivisiin kenttiin, joiden kanssa Grossberg 
käy kriittistä dialogia.
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 Diskurssianalyysi toiminnassa

Sitä, miten tällainen diskurssianalyysi toimii kulttuuristen tekstien luenta strate-
giana ja tieteen itserefl ektiona, havainnollistan seuraavan käytännöllisen esi-
merkin avulla. Tällä esimerkillä havainnollistan sitä tapaa, millä Grossberg ja 
monet muutkin kulttuurintutkijat jäsentävät tekstejä kulttuurisina käytäntöinä. 
Tekstejä ei tulkita pelkästään tekstuaalisina rakenteina ja intertekstuaalisina 
muodosteina, vaan myös kontekstuaalisesti, johon piirteeseen myös Grossberg 
omissa tulkinnoissaan panostaa. Esimerkki havainnollistaa myös sitä, minkälai-
siin uudenlaisiin tieteellisiin esitysmuotoihin joutuvat turvautumaan ne (itseni 
joukkoon mukaan lukien), jotka haluavat kirjoittaa totutusta poikkeavalla tieteel-
lisellä esitysmuodolla.

Näytelmässään Galilein elämä Bertolt Brecht (1982: 103–105) kuvaa  hyvin 
tieteellisen subjektin konstituutioon liittyviä käytäntöjä kohtauksessa, jossa  paavi 
ja pääinkvisiittori keskustelevat Galilein löydöstä koskien tieteellistä väitettä, 
että aurinko on maailmankaikkeuden keskus. Analyysin kannalta oleellista on 
että paavia puetaan keskustelun aikana. Pääinkvisiittori ei pidä uutta tietoa pel-
kästään uhkana tieteelle, vaan myös jumalalliselle auktoriteetille. ”Teidän Pyhyy-
tenne haluaa siis kertoa, ettei Raamattua enää voi pitää totena?” ja vaatii paavia 
tekemään jotakin: ”Mutta kysymys ei ole laskutauluista. Maailman on vallannut 
hirveä levottomuus. Nuo tiedemiehet siirtävät omien aivojensa levottomuudet 
liikkumattomaan maapalloon. He huutavat: luvut pakottavat meitä! Mutta mistä 
heidän lukunsa tulevat? Jokainen tietää, että ne ovat epäilyn synnyttämät. Nuo 
ihmiset epäilevät kaikkea” (102). Lisäksi pääinkvisiittoria suututtaa se että Gali-
lei on kirjoittanut näkemyksensä kansan kielellä, jossa hän myös näkee piilevää 
uhkaa: ”Se heittiö tietää mitä tekee, kun kirjoittaa astronomiastaan kalaeukkojen 
ja villakauppiaiden murteella eikä latinaksi” (104). Mutta pääinkvisiittori on val-
mis antamaan yhdessä asiassa periksi: ”Pohjois-Italian satamakaupungit vaativat 
yhä ponnekkaammin laivoilleen herra Galilein tähtikarttoja. Heille on annettava 
periksi, kyseessä on taloudelliset edut” (104). 

Paavin rooli tuon ajan tieteen ylimpänä auktoriteettina on tässä mielenkiin-
toinen. Alussa – puolipukeissa – hän suhtautuu ymmärtävästi Galilein ajatuksiin: 
”Minä en anna rikkoa laskutaulua. En!” Mutta sitä mukaa kun pukeutuminen 
edistyy, paavin asenne muuttuu lähemmäksi pääinkvisiittorin asennetta. Galilein 
käyttämästä tieteellisestä esitysmuodosta hän on samaa mieltä pääinkvisiittorin 
kanssa: ”Se on todella mautonta ja sen aion sanoa hänelle” (104) ja huomaut-
taa myös inkvisiittoria epäloogisuudesta tähtikarttojen antamisesta  kauppiaille: 
”emme voi kirota oppia ja ottaa tähtikarttoja” (104). Keskusteltuaan vielä mah-
dollisista kompromisseista, joihin Galilei on suostuvainen, paavi myöntyy 
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inkvi siittorinsa vaatimuksiin. Täysissä tamineissa hän on valmis koettelemaan 
 Galilein tahdon lujuutta: ”Korkeintaan saatte näyttää hänelle laitteita”. Johon pää-
inkvisiittori toiminnan miehenä suostuu, sillä hän tietää miten käy: ”Se riittää, 
Teidän Pyhyytenne. Herra Galilei ymmärtää laitteita” (105).

Tässä lyhyessä kohtauksessa ja koko Brechtin näytelmässä kulminoituvat 
aistittavalla tavalla ne säännöstöt, vallan sosiaaliset verkostot, jotka ovat toimin-
nassa eri tasoilla tiedon tuotannossa. Ulkoiset säännöstöt, joita pääinkvisiittori 
selvimmin edustaa, pitävät huolen siitä, että tiedontuotanto pysyy vallitsevan 
järjestyksen hallitsevan logiikan puitteissa. Mutta samalla tässä järjestyksessä 
on havaittavissa taipumusta omia itselleen käyttökelpoisia sen tiedonjärjestyk-
sen ulkopuolelle suljetun tietojärjestelmän aineksia (tähtikartat). Paavi edus-
taa korkeinta oppineisuutta, joka tuohon aikaan vastasi sisäisten säännöstöjen 
toiminnasta, siitä, että uusi tieto oli sopusoinnussa kirkollisten oppien kanssa. 
Mutta paavin roolissa symbolisoituvat mielenkiintoisella tavalla myös tietävää 
subjektia koskevat säännöstöt. Pukeutumisseremonian voi ymmärtää helposti 
rituaaliksi, jossa paavista tulee tieteen auktoriteetti sitä kautta, että hän saa täl-
le auktoriteetille kuuluvat symbolit. Puolipukeinen yksilö [kardinaali Barberini] 
ymmärtää Galilein näkemyksiä, mutta paavillisessa sotisovassaan hän on aukto-
riteetti [paavi Urbanus VIII], joka ei voi enää suhtautua ymmärtävästi Galilein 
näkemyksiin, vaan hänen on toimittava diskurssin vaatiman logiikan mukaan, 
mikäli haluaa säilyttää asemansa. Tuomitessaankin Galilein hän näkee oman 
käyttäytymisensä ristiriidan: ”Enkä minä tahdo fysikaalisia tosiasioita tuomitta-
van, en tahdo mitään taisteluhuutoja kirkko sinne ja järki tänne” (105).

Yleinen johtopäätös tästä itserefl ektiivisestä asenteesta, joka luonnehtii niin 
Grossbergin, Cliffordin, Rabinowin kuin Foucault’n tapaa jäsentää tiedontuotan-
non mekanismeja, voidaan tiivistää seuraavaksi teesiksi. Asettaessaan diskursii-
visen luentansa kohteeksi ulkoisten ja sisäisten säännöstöjen sekä puhuvan sub-
jektin muodostumisen historiallisen analyysin Foucault haluaa ensiksi kyseen-
alaistaa tai antaa ainakin aihetta epäillä ulkoisia säännöstöjä, erityisesti tahtoa 
totuu teen tiedonmuodostuksen apodiktisena basiksena. Toiseksi Foucault 
 haluaa pelastaa diskurssien tapausluonteen niiden sisäisen ekonomian herruu-
delta tai ainakin osoittaa tuon herruuden toimintamekanismit. Kolmanneksi 
Foucault haluaa jälkistrukturalisteille tyypilliseen tapaan horjuttaa puhuvan 
subjektin autonomiaa diskurssien tietoteoreettisena perustana, autenttisuuden 
epäämättömänä lähtökohtana ja merkityksenannon eittämättömänä tulkintaho-
risonttina. Samoihin teemoihin iskee kiinni myös Grossberg omassa radikaalin 
kontekstualismin teoriassaan, jonka esittelenkin seuraavaksi.
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1.3.
RADIKAALI KONTEKSTUALISMI

Artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus lähtee Grossbergin (1995a: 142) 
mukaan siitä, että ”kaikki tulkinta (ja myös jokainen historiallinen käytäntö) on 
artikulaatio jossa käytäntö asetetaan aktiivisesti tiettyjen kontekstuaalisten suh-
teiden joukkoon. Tämä joukko määrää sekä tekstin että kontekstin identiteetin ja 
niiden vaikutukset. Artikulaatiossa on kyse jatkuvasta kontekstien dekonstruoi-
misesta ja rekonstruoimisesta”. Tutkimukseni edellä esitettyyn tema tiikkaan 
sovellettuna tämä merkitsee seuraavaa. Kun tarkasteluun otetaan jokin ilmiö, 
se on paikannettava uudelleen siihen käsitteelliseen kontekstiinsa, jossa se on 
syntynyt eli sen muodostumislogiikka on luettava esiin. Yleisellä  tasolla tutki-
muksessani on kyse erilaisten viestinnän ja populaarin tutkimuksen suuntaus-
ten kontekstuaalisten ehtojen paikantamisesta moderniteetin ja viestinnän prob-
lematiikkojen virittämässä mediatutkimuksellisessa kontekstissa. 

Grossbergin artikulaatioteoreettista kulttuurintutkimusta tarkastellaan toisaal-
ta näiden haasteena, toisaalta kulttuurintutkimuksen erityisemmässä kontekstissa. 
Luvussa 4 tekstijärjestelmäanalyysiin otetaan sellaisia Grossbergin käyttämiä dis-
kursiivisia objekteja kuin artikulaatio, affekti, representaatio, affektiivinen liittou-
ma, panostuskartta.

Grossberg kutsuu omaa lähestymistapaansa populaarin tutkimukseen radi-
kaaliksi kontekstualismiksi. Se soveltuu myös kaikenlaisten kulttuuristen tekstien 
ja niitä jäsentävien yhteiskunnallisten käytäntöjen rekonstruktiiviseen luentaan. 
Artikulaatioteoria radikaaliksi kontektualismiksi ymmärrettynä on Grossbergil-
le singulariteettien tiedettä siinä mielessä, että se tutkii yksittäisen kulttuurisen 
tuotteen (tutkimukseni kohteena oleva tuote on Grossbergin artikulaatioteoreet-
tinen kulttuurintutkimus) rakenteistumiseen ja välittymiseen vaikuttavia tekijöitä 
(Grossbergin tapauksessa rockin tuottamien erilaisten toimintakykyä tuottavien 
kulttuuristen käytäntöjen ja yleisemmin toimijana toimimisen analyysia). Teksti 
konstituoituu kontekstiensa kautta, jolloin kulttuurin analysoijan tehtäväksi Gross-
berg ymmärtää näiden kontekstien rekonstruktion, joka tutkimuksessani koskee 
toisaalta kulttuurin yleisten ja joukkoviestinnällisten tekstien erityisten tietokent-
tien konstruoimista ja toisaalta Grossbergin oman artikulaatioteoreettisen kulttuu-
rintutkimuksen paikantamista yleisempään kulttuurintutkimuksen kenttään ja sitä, 
miten Grossberg hyödyntää edellä mainittuja diskursiivisia objektejaan omassa 
teoriassaan.

Singulariteettien tieteen käsitteen Grossberg on omaksunut Roland Barthe-
sin tekstiteoriasta ja Michel de Certeaun kulttuurisosiologiasta, mutta rinnastaa 
sen Marxin konkreetin käsitteeseen ja määrittelee oman deleuzelaisen kulttuuri-
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analyysinsa tavoitteen seuraavasti (1997b: 324): ”singulariteettien tiede implikoi 
toisenlaista kulttuurianalyysin mallia – mallia, joka pyrkii kartoittamaan ne linjat, 
jotka levittävät, paikantavat ja kytkevät kulttuurisia käytäntöjä ja yhteiskunnallisia 
yksilöitä toisiinsa”.

Tämän mukaisesti artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen tavoitteena 
on lukea esiin ne tavat, joilla erilaisissa (populaari)kulttuuria tutkivissa lähestymis-
tavoissa on ratkaistu populaarin tutkimusta koskevat käsitteelliset ongelmat ja mil-
laisiin teoreettisiin sitoumuksiin tällaiset ratkaisut missäkin lähestymistavassa ovat 
johtaneet. Itse tutkin Grossbergin teoreettisen ajattelun muodostumislogiikkaa ja 
niitä sitoumuksia joihin hänen teoreettiset valintansa missäkin vaiheessa ovat hä-
nen ajatteluaan johtaneet. Singulariteettien tieteen tavoin myös oman tekstijärjes-
telmäanalyysini kohteena on se ”miten tietyt kulttuuriset kontekstit tekevät mah-
dolliseksi tietynlaiset toiminnan paikat (agency) ja muodot” (emt. 324). 

Artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen lähtökohdan kiinnittäminen 
radikaaliin kontekstualismiin merkitsee, että ”teoretisoinnin tehtävänä on aina 
löytää tai luoda sellaiset välineet – sekä teoreettiset että metodologiset – jotka 
sopivat niihin erityisiin kysymyksiin ja konteksteihin, joita lähestymme sisältä-
päin” (emt. 322). Juuri näitä välineitä olen tässä teoreettis-metodologisessa lu-
vussa kehitellyt sen tutkimiseksi, miten Grossbergin artikulaatioteoreettinen 
kulttuurintutkimus on kehittynyt ja millaisiin erilaisiin tutkimusperinteisiin ja 
-käytäntöihin se on asettavissa. Grossbergin radikaalin kontekstualismin suh-
teuttaminen tässä luvussa esiteltyihin diskursiivisiin lähestymistapoihin mer-
kitsee myös, että ne teoreettis-metodologiset valinnat, jotka siihen sisältyvät, 
muokkaavat myös sitä tapaa, jolla lähestyn Grossbergin tapaa jäsentää kulttuu-
risia ilmiöitä. Lähestyn niitä sisältäpäin kohdentamalla huomioni niihin konteks-
teihin, joissa tämä tai tuo puoli Grossbergin ajattelusta avautuu tai ei avaudu.

Perinteisessä kontekstualismissa Grossberg näkee viisi ongelmaa, joita hän 
omassa radikaalissa versiossaan koettaa välttää. Omassa moderniteetin ja vies-
tinnän problematiikkojen sekä erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten 
tekstijärjestelmäanalyysissani pyrin välttämään vääriä kontekstualisointeja kos-
kien sitä tapaa, millä niissä tuotetaan sellaisia diskursiivisia objekteja kuin mer-
kitys, subjekti, representaatio, viestintä tai populaari tutkimuskohteiksi.

Jos perinteisessä tutkimuksessa kontekstualisointi liittyi enemmän tai vä-
hemmän populaarin ilmiöiden dokumentointiin niin uudemmassa, jota Gross-
bergin edustama artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus paradigmaattisim-
millaan edustaa, pyritään myös dokumentoimaan se tieteellinen aktiviteetti, joka 
on tuottanut nuo dokumentit muotoillakseni asian hiukan Aronpuroa (1986: 78 
– ”Moderni maailma dokumentoi byrokraattisten organisaatioiden tuottaman 
materiaalin sen sijaan että se dokumentoisi sen byrokraattisen aktiviteetin, joka 
on tuottanut dokumentit”) – mukaillen.
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ENSIKSI konteksti jää hyvin usein pelkäksi taustaksi, joksikin joka voidaan 
ottaa itsestään selvänä ja johon voidaan vedota tulkinnan ongelmattomana pe-
rustana. Grossbergin mukaan näin ei kuitenkaan voi tehdä. Jokaisen kulttuu-
rin analysoijan ensimmäinen tehtävä on (re)konstruoida oman intellektuaalisen 
työnsä kautta se konteksti, jota hän tutkii ja se, miten hän on itse siihen paikan-
nettu.  Ennen 1980-luvulla käynnistynyttä mediatutkimuksen käymistilakeskus-
telua ja empiirisen tutkimuksen reanalyysia tämän ongelmattoman perustan me-
diatutkimuksessa muodosti ajan oloon vakiintunut valtavirran mukainen käsitys 
viestinnästä ja sen vaikutuksista. Tämä ongelmattomuus näkyy alan oppikirjois-
sa, joista muodostui empiirisen mediatutkimuksen saavutusten dokumentte-
ja. Niistä merkittävin on  Joseph Klapperin The Effects of Mass Communication 
(1960). Tämän taustan problematisointi käymistilakeskustelussa ja reanalyytti-
sessa luennassa on johtanut myös oppialan perususkomusten tarkastelemiseen 
uusissa konteksteissa ja tätä myötä alkanut muokata myös käsityksiä siitä, mistä 
aineksista mediatutkimuksen tietokenttä muodostuu. 

Artikkelissaan ”Toward a Genealogy of the State of Cultural Studies” Gross-
berg (1997b: 272–286) on viritellyt kulttuurintutkimuksen ja erilaisten valtavirran 
ulkopuolisten tutkimussuuntausten välisiä kytkentöjä. Nämä virittelyt toimivat 
pontimena myös omassa tutkimuksessani lukiessani moderniteetin ja viestinnän 
problematiikkoja seuraavasta Grossergin sitaatista avautuvasta näkökulmasta. 
Grossberg toteaa (emt. 278), että sellaiset suuntaukset kuin ”afroamerikkalainen 
tutkimus, progressivismi (ja sen intellektuaaliset kytkökset Chicagon kouluun), 
varhainen mediatutkimus (Lippmannin Public Opinion ja Payne tutkimukset), 
mediatutkimuksen piirissä tehdyt merkittävät yritykset poikkitieteelliseen ja multi-
metodologiseen tutkimukseen (Lazarsfeldin yritys yhdistää kvalitatiivinen ja kvan-
titatiivinen tutkimus tai Schrammin myöhemmin perustama Illinoisin viestintätut-
kimusyksikkö), Harold Innisin tai Kenneth Burken mahdollinen vaikutus (jotka 
molemmat loivat omat kulttuurintutkimuksen mallinsa, mutta joita kumpaakaan ei 
tuolloin Yhdysvalloissa toteutettu heidän tarkoittamassaan muodossa), massakult-
tuurikeskustelu 1940- ja 1950-luvuilla” kuuluvat tällä hetkellä mediatutkimuksen 
reanalyyttisen luennan mielenkiinnon kohteisiin. Niistä löytyy yllättäviäkin kytken-
töjä viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin välisten mediatutkimuksellisten käy-
täntöjen tarkasteluun tutkimukseni kohteena olevien moderniteetin ja viestinnän 
problematiikkojen näkökulmasta.

Liikun samoilla linjoilla kuin Grossberg kun tarkastelen objektiivis-referentiaa-
lisen, subjektiivis-referentiaalisen, objektiivis-systemaattisen, subjektiivis-syste-
maat tisen, objektiivis-prosessuaalisen ja subjektiivis-prosessuaalisen lähestymis-
tavan ratkaisuja moderniteetin ja viestinnän problematiikkoihin ja erilaisten 
media tutkimuksen suuntausten itseymmärrystä. Näihin lähestymistapoihin sisäl-
tyvien moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen tekstijärjestelmäanalyyttisen 
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 luennan kautta saadaan pitävämpi ote siitä, millaisia diskursiivisia muodostumia 
erilaiset mediatutkimukselliset suuntaukset ovat. Foucault’lainen käsitearkeologi-
nen luentani kohdistuu erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten muodostu-
mislogiikkoihin – siihen, millaisista teoreettisista sitoumuksista käsin tutkijat ken-
tällä työtään tekevät ja millaisiin tutkimusarkistoihin heidän tuotantonsa voidaan 
kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologisessa analyysissa kiinnittää.

Niin kuin Grossberg toteaa, jokaisen kulttuurin (myös mediatutkimuksel-
lisen tutkimuskulttuurin) analysoijan ensimmäinen tehtävä on (re)konstruoida 
oman intellektuaalisen työnsä kautta se konteksti, jota hän tutkii ja se miten hän 
itse on siihen paikannettu. Grossbergin oma tapa lukea kulttuurintutkimuksen 
positioita on tästä loistava esimerkki. Samalla kun Grossberg (1995a: 175) mää-
rittelee tarkastelunäkökulmansa, hän myös paikantaa itsensä suhteessa tutki-
muskohteeseensa: ”esitän toisenlaisen tämän näkemyksen problematisoivan 
luen nan. Tätä luentaa määräävät osaksi oma historiani ja asemani (amerikka-
lainen joka opiskeli tietyllä hetkellä Keskuksessa ja joka on säilyttänyt läheiset 
suhteet siihen) sekä osaksi omat poliittiset ja kulttuuriset kontekstini. Epäile-
mättä syyllistyn monien Birminghamissa tehdyn työn puolien romantisointiin, 
mutta tarkoitukseni ei ole sivuuttaa sen ongelmia ja epäonnistumisia”.

Tämä merkitsee tietävän subjektin kannalta sitä, että erilaiset tutkijayhtei-
söt tai yksittäiset tutkijat adaptoituvat erilaisiin instituutioihin, joilla on erilaiset 
tutkimusintressit. Kuhnilaisella terminologialla ilmaistuna, jokainen tietävä sub-
jekti joko kasvaa paradigmassa tai tulee tieteellisen kääntymyksen tai valinnan 
kautta uuden paradigman kannattajaksi. Itse olen kasvanut kiinni kulttuuris-
semioot tiseen (kulttuurintutkimukselliseen), interaktionistiseen (pragmatisti-
nen kulturalismi) ja prosessuaaliseen (jälkistrukturalistiseen) paradigmaan, joi-
ta kohtaan tunnen vaaliheimolaisuutta, mikä ilmeisesti on käynyt lukijalle ilmi jo 
johdannon alussa, jossa paikansin oman henkilöhistoriallisen kontekstini ja se 
tulee vielä selvimmin esille tutkimukseni kuluessa.

TOISEKSI konteksti redusoituu hyvin usein paikalliseksi, atomisoituneeksi 
fragmentiksi, joka voidaan ottaa irralleen mediatutkimuksen itsestään selvänä 
otetusta taustasta ja tutkia omalakisena kokonaisuutena. 

Tällainen tarkastelu on tyypillistä esimerkiksi mediatutkimuksen valtavirran 
tavalle mieltää tutkimuksensa, jossa jokaista tutkimusta lähestytään enemmän 
tai vähemmän itsenäisenä kokonaisuutena, jonka teoreettiseen sitoutuneisuuteen 
tiettyyn lähestymistapaan ei tarvitse kiinnittää sen enempää huomiota. Tämän ylei-
seksi käytännöksi muodostuneen tavan huomasi jo Adorno (1969: 344), kun hän 
tutustui hallinnolliseksi kutsumaansa mediatutkimukseen Princetonissa Lazars-
feldin johdolla tehdyn radioprojektin yhteydessä, ja totesi, että häneltä odotettiin 
tiedon sijasta pelkästään informaatiota yhteiskunnasta. Usein tutkimuksen arvo-
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vapauden ja faktojen nimissä tehty tutkimus johtaa kuin itsestään atomisoitunee-
seen fragmenttitieteeseen.

Tällaisten kontekstittomien kontekstien analyysin sijaan – johon Grossberg 
näkee Foucault’nkin jossakin määrin syyllistyneen – hän etsii konkreettien kon-
tekstien vuorovaikutusteoriaa, jossa konteksti ei ole konstruoitu ainoastaan käy-
täntöjen välisissä horisontaalisissa suhteissa vaan myös käytäntöjen ja erilaisil-
la abstraktion tasoilla toiminnassa olevien tendenssien välisissä vertikaalisissa 
suhteissa. Olennaista tässä on kulttuuristen käytäntöjen ja kontekstien välinen 
vastavuoroinen riippuvuus, jota Grossberg (1997b: 143) luonnehtii seuraavas-
ti: ”vaikka kulttuuri tarjoaa tärkeän sisäänpääsyn kontekstiin, itse kontekstia ei 
voida erottaa niistä kulttuurisista käytännöistä, jotka artikuloivat kontekstien 
ykseyt tä ja erityisyyttä elettynä ympäristönä”.

Tutkimukseni monikerroksisuus selittyy juuri vertikaalisten tasojen mu-
kaan tuomisella, sillä moderniteetin ja viestinnän problematiikat läpäisevät tut-
kimukseni mediatutkimukselliset, artikulaatioteoreettiset ja tekstijärjestelmä-
analyyttiset tasot – niiden horisontaalista rakenteistumista säätelevät näiden 
problematiikkojen vertikaaliset tasot. Näin tutkimuksestani tulee rihmastolli-
nen siinä mielessä, että tutkimusta ohjaavat säännöstöt pulpahtavat esiin melko 
odottamattomissa kohdin tiivistyen ja tihentyen tietyissä solmukohdissa, joissa 
yhden tai useamman lähestymistavan käsitteistöt leikkaavat toisiaan. Lähden 
Grossbergin tavoin siitä, että kontekstien ja kulttuuristen käytäntöjen limittymi-
set ja lomittumiset muodostavat kulloisenkin arkeologisen analyysin strategiset 
lähtökohdat. Niitä ei ole etukäteen annettu vaan, niin kuin Grossberg toteaa, ne 
on tutkijan itse rekonstruoitava.

Tutkimukseni jokaisessa luvussa rekonstruoin sellaisen mediatutkimuksel-
lisen tutkimusarkiston, jossa moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen kä-
sitteellisiä sitoumuksia luetaan esiin suhteessa viestinnän tutkimuksen metateo-
reettisiin lähestymistapoihin, jotka toimivat analyysini strategisina lähtökohtina 
kun kiinnitän huomiota erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten tapoihin 
jäsentää viestinnällisiä ilmiöitä tieto-objekteikseen.

KOLMANNEKSI paluu konteksteihin liittyy jälkistrukturalististen tekstiteo-
rioi den vahvaan antiessentialismiin, hyökkäykseen universaalisia olemuksia 
ja identi teettejä vastaan. Grossberg ei kuitenkaan asetu kannattamaan  jyrkintä 
anti essentialismin muotoa – sitä, ettei ole olemassa vaikuttavia olemuksia ja 
identiteettejä – vaan aktiivisen toimijan teoriaa. Hän hyväksyy sen toimijan kri-
tiikin puolen, jossa sen samaistamisesta subjektiviteettiin on luovuttu. Kun täs-
tä kytkennästä luovutaan, silloin on mahdollista ajatella ”toimijan muotoja niinä 
historiallisesti erityisinä käytäntöjen apparaatteina, jotka jokaisessa konjunktuu-
rissa ovat historian tuottamisen aktiivisia paikkoja” (emt. 17). Rockapparaatin 
toiminta logiikan ymmärtämisessä tämä piirre nousee keskeiseksi. 
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Myös omassa tekstijärjestelmäanalyysissani sekä antiessentialismilla että 
toimijana toimimisen teorialla on keskeinen rooli. Tarkastelen moderniteetin 
ja viestinnän problematiikkojen käsitteitä subjekti, merkitys, representaatio, 
viestintä, populaari ja elämismaailman merkityskriisi jokaisessa lähestymista-
vassa antiessentialistisesti. Tämä merkitsee, ettei niille anneta mitään univer-
saaleja määritelmiä tai transsendentaalisia identiteettejä. Niitä tutkitaan teksti-
 immanentisti diskurssianalyysin hengessä lukemalla kulttuuri-, teksti-, käsite- ja 
tekijä arkeologisesti käsitteiden muodostumislogiikkoja kunkin lähestymistavan 
omista teoreettisista sitoumuksista ja vasta sen jälkeen katsotaan miten käsitteet 
jäsentyvät erilaisissa mediatutkimuksellisissa suuntauksissa.  

Aktiivisen toimijan teoria nousee keskeiseksi kommunikatiivisen toiminnan 
rakenteellisten ehtojen tutkimuksessa. Kysymys liittyy tällöin siihen, miten vies-
tinnän subjektin suhde elämismaailmansa konstitutiivisiin aspekteihin määritel-
lään. Tässä määrittelemisessä on kyse samalla myös viestinnän ja populaarikult-
tuurin paikantamisesta uudelleen sekä viestinnän että kulttuurintutkimuksen 
kenttään.  

Tutkimuksessani tämä ilmenee siinä, että kunkin esittelyyn otettavan lähes-
tymistavan kohdalla tarkastelen viestinnän subjektia aktiivisen toimijan teorian 
näkökulmasta.  Teen sen ennen muuta siitä syystä, että tällä hetkellä viestintää, 
kulttuuria ja populaaria koskevissa tutkimuksissa viitekehyksestä riippumatta 
on enemmän tai vähemmän siirrytty jäsentämään joukkoviestintää aktiivisen 
yleisön näkökulmasta. Siitä, keitä tähän yleisöön kuuluu, ei kuitenkaan ole ole-
massa mitään yhteistä käsitystä. Tässä olen samoilla linjoilla Williamsin kanssa 
kun hän toteaa ”ettei ole olemassa massoja, vaan ainoastaan tapoja puhua mas-
soista”.

NELJÄS kontekstualismin näkökulma koskee sitä millä tavalla tutkija pai-
kantaa itsensä suhteessa tutkimaansa kontekstiin ja tutkimuskohteestaan tuot-
tamaansa tieteelliseen esitykseen. Aikaisemmin tutkijan rooli ei noussut esiin 
tutkimuksen narratiivisessa rakenteessa vaan se siirrettiin tutkimuksen esipu-
heiseen, johdantoihin tai erilaisiin muistelma- ja muihin ei-tieteellisiin artikke-
leihin. Nykyään on enemmän sääntö kuin poikkeus, että tutkijasta tieteellisen 
esityksensä tekijäsubjektina on tullut osa tutkimuskohdetta, näin varsinkin 
(auto)etnografi sessa ja feministisessä tutkimuksessa. 

Grossbergin mukaan tähän kuitenkin sisältyy omat ongelmansa. Oman 
perspektiivin kontekstuaalisuuden tunnustaminen on johtanut liian usein tutki-
jan aseman loputtomaan dekonstruktioon. Historiallinen todellisuus on saanut 
tehdä sijaa tutkijan itsetutkiskelulle. Lopputuloksena on ollut, ettei ainoastaan 
tutkijan oma asema, vaan myös hänen yhteiskunnallinen positionsa on nos-
tettu etualalle. Tällaisen loputtoman itserefl eksiivisen asennoitumisen sijaan 
Grossberg vaatii tutkijalta oman aseman paikantamista.  Paikantamista ei hänen 
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 mukaansa pidä tehdä ainoastaan suhteessa tutkimuksen tekstuaaliseen raken-
teeseen vaan myös siihen kontekstiin, jossa hän tutkimustaan tekee. Foucault’n 
terminologialla on pyrittävä eksplikoimaan ne säännöstöt, jotka tekevät tutkijas-
ta tietävän subjektin. Tutkija tuottaa itsensä aina jonkin tieteellisen esitysmuo-
don subjektina.

Tästä positiosta käsin tutkija osallistuu yhtenä kulttuurin toimijana kulttuu-
riseen dialogiin, omaten siinä tietyn intellektuaalisen, moraalisen ja poliittisen 
auktoriteetin. Haastattelussaan Grossberg (1990a: 33) otti selvän kannan kon-
tekstien teorian ensisijaisuuteen tutkimuskäytäntöjen kannalta: ”Väitän ettei ole 
olemassa muuta kuin konteksteja ja että kontekstit ovat aina toisia kontekste-
ja jne. Kontekstin tunnistamisessa on kyse sen strategisesta asemoimisesta 
– intervention tekemisestä siihen kriittisenä intellektuellina. Intellektuaalisessa 
työssä on kysymys kontekstin konstruoimisesta oman intervention pohjalta. 
Intel lektuaalisen työn vaikein osa on aloittaa ilman kontekstia ja päätyä lopussa 
tunnistamaan paikallinen – se, mistä Marx käytti termiä konkreetti”.

Tällaisesta kontekstuaalisesta tutkijaposition määrittelystä on kyse Gross-
berg omassa paikannuksessa edellä esillä olleessa sitaatissa suhteessa britti-
läiseen kulttuurintutkimukseen ja sitä koskevaan esitykseensä. Tutkimusta 
ohjaavien säännöstöjen rekonstruointi ei ole jälkikäteen helppo tehtävä. Tästä 
syystä oma esimerkkiaineistoni painottuu nykyhetken tutkijoihin, jotka ovat täs-
sä mielessä tiedostavia subjekteja. Radikaalin kontekstualismin näkökulmasta 
tämä merkitsee tutkimuskäytäntöjen kannalta niiden kontekstuaalisten ehtojen 
paikantamista niin kuin Grossberg yllä mainitussa haastattelusitaatissa tekee. 
Tutkimukseni johdannon ja tämän metodologialuvun voi tulkita intellektuaali-
sen asemani paikantamiseksi viestinnän ja moderniteetin problematiikkoja kos-
kevaan ja erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten muodostamaan tutki-
mukselliseen kontekstiin, jota ei ole annettu. Kyse on tutkimuskontekstin konst-
ruoinnista, sen käsitteellisestä haltuunotosta ja paikantamisesta moderniteetin 
ja viestinnän problematiikkojen muodostamassa tutkimusavaruudessa.

VIIDENNEKSI Grossberg kytkee kontekstualismin Barthesin näkemykseen 
yksityistä koskevan tieteen mahdottomuuden mahdollisuudesta. Mahdotto-
muus liittyy siihen, että tutkimuskohteeksi valitun objektin yksityisyys ja erityi-
syys ovat ylimääräytyneitä. Kaikkia niitä konteksteja, jotka ovat osallisina tieto-
objektin konstituutiossa, on mahdotonta selvittää. Jokainen objektin erityisyyttä 
koskeva kuvaus jää näin ollen aina puutteelliseksi: objektin olemuksen määrää-
vät valitut kontekstit. Radikaalissa kontekstualismissa ei pyritä kontekstien tyh-
jentävään määrittelyyn, vaan ne pyritään rekonstruoimaan niiden kysymysten 
avulla, jotka liittyvät tekstien tulkintaan ja vastaanottajien niistä saamaan koke-
mukseen.
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Kuuden viestinnän metateoreettisen lähestymistavan moderniteettia ja vies-
tintää koskevien problematiikkojen tekstijärjestelmäanalyyttista luentaani mää-
rittelevät käsitteet merkitys, subjekti, representaatio, viestintä, populaari ja elä-
mismaailman merkityskriisi ovat ylimääräytyneitä siinä mielessä, että ne  eivät 
tyhjenny esittelyyn ottamiini teoreettisiin sitoumuksiin. Tässä suhteessa luenta-
ni on puutteellinen, koska jokaisen esittelyyn otettavan mediatutkimuksellisen 
suuntauksen olemus tulee määritellyksi ainoastaan tutkimustani jäsentävän 
käsit teistön kautta, muiden niiden olemusta määrittelevien kontekstien jäädessä 
taka-alalle – mutta toisaalta, niin kuin Grossberg toteaa, kaikkia konteksteja on 
mahdotonta selvittää, saati vielä hallita. Mutta koska tiedostan ongelman, se ei 
koitune kohtaloksi tämän tutkimuksen kannalta.

Kontekstualismi populaarin tutkimuksessa

Rockkulttuurin analyysissa edellä esitetyillä kontekstualismin vaatimuksilla on 
Grossbergille oleellinen merkitys, koska se, miten fanien jokapäiväinen elämä 
on artikuloitu tiettyjen kulttuuristen käytäntöjen ja muodostelmien kautta, liittyy 
saumattomasti sen tutkimiseen, millaiset kontekstit ovat toiminnassa yksittäis-
ten rocktekstien tai laajemmin kokonaisen rockapparaatin ja fanien välisten suh-
teiden rakenteistumisessa. Vaikka rocktekstin olemusta ei voida määritellä, ne 
kontekstit, joissa rock tuottaa affektinsa voidaan rekonstruoida sitä kautta, mi-
ten fanit muuttuvissa historiallisissa konteksteissa ovat käyttäneet rockia oman 
elämänsä hallintaan. Rocktekstit (tai -apparaatti) on se paikka, jossa fanit tuot-
tavat omaa historiaansa – kuitenkin, kuten Grossberg aina muistaa korostaa, 
ehtojen vallitessa, jotka eivät ole heidän omaa tekoaan. Rockia ei voi myöskään 
tarkastella ainoastaan sen omassa kontekstissa, isoloituna niistä vertikaalisista 
ja horisontaalisista käytännöistä, jotka ovat aktiivisesti toiminnassa myös rockin 
oman kontekstin sisässä.

Edellä esitetyt kontekstualismin piirteet tulevat hallitseviksi Grossbergin 
rockkulttuuria koskevissa artikkeleissa. Viestintäteoreettisesta näkökulmasta 
artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen keskeinen piirre liittyy konteks-
tuaalisten käytäntöjen asemaan joukkoviestinnällisten tekstien tulkinnassa. Täs-
tä näkökulmasta Grossberg (1984b: 393) määrittelee marxilaisen kulttuuriana-
lyysin tehtävän seuraavasti: ”kuvata niitä tapoja, joilla sanomia tuotetaan. Miten 
ne tulevat osaksi ja toimivat konkreettien yksilöiden jokapäiväisessä elämässä 
niin että ne uusintavat ja muuntavat vallan ja määräytymisen mekanismeja”.

Suurimpana ongelmana rocktekstien analyysissa Grossberg (1988d: 193) pi-
tää sitä, että ”tutkijat ovat yrittäneet ymmärtää fanien suhdetta musiikkiin tarkas-
telemalla tekstejä sen sijaan, että olisivat tarkastelleet niitä konteksteja, joiden 
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sisällä nuo suhteet toimivat ja esitetään”. Grossbergin edustamassa radikaalis-
sa kontekstualismissa tekstianalyysi ymmärretään niiden yhteiskunnallisten, 
poliit tisten, kulttuuristen, jne. tekijöiden määrittelemiseksi, joita hyödyntämällä 
aktiivinen yleisö artikuloi tekstin omiin elämänkäytäntöihinsä. Rocktutkimuk-
sen suurin ongelma liittyy Grossbergin (1984c: 94) mielestä siihen, että vaikka 
rockia on tutkittu valtavasti, siitä huolimatta ymmärrämme kovin vähän sen ase-
masta fanien elämässä ja sen suhteesta yhteiskunnan valtarakenteisiin.

Kuten edellä jo viittasin, Grossberg kiinnittää radikaalin kontekstualisminsa 
teoreettiset lähtökohdat Hallin artikulaatioteoriaan ja Foucault’n materialisaa-
tioteoriaan, joissa molemmissa yhteiskunnan, kokemuksen ja kulttuurin välisiä 
suhteita tarkastellaan kontekstuaalisen määräytymisen näkökulmasta. Barthe-
sin ja de Certeaun ideoille rakentuva kontekstuaalinen analyysi vahvistaa tätä 
antiessentialistista tekstitulkintaa. Siinä ei oleteta tekstin ja merkityksen – eikä 
myöskään tekstin ja sen vaikutuksen – välillä vallitsevan välittömiä suhteita. Sii-
nä on kysymys tekstin intertekstuaalisten ja affektiivisten (ei-diskursiivisten) 
käytäntöjen kartoittamisesta, siitä miten tietyt tekstit kytkeytyvät tiettyihin mer-
kityksiin ja miten tekstien affektirakenteet tuottavat toimintakykyisyyttä – mutta 
hyvin usein myös toimintakyvyttömyyttä – vastaanottajissa. Tämä tekstuaalinen 
materialisaatio ei kuitenkaan ole Grossbergin mukaan pelkästään jokaisen yksit-
täisen fanin oman elämänhistorian tuote (siihen ei päästä käsiksi uloskoodausta 
tutkimalla) eikä musiikkiin itseensä sisältyvä sanoman efekti (sen vaikutusta ei 
voida selittää sisäänkoodausta tutkimalla), vaan siinä on kysymys tiettyjen teks-
tuaalisten ja vastaanottoon liittyvien käytäntöjen konkretisaatiosta tietyssä kon-
tekstissa.

Radikaalin kontekstualismin kohteena on kulttuuristen toimijoiden arkielä-
män käytäntöjen analyysi. Sen tavoitteena on selvittää millä tavalla erilaiset fanit 
kytkevät erilaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muotoja omiin jokapäiväisen 
elämänsä projekteihin. Artikulaatioteoreettisesti: miten he käyttävät heille tar-
jottua kulttuurista materiaalia oman rockkulttuurinsa tuottamiseen.

Grossberg tutkii rockia tekstuaalisen muodosteen sijasta kulttuurisena käy-
täntönä. Rockin vastaanottajat organisoivat panostuskarttoja, joiden analyysi aut-
taa hahmottamaan nuorison affektiivisia käytäntöjä. Tämä tietenkin merkitsee 
yleisön ja tekstin välisten suhteiden kontekstuaalista analyysia, sillä ”juuri yleisö 
on se joka tulkitsee tekstiä, määrittelee sen sanoman, uloskoodaa sen tuomal-
la sen osaksi omia jo konstituoituja todellisuuksiaan tai se käyttää sitä tyydyttä-
mään nykyisiä tarpeitaan” kiteyttää Grossberg (1987c: 179).

Kontekstuaalinen yleisöanalyysi merkitsee sekä sisään- että uloskoodauk-
sesta lähtevien mallien radikalisointia. Siinä torjutaan jälkistrukturalistien ”teks-
tit tuottavat subjektinsa” -teesi, sillä siihen sisältyy ajatus, että yleisön tulkinta 
on määräytynyt muunkin kuin tekstin tuottaman subjektiaseman kautta, mutta 
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siinä torjutaan myös yhteiskunnallisesti määräytyneeseen subjektiasemaan 
palau tuvat tulkinnat. Affektirakenteiden artikulaatio edellyttääkin Grossbergin 
mukaan sekä aktiivista tekstiä että aktiivista yleisöä ja näiden välisten suhteiden 
analyysi edellyttää radikaalin kontekstualismin mukaista tekstin ja subjektin 
konkretisaation tutkimista suhteessa tekstin representatiivisiin rakenteisiin, joi-
hin ongelmiin pureudun luvussa 4 esitellessäni Grossbergin affektiivisen vies-
tinnän teoriaa.

1.4.
TEKSTIJÄRJESTELMÄANALYYSI 

KÄSITEARKEOLOGISENA LUENTASKEEMANA

Seuraavassa esittelen edellä esitetyille Foucault’n diskurssianalyysin ja Gross-
bergin radikaalin kontekstualismin periaatteille pohjautuvan tutkimukseni 
luentakehyksen – tekstijärjestelmäanalyysin – jota hyödynnän johdannossa 
esit telemäni tutkimuskentän hienojyväisemmässä haltuunotossa. Tekstijärjes-
telmäanalyysissa luennan kohteeksi valittuja viestinnän metateoreettisia lähes-
tymistapoja, erilaisia mediatutkimuksellisia suuntauksia, populaaria koskevia 
tutkimustapoja ja yksittäisiä tutkimuksia tarkastellaan niiden omista sisäisistä 
lähtökohdista lukemalla esiin niiden muodostumislogiikat kunkin luvun koh-
teeksi konstituoidussa tutkimusarkistossa. Tekstijärjestelmäanalyysin avulla 
muokkaan mediatutkimuksen moni-ilmeistä kenttää joiksikin jäsentyneemmiksi 
tietomuodostumiksi, joita tutkimuksen kuluessa keskustelutetaan kunkin luvun 
muodostamassa tietokontekstissa. 

Tekstijärjestelmäanalyysin kohteena ovat käsiteltävien mediatutkimuksellis-
ten suuntausten perustavat kysymykset, jotka ankkuroin moderniteetin ja vies-
tinnän problematiikkojen muodostamaan teoreettiseen kontekstiin. Erilaisten 
suuntausten viestintää koskevia käsityksiä luetaan esiin toisaalta tieteen yleisis-
tä lähtökohdista ja toisaalta yksittäisten tutkijoiden tavoista tuottaa tuon kysei-
sen suuntauksen mukaista käsitystä viestinnän eri ilmiöistä. Jokainen suuntaus 
edustaa omalla tavallaan käsitystä siitä, mistä Foucault puhuu ”tieteellisessä 
totuu dessa olemisena”.

Tekstijärjestelmäanalyysini on myös perheyhtäläinen Ricoeurin kaksoisher-
meneutiikan kanssa. Siinä on kyse hermeneuttisen uskon ja hermeneuttisen 
epäilyn välisestä dialektiikasta tekstien tulkinnassa. Tällainen luentamalli mah-
dollistaa sen, että tekstien tulkinnassa voidaan ottaa huomioon sekä tekstien 
ideologiakriittiset (negatiivinen hermeneutiikka) että niiden affi rmatiiviset (posi-
tiivinen hermeneutiikka) puolet.
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Toisin sanoen tekstit eivät ole yksiaineksisia, vaan niissä käydään kulttuu-
rista dialogia, jossa erilaiset kulttuurin tuottamat merkitysrakenteet muodosta-
vat äänimoniston, jossa kulttuuriset jännitteet saavat ilmauksensa ja jossa niille 
tuotetaan erilaisia tekstuaalisia ratkaisuja. Tulkintoja ei voi redusoida yhteen 
malliin: tulkinnassa on kysymys tekstin tuottamis- ja vastaanottamiskontekstien 
rekonstruoimisesta (Grossberg) tai vahvemmasta tulkinnasta, jossa oma tulkin-
ta suhteutetaan muihin tulkintoihin, näiden pätevyyttä kieltämättä (Jameson). 
Tekstijärjestelmäanalyysissa on kyse juuri tästä. Mediatutkimuksen tietomuo-
dostumien tarkasteleminen materialisaatioiden historiana merkitsee toisaalta 
niiden vaikutushistorian analyysia, mutta toisaalta myös niiden tekstihistorian 
uudelleenlukemista.

Tekstijärjestelmäanalyysi diskurssianalyysin ja 
radikaalin kontekstualismin artikulaationa

Tekstijärjestelmäanalyysi materialisaatioiden historiana merkitsee, että luen 
mediatutkimuksen historiaa vaikutushistoriana. Täsmällisemmin sanoen tar-
kastelen erilaisten mediatutkimuksen suuntausten reseptiota konkretisaatioina 
eri aikoina ja eri maissa: millä tavoin mikäkin suuntaus missäkin vaiheessa on 
vaikuttanut mediatutkimuksen eri jotoksilla. Vanhaa fraasia käyttääkseni: myös 
mediatutkimuksen oppihistoria täytyy jatkuvasti kirjoittaa uudelleen, ja tämä tut-
kimus on yksi sellainen yritys. Haluan tässä tutkimuksessa – ainakin rivien vä-
lissä – esitellä ja eritellä mediatutkimuksellisia kysymyksenasetteluja sellaises-
sa diskursiivisessa kentässä, jossa jokainen suuntaus tulee määritellyksi ensin 
omista lähtökohdistaan käsin ja vasta sen jälkeen sitä tarkastellaan mediatutki-
muksen yleisessä kentässä.

Samoin kuin kaikissa tämän hetken kriittisissä lähestymistavoissa, myös 
omassa tekstijärjestelmäanalyysissani on kysymys tekstien tulkinnan epistemo-
logisista lähtökohdista ja tulkinnan pätevöittämisen ehdoista: onko tulkinnassa 
kyse ainoastaan yhdestä uudesta mytologisoinnista vai onko kyse demytologi-
soinnista; tekstin ymmärtämisestä vai sen selittämisestä; merkityksen kiinnittä-
misestä vai sen artikulaatioprosessin analyysista?

Edward Saidin näkemys Foucault’n tavasta tuottaa dokumentaarisen histo-
rian sijasta monumentaalihistoriaa tarjoaa esimerkin siitä, mistä äänimonistolli-
sessa analyysissa on kyse. Said (1988: 5) kirjoittaa:

Foucault’n tuotannon ytimessä on eri tavoin ilmaistu ajatus, että toiseutta aina 
välittää tunne. Foucault’lle toiseus on sekä voima että tunne itse; jotakin jon-
ka näennäisesti loputonta muodonmuutosta hänen tuotantonsa heijastaa ja 
muokkaa. Ilmitasolla… Foucault kirjoittaa poikkeavuudesta ja poikkeavista 
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ihmisistä, jotka ovat konfl iktissa yhteiskunnan kanssa. Kiinnostavampi on kui-
tenkin hänen kiinnostuksensa kaikkea liiallista kohtaan, kaikkia niitä ilmiöitä 
ja asioita kohtaan, jotka ovat ideoiden, kuvausten, jäljittelyn tuolla puolen… 
niin kuin hän teoksessaan The Archeology of Knowledge sanoo, se ’enemmän’ 
joka voidaan löytää lymyämässä merkeissä ja diskursseissa, mutta jota ei voi-
da palauttaa kieleen tai puheeseen; ”juuri tämä enemmän”, kirjoittaa Foucault, 
”on se, joka meidän on paljastettava ja kuvattava”

Eli tekstuaalisia ja muita kulttuurisia käytäntöjä ei tule redusoida merkityskäy-
tännöiksi, vaan niitä on tarkasteltava materiaalisaatioina – dokumenttien sijasta 
monumentteina. Tekstijärjestelmäanalyysissa on kyse juuri tällaisesta mediatut-
kimuksen oppihistorian ja Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintutki-
muksen luennasta.

Sama idea on myös Grossbergilla, kun hän puhuu vallan materialisaatios-
ta ja sen eri käytäntöjen tutkimista koskevista piirteistä omassa artikulaatioteo-
riassaan. Tulkitsen siinä olevan kyse myös negatiivisen ja positiivisen herme-
neutiikan välisestä dialektiikasta. Grossberg kytkee Ricoeurin mallin omaansa 
erottamalla toisaalta tekstuaalisen politiikan (jota edustaa negatiivinen herme-
neutiikka) ja toisaalta kulttuurintutkimuksen politiikan (jota edustaa positiivinen 
hermeneutiikka). Tekstuaalisessa politiikassa Grossbergille (1984b: 392–393) 
on kyse sen tarkastelemisesta, millaisia muuttuvia merkityksiä ja funktioita 
tekstille voidaan antaa jokapäiväisessä elämässä ja akateemisissa tutkimuskäy-
tännöissä. Siinä tutkitaan merkityskäytäntöjen ja -rakenteiden luonnetta kah-
desta ulottuvuudesta käsin. Tuottamiskontekstissa tarkastelun kohteena on 
tuotannon ja tekstin välinen suhde (uloskoodauksen kontekstuaaliset ehdot), 
vastaanottamiskontekstissa taas tekstin ja kulutuksen/vastaanoton välinen suh-
de (sisäänkoodauksen kontekstuaaliset ehdot). Artikulaatioteoreettinen kulttuu-
rintutkimus on kiinnostunut kulttuurin ja yhteiskunnan välisen eron analyysista 
tietyn yhteiskuntamuodostuman sisällä. Sitä kiinnostavat merkityskäytäntöjen ja 
muiden käytäntöjen väliset erot: se miten tietyt merkitysrakenteet ovat yhteis-
kunnallisten prosessien määräämiä, samalla kuitenkin myös määrittäen niitä. 
Nämä teemat muodostuvat myös keskeisiksi omassa mediatutkimuksen teksti-
järjestelmäanalyysissani, jonka kohteena yleisellä tasolla on mediatutkimuksen 
tietoteoreettiset kentät ja erityisellä tasolla Grossbergin artikulaatioteoreettisen 
kulttuurintutkimuksen muodostumislogiikan analyysi.

Tekstijärjestelmäanalyyttisessa mediatutkimuksen tietomuodostumien kult-
tuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologisessa analyysissa on kyse mediatutkimuk-
sen oppihistorian kontekstuaalistamisesta, joukkoviestinnällisten tekstien tar-
kastelemisesta kulttuurisina käytäntöinä ja siitä, millaiseksi tällainen tutkimus 
kussakin lähestymistavassa ja sitä edustavissa suuntauksissa mieltyy. Kohteen 
identifi oinnissa ja sen tutkimisessa tämä merkitsee uudenlaista kysymyksen-
asettelua, jonka Grossberg (1995a: 23) on määritellyt näin:
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En kysy, kuinka tekstit kommunikoivat, kuinka diskurssit konstruoivat sub-
jektiivisia identiteettejä ja kokemuksia tai kuinka ihmiset käyttävät kulttuuria. 
Sen sijaan haluan kysyä, kuinka kulttuuristen käytäntöjen materiaalinen käyt-
tö ja niiden vaikutukset konstruoivat tiloja ja paikkoja, joissa ihmiset elävät 
arkielämäänsä.

Nostamalla kulttuuriset käytännöt niin joukkoviestinnällisiä tekstejä itseään 
luonnehtivaksi keskeiseksi piirteeksi kuin siksi tulkintahorisontiksi, josta käsin 
niitä olisi myös mielekästä tutkimuksellisestikin jäsentää, allekirjoitan myös sa-
malla Grossbergin (emt. 22) näkemyksen, että

Kulttuuriset käytännöt toimivat aina samanaikaisesti monilla tasoilla ja tuot-
tavat monia vaikutuksia, joita ei voi analysoida yksin ideologiateorian, tie-
toisuusteorioiden tai semiotiikan avulla. Olen myös kritikoinut kaikkia niitä 
analyysejä, joissa vaikutukset luetaan esiin tekstistä tai joissa rekonstruoidaan 
yleisön tekstiin kohdistamat odotukset. Molemmissa näet jätetään huomiotta 
se tosiseikka, että tekstit ja yleisöt itse sijaitsevat ja tulevat artikuloiduiksi laa-
jemmissa artikulaatioiden konteksteissa, jotka määrittävät kaikkien kulttuu-
risten käytäntöjen vaikutuksia.

Toisin sanoen käytän Grossbergin ajatuksia sen tarkastelemiseen, miten hänen 
artikulaatioteoreettisia käsityksiään kulttuurista ja sen toimijoista voitaisiin hyö-
dyntää monitieteisessä mediatutkimuksen kentässä, jota yhdistäväksi piirteeksi 
substantiaalisella tasolla nostan kulttuuristen käytäntöjen tutkimisen ja meto-
dologisella tasolla etnografi set yleisömallit, joiden osoitan olevan sekä historial-
lisesti että empiirisesti löydettävissä muodossa tai toisessa kustakin esittelyyn 
otettavasta kuudesta viestinnän metateoreettisesta lähestymistavasta ja erilai-
sista mediatutkimuksellisista suuntauksista. Se, miksi Grossberg esimerkiksi 
 puhuu Foucault’n diskurssianalyysista vallan materialisaationa, liittyy siihen, 
että Foucault ei tyydy pelkästään kielellisten käytäntöjen analyysiin, vaan kytkee 
ne muihin yhteiskunnallisiin käytäntöihin: poliittisiin, kulttuurisiin, taloudelli-
siin, sosiaalisiin, institutionaalisiin. Lisäksi on huomattava, että vaikka Foucault 
korostaa diskursiivisten muodostumien epäjatkuvuutta, hän näkee niiden välillä 
myös jatkuvuutta.

Tässä Foucault tulee lähelle niitä käsityksiä, joita Raymond Williams on 
esittänyt kulttuurin muutokseen vaikuttavista hallitsevista, orastavista ja jään-
teenomaista aineksista tai Jameson koskien yhteiskuntien kulttuurihistoriallis-
ta kehittymistä tiettyä aikakautta hallitsevien kulttuurilogiikkojen kautta, sillä 
he samoin kuin Foucault katsovat, ettei siirtymien välillä vallitseva murros ole 
abso luuttinen (Althusserin lanseeraama epistemologinen katkos) vaan kyseessä 
on edeltävän episteemin, kulttuurisen järjestyksen ja kulttuurilogiikan ainesten 
uudelleenjärjestyminen. Vaikka uuden diskursiivisen muodostuman säännöstöt 
määrittelevät tiedon rajat ja luonteen uudelleen, kaikki vanhan järjestelmän tee-
mat eivät katoa tuhkana tuuleen, vaan jatkavat omaa kehitystään myös uudessa 



60 Luku 1

Populaari, viestintä ja artikulaatio Ensio Puoskari

järjestelmässä. Tekstijärjestelmäanalyysissani osoitan, että näin on laita myös 
erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten kohdalla.

Artikulaatioteoria on samanlaista kontekstuaalista käsitearkeologiaa kuin 
Foucault’n diskurssianalyysi, jonka teoreettisen merkityksen omalla ajattelul-
leen Grossberg on tunnustanut. Artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus 
lähtee Grossbergin (1988f: 168–169) mukaan siitä, että ”jokainen tulkinta on arti-
kulaatio, käytännön aktiivinen asettaminen sellaisten kontekstuaalisten ehtojen 
joukkoon, jotka määrittävät sekä tekstin että kontekstin identiteetin ja efektit”. 
Artikulaatiossa on näin ollen kyse jatkuvasta kontekstien purkamisesta ja uudel-
leenrakentamisesta. Sovellettuna mediatutkimuksen tietomuodostumien ana-
lyysiin tämä merkitsee seuraavaa. Erilaisia mediatutkimuksellisia suuntauksia 
ohjaavat ulkoiset, sisäiset ja puhuvaa subjektia koskevat käytännöt on puretta-
va auki ja paikannettava eri lähestymistapojen ja niitä edustavien suuntausten 
muodostamaan mediatutkimuksen tietokenttään ja luettava esiin tämän kentän 
muodostumislogiikka.

Omaa lähestymistapaansa populaarin tutkimukseen Grossberg kutsuu radi-
kaaliksi kontekstualismiksi. Sen avulla täydennän sopivissa kohdin Foucault’n 
diskurssiteoreettista lähestymistapaa. Artikulaatioteoria radikaaliksi kontekstua-
lismiksi ymmärrettynä on Grossbergille singulariteettien tiedettä siinä mieles-
sä, että se tutkii yksittäisen kulttuurisen tuotteen rakenteistumiseen ja välitty-
miseen vaikuttavia tekijöitä, jotka voidaan tutkimuksessani ymmärtää mediatut-
kimuksellisten suuntausten taustalla olevien kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijä-
arkeologisten kerrostumien tutkimukseksi. Teksti konstituoituu kontekstiensa 
kautta, jolloin kulttuurin analysoijan tehtäväksi Grossberg ymmärtää näiden 
kontekstien rekonstruktion, joka tässä tapauksessa kohdistuu mediatutkimuk-
sellisia suuntauksia ohjaavien tieteellisten käytäntöjen diskursiivisten ehtojen 
rekonstruoimiseen.

Tämän Roland Barthesin tekstiteoriasta ja Michel de Certeaun kulttuuri-
sosiologiasta juureutuvan singulariteettien tieteensä käsitteen Grossberg 
(1989e: 19) rinnastaa Marxin konkreetin käsitteeseen ja määrittelee oman kult-
tuurianalyysinsa tavoitteen seuraavasti: ”singulariteettien tiede implikoi toisen-
laista kulttuurianalyysin mallia – mallia, joka pyrkii kartoittamaan ne linjat, jotka 
levittävät, paikantavat ja kytkevät kulttuurisia käytäntöjä ja yhteiskunnallisia yk-
silöitä toisiinsa”. Tämän mukaisesti artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuk-
sen tavoitteena on lukea esiin ne tavat, joilla erilaisissa kulttuurintutkimuksel-
lisissa lähestymistavoissa viestinnällisiä ilmiöitä tarkastellaan elämismaailman 
konstitutiivisten merkitysrakenteiden kautta, mutta samalla kertaa korostetaan, 
että maailma ei ole pelkkiä merkitysrakenteita. 

Singulariteettien tieteen tavoin myös oman tekstijärjestelmäanalyysini koh-
teena on se ”miten tietyt kulttuuriset kontekstit tekevät mahdolliseksi tietynlaisen 
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toiminnan paikat (agency) ja muodot” (emt. 18). Tekstijärjestelmäanalyysin läh-
tökohdan kiinnittäminen radikaaliin kontekstualismiin merkitsee, että ”teoreti-
soinnin tehtävänä on aina löytää tai luoda sellaiset välineet – sekä teoreettiset että 
metodologiset, jotka sopivat niihin erityisiin kysymyksiin ja konteksteihin, joita lä-
hestymme sisältäpäin” (emt. 14). Tekstijärjestelmäanalyysissani on kyse juuri täl-
laisesta teksti-immanenttisesta luentastrategiasta. Se muodostaa teoreettis-meto-
dologisen apparaatin, jonka kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologiset analyysit 
pureutuvat mediatutkimuksen erityisiin kysymyksiin moderniteetin ja viestinnän 
problematiikkojen muodostamassa tutkimuskontekstissa.

Foucault’n diskurssianalyysin ja Grossbergin artikulaatioteorian kytkemisessä 
omaan tekstijärjestelmäanalyysiini olen koko ajan korostanut, että heidän tapansa 
analysoida tieteellisen tiedon tuottamista sen kohteen, sitä koskevien esitysten ja 
näiden taustalla olevien yleisempien kulttuuristen kontekstien muodostamassa tie-
tojärjestelmässä on sovellettavissa myös tutkimukseni kohteena olevien mediatut-
kimuksellisten suuntausten analyysiin. En väitä, että näillä luentamalleilla voitaisiin 
ratkaista mediatutkimuksen kaikkein kiverimmätkin ongelmat. Väitän kuitenkin, 
että ne ovat kuitenkin pystyneet tuottamaan oikeat kysymykset, joihin jokainen 
kriittinen ajattelija on pakotettu ottamaan kantaa. 

Yleisemmällä tasolla tekstijärjestelmäanalyysissa on kyse mediatutkimuk-
sen tietomuodostumien teksti-immanentista luennasta. Sen päämääränä on ana-
lyysin kohteeksi valittujen tietomuodostumien muodostumislogiikkojen esiinlu-
keminen kunkin muodostuman erityisessä kontekstissa. Sen sijaan kontekstien 
välinen vertailu jätetään itse analyyseissa vähemmälle, mutta siihen palataan yh-
teenvedossa, jossa eri suuntausten teemoja vedetään yhteen mediatutkimuksen 
itse ymmärryksen näkökulmasta. Tekstijärjestelmäanalyysin perusidea on tiivis-
tet tävissä Jamesonin dialektisen hermeneutiikan ytimeen: metakommen taari 
ei kerro mitä objektit ovat, vaan miten ne on konstituoitu objekteiksi. Teksti-
järjestelmä analyysi diskurssianalyyttisena tulkintastrategiana ei toisin sanoen 
kohdistu ensisijaisesti viestinnän metateoreettisten lähestymistapojen, erilais-
ten mediatutkimuksellisten suuntausten, populaaria koskevien tutkimustapojen 
ja yksittäisten tutkimusten sisältöihin, vaan niiden muodostamislogiikoihin. Sa-
maa ajaa takaa Aronpuro (1986: 78) vaatiessaan: ”moderni maailma dokumentoi 
byrokraattisten organisaatioiden tuottaman materiaalin sen sijaan että se doku-
mentoisi sen byrokraattisen aktiviteetin, joka on tuottanut dokumentit”. Tässä 
Jameson ja Aronpuro ovat Foucault’n linjoilla, sillä diskurssianalyysikaan ei koh-
distu objekteihin sinä mitä ne ovat, vaan diskursiivisiin objekteihin; niihin ulkoi-
siin, sisäisiin ja puhuvaa subjektia koskeviin säännöstöihin, joissa tieto-objektit 
tuotetaan määrättyjen sulkeistamismekanismien avulla. 
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Tekstijärjestelmäanalyysi ja 
mediatutkimuksen tietomuodostumat

Sovellan edellä hahmoteltua tekstijärjestelmäanalyysia mediatutkimuksellisiin 
tietomuodostumiin tarkastelemalla miten niiden ulkoiset, sisäiset ja subjektia 
koskevat säännöstöt tuottavat kullekin lähestymistavalla tyypillisen käsityksen 
siitä mitä viestintä on ja millaiset tutkimusongelmat missäkin lähestymistavassa 
kuuluvat kyseisen teorian tieto-objektin piiriin. Toisin sanoen tarkastelen me-
diatutkimuksen kentän jäsentymistä siitä näkökulmasta, miten erilaisissa me-
diatutkimuksellisissa suuntauksissa kommunikatiivinen toiminta kulttuuristen 
käytäntöjen tutkimuksena ymmärretään. Jokaisesta esittelyyn otetusta suunta-
uksesta tarkempaan erittelyyn otetaan joitakin mallitutkimuksia ja tutkijoita, joi-
ta luetaan omien suuntaustensa paradigmaattisina esimerkkitapauksina.

Tekstijärjestelmäanalyysi rakentuu diskurssianalyysin perustalle, jossa 
erotan neljä arkeologista tulkintahorisonttia. Ensimmäisen nimeän kulttuuriar-
keologiseksi. Siinä paikannetaan lähestymistapojen sosiologis-yhteiskunnal-
liset kontekstit. Toista kutsun tekstiarkeologiseksi. Se kohdistuu viestinnän 
metateoreettisia lähestymistapoja ohjaavien fi losofi sten perinteiden historiallis-
empiiristen tutkimuskäytäntöjen paikantamiseen ja niiden säännöstöjen esiin 
lukemiseen erilaisista mediatutkimuksellisista suuntauksista. Kolmannessa on 
kyse käsitearkeologisesta luennasta. Siinä analyysin kohteena ovat suuntausten 
metodologis-teoreettiset säännöstöt sekä perustavimmat viestintään liittyvät kä-
sitteet. Neljäs luentataso on tekijäarkeologinen. Siinä tarkastellaan tekijyyden 
rakenteistumista ja sitä, miten se ilmenee tutkimuksissa yleisesti ja käymisti-
lakeskusteluissa erityisesti. Tutkimuksen kohteena on se, miten tutkijat väittei-
tään esittävät ja miten he asemoivat itsensä jonkun tutkimussuuntauksen edus-
tajaksi.

Kulttuuriarkeologinen luentani toimii samoissa kerrostumissa kuin Fou-
cault’n ulkoiset säännöstöt. Käsite- ja tekstiarkeologia liittyvät taas sisäisiin sään-
nöstöihin. Tekijäarkeologiassa on kyse narratiivisen subjektiuden ja tekstin tuot-
tamislogiikoiden erittelystä, jolloin tämä taso on lähes yhteneväinen Foucault’n 
puhuvaa subjektia koskevien säännöstöjen kanssa.

Tällainen kontekstuaalinen luentastrategia soveltuu erinomaisesti viestin-
nän metateoreettisten lähestymistapojen ja myös erilaisten mediatutkimuksel-
listen suuntausten fi losofi sten tietojärjestelmien käsitteellisten sitoumusten ja 
kulttuuristen käytäntöjen tutkimiseen, koska siinä transkoodataan modernitee-
tin ja viestinnän problematiikan käsitteistöä toisaalta suhteessa lähestymistapo-
jen taustalla oleviin yleisempiin sosiologisiin ja yhteiskuntatieteellisiin (ja myös 
fi losofi siin) konteksteihin, toisaalta suhteessa erilaisten mediatutkimuksellisten 
suuntausten perustaviin näkemyksiin viestinnästä ja sen roolista yhteis kunnassa 
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ja myös tekijäsubjektit itse paikantavat itsensä tietoisemmin tai tiedostamatto-
mammin jonkun suuntauksen edustajiksi.

Kyse on eräänlaisesta käsitteellisestä kääntämisestä: erilaisia mediatutki-
muksellisia suuntauksia luetaan kulttuurin, tekstin, käsitteen ja tekijyyden ta-
soilla siitä näkökulmasta, miten ne itse oman tutkimuksensa ovat ymmärtäneet 
ja miten niissä suhtaudutaan kilpaileviin suuntauksiin. Tekstijärjestelmäanalyy-
si tuo esille kunkin suuntauksen tulkinnalliset ehdot, joiden puitteissa voidaan 
sitten kysyä mikä kunkin suuntauksen käsitys joukkoviestinnällisistä teksteistä 
kulttuurisina käytäntöinä on.

Tekstijärjestelmäanalyysini noudattaa Foucault’n diskurssianalyysin logiik-
kaa, koska siinä ei kysytä mitä objektit ovat, vaan miten ne on konstituoitu 
objek teiksi. Sovellan sitä systemaattisesti läpi tutkimukseni tarkastellessani 
miten kuudessa viestinnän metateoreettisessa lähestymistavassa tuotetaan mo-
derniteetin ja viestinnän problematiikkojen avainkäsitteistöt tieto-objek teiksi. 
Artikulaatioteoreettisella tasolla luentaskeemani kohdentuu Grossbergin arti-
kulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen avainkäsitteistöön. Kontekstuali-
soin Grossbergin artikulaatioteoriaa toisaalta brittiläisen kulttuurintutkimuksen 
kenttään ja toisaalta osoitan sillä olevan joitakin yhtymäkohtia myös muihin 
tämän hetken keskeisiin tutkimusvirtauksiin niin humanistisessa kuin yhteis-
kuntatieteellisessäkin tutkimuksessa. Myöskään Grossbergin artikulaatioteo-
reettisen kulttuurintutkimuksen kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologinen 
tekstijärjestelmäanalyysini ei kohdistu ensisijaisesti Grossbergin kehittelemän 
artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen sisältöihin, vaan sen muodostu-
mislogiikan esittämiseen.

Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen ydinkäsitteitä 
ovat sellaiset tieto-objektit kuin affekti, panostuskartat, mainostaulut, affektiivi-
nen viestintä ja toimintakykyisyys, jotka ovat oman tekstijärjestelmäanalyyttisen 
luentani kohteina. Niitä lähestytään käsitearkeologisesti kahdesta näkökulmas-
ta. Ensisijaisesti pyrin esittelemään sitä, miten ne ovat muodostuneet Gross-
bergin teoriassa ja toissijaisesti pyrin antamaan niille kontekstuaalisemman 
tulkinnan tutkimukseni kokonaisrakenteessa eli kytkemään ne joihinkin Gross-
bergin edustaman artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen kannalta 
kiinnostaviin konteksteihin. Niistä keskeiseksi tutkimuksen edetessä nousevat 
etnografi sen kulttuurintutkimuksen yleisöanalyysia ja kriittisen pedagogiikan 
media kasvatusta koskevat näkemykset, joista ensi mainittua edustaa esimer-
kiksi Grossbergin, James Hayn ja Ellen Wartellan toimittama kokoomateos The 
 Audience and Its Landscape (1996) ja jälkimmäistä vastaavasti Joyce E. Canaanin 
ja Debbie Epsteinin toimittama A Question of Discipline. Pedagogy, Power, and 
the Teaching of Cultural Studies (1997). 
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Pidän Grossbergin radikaalia kontekstualismia ja omaa tekstijärjestelmä-
analyysiani yhdenmukaisina nykyranskalaisen fi losofi an rihmastollisen esitys-
tavan kanssa, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteisillä tavoilla tuotetuille tieteelli-
sille diskursseille. Siinä ei pyritä mihinkään transsendentaalisesta näkökulmasta 
tehtyyn lopulliseen tulkintaan koskien kuuden viestinnän metateoreettisen lä-
hestymistavan tai Grossbergin edustaman artikulaatioteoreettisen kulttuurin-
tutkimuksen lähtökohtia tai edes niiden ydinuskomuksia. Kyse on erilaisten 
mediatutkimuksellisten suuntausten ja Grossbergin edustaman artikulaatioteo-
reettisen kulttuurintutkimuksen konstruoimisesta moderniteetin ja viestinnän 
problematiikkojen muodostamassa käsiteavaruudessa. Luentaani voidaan luon-
nehtia kyseisten problematiikkojen ylimääräämäksi.

Tekstijärjestelmäanalyysin arkeologiset tasot

Tekstijärjestelmäanalyysini lähtökohdat kumpuavat näistä lähtökohdista. 
Foucault’n diskurssianalyysin ulkoisiin, sisäisiin ja puhuvaa subjektia koskeviin 
säännöstöihin ja Grossbergin radikaalin kontekstualismin kontekstuaalisia ehto-
ja koskeviin sitoumuksiin pohjautuen erotan siinä neljä arkeologista tasoa, joita 
kutsun kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologiseksi tasoksi, jotka esittelen 
seuraavaksi.

TEKSTIARKEOLOGINEN TASO. Tällä tasolla huomio kiinnitetään käsitteiden konk-
re tisaatioihin eri lähestymistapojen edustajien kohteeksi valitussa tuotannossa, 
joiden jäsentymistä yksittäisissä tutkimuksissa luetaan auki ja tätä kautta osoite-
taan miten käsitteellistämiset selittyvät kunkin tutkimuksen taustalla olevan ylei-
semmän tutkimuskäytäntöjen kompleksisen rakenteen (Foucault’n tutkimusta 
ohjaavien säännöstöjen) muodostamasta viitekehyksestä, jonka artikulaatioksi 
kunkin lähestymistavan eri vaiheissa tehdyt tutkimukset voidaan tulkita. Kuten 
tulen osoittamaan, harva käsitellyistä tutkimuksista on palautetta vissa jäännök-
settömästi siihen lähestymistapaan, johon ne oppihistorioissa on luettu. Tällä en 
halua tietenkään kiistää mediatutkimuksen oppihistorioiden pätevyyttä, vaan pi-
kemminkin osoittaa, että mediatutkimuksen kenttä on hetero geenisempi kuin 
sen oppihistorioiden esitykset siitä. Ja kun näin on, silloin tekstiarkeologisen 
luennan avulla voidaan tuoda esille millaisia yhteensopivia tai yhteen sopimat-
tomia aineksia kussakin esittelyyn otettavassa tutkimustavassa ja erityisesti sitä 
edustavissa yksittäisissä tutkimuksissa on ja miten eri teoreettisista perinteistä 
olevia aineksia erilaisissa lähestymistavoissa on onnistuttu (tai ei ole onnis tuttu) 
hyödyntämään. 
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Tekstin arkeologinen tulkintani ei pyri eri lähestymistapojen käyttämien 
teoreettisten suuntausten testaamiseen jostakin transsendentaalisesta perus-
tasta käsin, vaan diskurssianalyyttisesti osoittamaan (dokumentoinnin sijasta 
monumentoimaan) kunkin suuntauksen taustalla olevat sen tutkimuskohteen 
muodostumista ja sen tutkimuskäytäntöjä ohjaavat säännöstöt, jotka määrittele-
vät sen mitä tutkitaan, miten tutkitaan ja millainen tutkimus ylipäätään voi käydä 
tieteellisestä totuudesta.

KÄSITEARKEOLOGINEN TASO. Tällä tasolla luentani kohteena ovat kunkin lähesty-
mistavan tutkimusarkistot. Jokainen tutkimusarkisto rakentuu moderniteetin ja 
viestinnän problematiikkojen käsitteistön varaan. Jos tekstiarkeologinen luenta 
kohdistuu erilaisten fi losofi sten järjestelmien intertekstuaalisten rakenteiden 
analyysille, niin käsitearkeologinen on kohdennetumpi. Siinä tutkitaan käsittei-
den intratekstuaalista rakenteistumista tutkimuksen kohteeksi valitun tekstijär-
jestelmän sisällä. Tällaisia tekstijärjestelmiä ovat brittiläisen kulttuurintutkimuk-
sen vaiheistukset, James Careyn pragmatistinen kulturalismi, Denzinin symboli-
nen inreraktionismi, ja Lawrence Grossbergin affektiivinen viestintänäkemys.

Käsitearkeologinen luenta kohdistuu tieto-objektin käsitteellistämisiin ja sen 
luennan kohteena ovat esimerkiksi edellä mainittujen tekstijärjestelmien viestin-
tään liittyvät käsitteet, joita puretaan auki teksti-immanentisti, eli kunkin järjes-
telmän ulkoisia, sisäisiä ja tietävää subjektia koskevista diskursiivisista säännös-
töistä käsin.

KULTTUURIARKEOLOGINEN TASO. Kulttuuriarkeologisen luentaskeeman avulla kon-
tekstuaalistan teksti- ja käsitearkeologisia löydöksiäni kiinnittämällä ne yleisempiin 
yhteiskuntateoreettisiin kysymyksenasetteluihin ja osoittamalla minkälaiseen ylei-
sempään episteemiseen kontekstiin kukin mediatutkimuksellinen diskursiivinen 
muodostelma kuuluu ja miten tämä episteemin yleisempi konteksti ohjaa niiden 
kysymyksenasetteluja. Tutkimuksessani tämän yleisemmän kontekstin muodosta-
vat moderniteetin ja viestinnän problematiikat, joiden avulla jäsennän mediatutki-
muksellisten lähestymistapojen perustavia uskomuksia koskien käsitteitä merki-
tys, subjekti, representaatio, viestintä, populaari ja elämismaailman merkityskriisi. 
Tarkastelen erilaisia lähestymistapoja ja niiden viestintäkäsityksiä tietomuodostu-
man efekteinä edellä esitetyn foucault’laisen diskurssianalyysin mielessä. Teksti-
järjestelmäanalyysini on joustavampi kuin sen lähtökohtana olevat Grossbergin ja 
Laniganin viestinnällisyyden tutkimuksen teoreettisemmat mallit. Mielestäni täl-
lainen kulttuuriarkeologinen luentaskeema mahdollistaa kunkin lähestymistavan 
muodostumislogiikkojen kohdennetumman analyysin, jolloin ne eivät redusoidu 
yksi yhteen taustalla oleviin malleihinsa niin kuin Grossbergin ja Laniganin omissa 
analyyseissa on taipumusta käydä.
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Samaan hengen vetoon on tosin myös myönnettävä, että heidän jäsennys-
tapansa diskursiiviset ehdot sanelevat sen minkälaiseksi mediatutkimuksen 
tieto kenttä tässä tutkimuksessa muodostuu.

TEKIJÄARKEOLOGINEN TASO. Tekijäarkeologiset tarkasteluni eivät tässä tutki-
muksessa kohdistu puhuvaa subjektia koskevien säännöstöjen analyysiin, vaan 
rajoit tuvat tekijäfunktion rooliin, eli niihin esitystavallisiin tekijöihin – disipliinin 
sisäisiin säännöstöihin – joilla tutkijat kirjoittavat itsensä jonkin mediatutkimuk-
sellisen suuntauksen subjektiksi. 

Tekijyys tulee esiin niissä positioissa, joissa keskustelijat ottavat kantaa 
jon kun suuntauksen puolesta ja jotakin toista vastaan. Kun näitä positioimisia 
tarkastellaan kulloisenkin analyysin kohteena olevassa käymistilakontekstissa 
– osoitan, että mediatutkimuksessa ei ole vain yhtä, vaan useampia samanaikai-
sesti meneillään olevia käymistiloja – tällöin käytettyjen argumenttien diskursii-
vinen luenta tuo esille ne säännöstöt, jotka määrittelevät kyseisen suuntaukset 
tieteellisyyden rajat.  Rajat eivät ole tietenkään lukkoon lyötyjä, vaan nekin ovat 
historiallisesti muuttuvia.

Oppi-isäni on muotoillut kulttuurintutkijan roolin tarinankertojana seuraavassa 
sitaatissa. Sitaatissa rakentuu se teoreettinen konteksti, jossa tämän tutkimuk-
sen kymessä uidessani tarinankertojana tulen pitkälti liikkumaan: ”Vaikka tut-
kija ei koskaan täysin hallitsekaan vaelluksiaan, hän ei myöskään koskaan kulje 
pelkästään populaarien tai intellektuaalisten arvostelmien johdattamana. Tutki-
joita tarinankertojina muovaa uudelleen viime kädessä se tarina, jota he kerto-
vat” (Grossberg 1995a: 265).

Käänteisesti Grossberg (emt. 264) varoittaa myös tutkijoita liiallisesta tutkit-
taviensa merkityksenantojen viime kätisten tulkintojen jahtaamisesta ja tämäkin 
varoitus on syytä pitää mielessä tutkimusta lukiessa:

Yksikään tarina ei voi väittää puhuvansa massojen puolesta, olevansa juuri se 
tarina, jonka joukot kertoisivat. ”Heitä” ei nimittäin ole olemassakaan  yhtenä 
ja yhtenäisenä joukkona. Me kaikki kertoisimme tosistaan poikkeavia tarinoi-
ta, riippuen siitä asemasta, josta lähtisimme tutkimaan kenttää, ja niistä resurs-
seista, joita meillä olisi käytössämme. ”Elitisti” olettaa, että massat ovat välttä-
mättä hiljaisia ja passiivisia poliittis-kulttuurisia idiootteja, jotka eivät kykene 
vastustamaan itseensä kohdistuvaa sortoa. Mutta kysymys on siitä, että ne 
(me?) eivät välttämättä puhu juuri silloin, kun intellektuellit tahtoisivat niiden 
puhuvan, ja siitä, että kun he puhuvat, ne eivät useinkaan sano sellaista, mitä 
intellektuellit tahtoisivat niiden sanovan.

Tutkimukseni ei ole sen enempää mediatutkimuksellisten suuntausten metanarra-
tiivi kuin pikku kertomusten summa. Se on pikku kertomusten rihmasto, jota bor-
gesilaisittain voisi luonnehtia haarautuvien polkujen puutarhaksi, sillä niin kuin 
Borges (1969: 233) toteaa esseessään ”John Wilkinsin analyyttinen kieli”; näke-
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mys, johon Foucault teoksessaan Order of Things yhtyy, tiedollisia järjestyksiä voi 
rakentaa hyvin monin eri tavoin, esimerkiksi näin: ”eläimet jakautuvat seuraaviin 
ryhmiin: a) keisarille kuuluvat, b) balsamoidut, c) kesytetyt, d) siat, e) merennei-
dot, f) tarumaiset, g) juoksukoirat, h) tässä luokitellut, i) ne jotka riehuvat kuin 
hullut, j) lukemattomat, k) hienonhienolla kamelinkarvasiveltimellä piirretyt, l) ja 
niin edelleen, m) juuri nahkansa luoneet, n) etäältä kärpästä muistuttavat”.
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LUKU 2
Moderniteetin problematiikka

There is no longer a tripartition between a fi eld of reality, the world; 
a fi eld of representation, the book; and a fi eld of subjectivity, the author. 

But an arrangement places in connection certain multiplicities taken 
from each of three orders.

Félix Guattari 1979: 65

Olen löytänyt kiehtovan vaihtoehdon tälle käsitykselle Deleuzen ja Guattarin 
työstä (ja heidän paluustaan Spinozaan). Heidän fi losofi assaan lähdetään siitä, 

että vaikka todellinen on tuotettua, se on silti todellista (vastakohtana sille, 
että se katoaisi merkitykseen tai kokemukseen). Samalla torjutaan kaikki 
välityksen logiikka. Mutta Deleuzen ja Guattarin fi losofi a sisältää myös 

perustaltaan spatialisoidun ontologian, jossa aikaa ei enää eroteta 
avaruudesta, vaan jossa se itse avaruudellistetaan. Tämä tulemisen 

spatialisointi on ei-modernin fi losofi an alku.
Lawrence Grossberg 1995a: 31

Edellisessä luvussa esitettyjen teemojen pohjalta voidaan kysyä: mitä annettavaa 
tekstijärjestelmäanalyysilla on populaarin, viestinnän ja artikulaatioteoreettisen 
kulttuurintutkimuksen kannalta. Tässä luvussa lähestyn näiden käsitteiden vä-
listä suhdetta moderniteetin problematiikaksi nimeämästäni käsitejärjestelmäs-
tä, jonka tutkimusarkiston muodostavat käsitteet merkitys, representaatio ja 
subjekti. 

Moderniteetin problematiikan käsitteet merkitys, subjekti ja representaatio 
ovat tämän työn kannalta keskeisiä, koska ne ratkaisut, jotka näiden käsitteiden 
suhteen tehdään kuudessa esiteltävässä viestinnän tutkimuksen metateoreetti-
sessa lähestymistavassa, lyövät pitkälti myös lukkoon sen, millaisiksi populaa-
rin ja viestinnän suhteet erilaisissa mediatutkimuksellisissa suuntauksissa näh-
dään.
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Lisäksi on syytä korostaa, että moderniteetin ja viestinnän problematiikko-
jen tutkimusarkiston luentakontekstin muodostavat Grossbergin viestintäteo-
riaan liittyvät puolet, joiden rekonstruktiossa näissä luvuissa pitkälti on kyse. 
Tässä luvussa siitä otetaan esittelyyn merkityksen, representaation ja subjektin 
käsitteet. Seuraavassa luvussa taas samaa tutkimusarkistoa jäsennetään vies-
tinnän käsitteen avulla. Mutta toisin kuin tämä luku, joka ankkuroituu vahvasti 
Grossbergin esittämiin näkemyksiin moderniteetin problematiikasta, luvun 3 
viestinnän problematiikan kohdalla käytän Grossbergin viestinnän tutkimuksen 
metateoreettisia lähestymistapoja erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten 
viestinnällisyyttä koskevien teoreettisen sitoumusten tekstianalyyttisen luentani 
lähtökohtana.

Luvun tutkimuskonteksti

Tutkimuksessani käyn läpi mediatutkimuksen tietomuodostumia niiden sisäi-
sestä kehityksestä käsin niihin sisältyvien keskeisten käsitteellisten sitoumusten 
avulla. Tutkimuksessa esiteltäviä moderniteetin ja viestinnän problematiikkoja 
sekä mediatutkimuksellisia, artikulaatioteoreettisia ja tekstijärjestelmäanalyytti-
sia näkökulmia tematisoidaan myös lisää luvussa 4, jossa ne kytketään Gross-
bergin edustaman artiklulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen teoreettiseen 
kontekstiin. Tässä jaksossa työstän joitakin tekstijärjestelmäanalyysissa esiin 
tulevia piirteitä, jotka muodostavat myös seuraavaa lukua jäsentävän viitekehyk-
sen.

Jäsennän mediatutkimuksen kentän uudelleen Grossbergin esittämien 
viestinnän tutkimuksen metateoreettisiksi lähestymistavoiksi nimeämässäni 
tutkimuskontekstissa, jossa moderniteetin ja viestinnän problematiikkoja työs-
tetään työn kuluessa systemaattisemmin. Grossbergin mallia täydennän Lani-
ganin tietoteoreettisella mallilla, joka on yhdenmukainen Grossbergin kanssa. 
Muokkaan heidän mallejaan tutkimukseni kuluessa kulttuuri-, teksti-, käsite- ja 
tekijäarkeologisista ulottuvuuksista yhdenmukaisemmaksi, paremmin tämän 
tutkimuksen tematiikkaan sopivaksi. Grossbergin ja Laniganin teoriat tarjoa-
vat sen yleisen fi losofi s-teoreettisen viitekehyksen, jossa viestinän tutkimuksen 
metateoreettisia lähestymistapoja, erilaisia mediatutkmuksellisia suuntauksia ja 
populaaria koskevia tutkimustapoja puretaan auki kunkin luvun tutkimuskon-
tekstissa.

Artikkelissaan ”Theoretical Models in the Philosophy of Communication” 
Lanigan (1988: 18–42) päätyy melko lailla yhteneviin tuloksiin Grossbergin 
kanssa siitä, mitkä tietoteoreettiset käytännöt ohjaavat mitäkin mediatutkimuk-
sellista suuntausta. Laniganin subjektiivis-prosessuaalinen teoria ankkuroituu 
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Peircen ja Merleau-Pontyn ajatuksille rakentuvaan semioottis-fenomenologiseen 
käsitykseen viestinnästä kun taas Grossbergin Hallin, Foucault’n ja Deleuzen 
ajattelusta ponnistavan objektiivis-prosessuaalisen teorian lähtökohdat löytyvät 
jälkistrukturalistisista ja kulttuurintutkimuksellisista viestintäkäsityksistä. Pai-
notuseroista huolimatta molempien viestintää ja sen tutkimusta koskeva ajattelu 
rakentuu pitkälti samoille ideoille kuin mitä tällä hetkellä kehitellään kulttuurin-
tutkimuksen postmodernistis-konjunkturalistisissa lähestymistavoissa (kts. eri-
tyisesti Chang 1996), mistä syystä päädyinkin kokeilemaan niiden syntetisoimis-
ta kuudeksi viestinnän tutkimuksen metateoreettiseksi lähestymistavaksi.

Jälleen on korostettava, että näiden tietoteoreettisten diskurssien asema on 
ymmärrettävä regulatiivisesti. Mikään mediatutkimuksellinen suuntaus ei ole 
toisin sanoen jäännöksettömästi kiinnitettävissä sen taustalta löytyvään metateo-
reettiseen lähestymistapaan. On pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että erilai-
sissa suuntauksissa ja yksittäisissä tutkimuksissa hyödynnetään samanaikaises-
ti useampia fi losofi sia lähtökohtia ja mitä moninaisimpia yhteiskuntatieteellisiä 
metodologioita. Erityisesti näin on ollut laita kulttuurintutkimuksellisesti suun-
tautuneessa tutkimuksessa niin Englannissa kuin Yhdysvalloissa. Jos näin on, 
silloin mediatutkimuksen itseymmärryksen kannalta on tietenkin kysyttävä, 
mitä elementtejä jostakin toisesta metateoreettisesta lähestymistavasta voidaan 
ottaa mukaan johonkin erityiseen mediatutkimukselliseen suuntaukseen.  

Seuraavassa suoritan alustavan teorioiden yhteismitallistamisen Laniganin 
ajatusten pohjalta. Sen jälkeen täsmennän sitä vielä kuudessa viestinnän meta-
teoreettiseksi lähestymistavaksi nimeämässäni keskusteluavaruudessa. 

Lanigan (1988: 20) löytää viiden tyyppisiä tietodiskursseja:
1. looginen empirismi: positivismi, behaviorismi
2. käsiteanalyyttiset lähestymistavat: arkikielen fi losofi a, puheaktiteoria
3. fenomenologinen metodi: Husserl, Merleau-Ponty, Schutz
4. semioottiset suuntaukset: Peirce, Eco, Wilden
5. kriittinen/marxilainen tutkimus: Frankfurtin koulu, Holzer, Hund, 

Habermas

Grossbergin merkitysteoreettisista lähtökohdista ponnistavat tutkimustavat voi-
daan sovittaa yhteen Laniganin tietoteoreettisen ajattelun kanssa. Kun Gross-
berg (1982a) tarkastelee fenomenologian ja jälkistrukturalismin yhtymäkohtia 
ja eroja suhteessa subjektiin ja merkityksiin hänen tietohorisonttinsa on jäl-
kistrukturalistinen, painottuen Deleuzen rihmastoajatteluun, Foucault’n mate-
rialisaatioteoriaan ja Hallin näkemyksiin kulttuuristen käytäntöjen analyysista. 
Vastaavasti kun Lanigan (1988) tarkastelee subjektin ja merkityksen asemaa 
joukkoviestinnällisissä teksteissä, se tapahtuu semioottis-fenomenologisessa 
tieto horisontissa. 
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Molempien mielenkiinto kohdistuu intersubjektiivisuuden erityisiin ehtoi-
hin joukkoviestinnällisten tekstien tuotannossa ja niiden vastaanotossa. Vaikka 
heidän analyysinsa kohdistuvat joukkoviestinnällisten tekstien merkitysraken-
teisiin ja subjektiasemien tuotantoon heidän malleissaan korostuvat erilaiset 
piirteet: Laniganilla viestinnän tietoteoreettiset puolet, Grossbergilla populaari-
kulttuuristen tekstien affektirakenteet ja niiden tuottamat toimintakykyä lisäävät 
kulttuuriset käytännöt.

Fenomenologien subjektien roolia merkityksenannossa korostavat ja jäl-
kistrukturalismin subjektittomat, merkitysketjuihin painottuvat lähestymistavat 
näyttävät ensilukemalta silloittamattomilta. Subjektin roolin uudelleen arvioimis-
ta on peräänkuulutettu myös jälkistrukturalistisissa tekstiteorioissa ja tällöin vi-
rikkeitä on haettu juuri fenomenologiasta. Esimerkiksi Briankle Chang (1987a: 
317) on korostanut ”miten fenomenologinen perspektiivi voi täydentää semio-
tiikkaa tuomalla esiin Lebensweltin redusoimattomuuden, joka on ollut struk-
turalistien synkronisen ajatustavan sokea kohta”. Chang käsittelee laajemmin 
tätä teeman teoksessaan Deconstructing Communication (1996), jossa Chang 
purkaa auki viestinnän käsitteellistämisen transsendetaalisia ehtoja Derridan 
dekonstruktiivisen luentaskeeman avulla ja Tony Wilson teoksessaan Watching 
Television (1993), jossa hänen analyysinsa ja kritiikkinsä kohteena ovat kulttuu-
rintutkimuksen etnografi set yleisötutkimukset.

Laniganin mediatutkimuksen tietoteoreettista luentaa voidaan pitää käsite-
arkeologisena samassa mielessä kuin itse sitä omassa tekstijärjestelmäanalyy-
sissani sovellan. Lanigan eristää käsitearkeologisessa tarkastelussaan jokaisesta 
viestinnällisestä tietomuodostumasta tietyn aksiooman, jonka avulla siinä jäsen-
netään kommunikatiivista toimintaa. Tämä aksiooma on ymmärrettävä – tai niin 
ainakin haluan itse Lanigania tulkita tutkimukseni kontekstissa – kommunika-
tiivisen toiminnan transsendentaaliseksi lähtökohdaksi. Laniganin typologian 
lähtö kohtana on fi losofi an perusjaottelu metafysiikkaan, epistemologiaan, logiik-
kaan ja aksiologiaan.

Metafysiikka käsittelee tietoon ja tietokykyyn liittyviä perustavia kysymyk-
siä. Se on luontoa ja todellisuutta koskevien suhteiden tutkimusta. Viestinnän 
kannalta olennaisia kysymyksiä tällöin ovat: 1) ihmisen suhde luontoon ja toisiin 
universumin todellisuuksiin; 2) ihmisen suhde itselleen asettamiinsa päämääriin, 
syihin, sääntöihin ja intentioihin; 3) valinnan ongelma, erityisesti inhimillisen 
käyttäytymisen vapaus ja determinismi. Mediatutkimuksen itseymmärryksen 
kannalta näissä on kysymys 1) todellisuuden esittämisen tapojen ontologisten 
ja epistemologisten ehtojen analyysista (eli representaatiosta), 2) kommunikatii-
visten subjektien toiminnallisten ehtojen ymmärtämisestä ja 3) kommunikatiivi-
sen toiminnan etiikasta.
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Epistemologia pohtii kysymystä miten tietoa voidaan saada. Se käsittelee tie-
toteoreettisia ongelmia, erityisesti totuutta ja epätotuutta. Viestinnän tutkimuk-
sen kannalta tällöin relevantteja ovat seuraavat totuusteoriat: 1) korrespondens-
siteoria – tosiasioiden identiteetin ja vastaavuuden testaaminen joukkoviestinnäl-
lisissä teksteissä esittelyyn otetun maailman ja sen kohteena olevan todellisuu-
den välillä; 2) koherenssiteoria – tosiasioiden systeemiseen ja systemaattiseen 
yhteensopivuuteen liittyvät ongelmat; 3) pragmaattinen totuusteoria – kausaali-
nen ennustaminen päätöksenteon mittapuuna ja 4) performatiivinen totuusteo-
ria – konsensus totuuden kriteerinä. Kun viestintää tutkitaan merkkiprosessina 
epistemologiset ehdot määrittelevät ne tietoteoreettiset ja loogiset sitoumukset, 
joiden avulla tiettyjen merkityssysteemien systeemiluonteen tarkastelu on mie-
lekästä.

Logiikka selvittelee totuuden varmuuteen liittyviä kysymyksiä. Siinä on 
kyse pätevän päättelyn luonteeseen liittyvistä ongelmista ja oikean päättelyn 
säännöistä. Kielianalyyttisesta näkökulmasta tämän tyyppistä lähestymistapaa 
ovat joukkoviestinnällisten tekstien tulkintaan kehitelleet John Merrill ja S. 
Jack Odell teoksessaan Philosophy and Journalism (1983) ja fenomenologises-
ta näkökulmasta John C. Kelly kirjassaan Philosophy of Communication (1983). 
Mediatutkimuksen itseymmärryksen kannalta tässä on kyse seuraavasta: kun 
joukkoviestinnällisiä tekstejä halutaan tutkia kanssasubjekteista muodostuneis-
sa puheyhteisöjen konteksteissa, tällöin loogisten ehtojen tutkimus liittyy kielen 
puhujien (kommunikatiivisten subjektien) viestinnällisten kompetenssien ym-
märtämiseen.

Aksiologia on kiinnostunut eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä. Aksio-
logiassa tutkitaan inhimillisten arvojen luonnetta. Mediatutkimuksen kannalta 
aksiologialla on merkitystä tutkittaessa kommunikatiivista etiikkaa ja yhteiskun-
nan normien pätevyyden ehtoja. Eräällä tavallahan myös vaikutustutkimukseen 
sisältyi eettinen momentti: sitä kiinnosti erityisesti viestinnän oletetut ja toden-
nettavissa olevat haitalliset vaikutukset. Viestinnän aksiologisten kysymysten 
tutkimusta ei kuitenkaan tulisi rajata pelkästään viestinnän haittavaikutusten 
tutkimiseen, vaan ja ennen kaikkea sen tulisi kohdistua viestinnän subjektien 
kommunikatiivisten kompetenssien tutkimiseen. Viestinnän subjekteja ei tulisi 
tutkia ainoastaan objekteina vaan ennen muuta kanssasubjekteina – viestinnän 
kuluttajien sijasta viestinnän tuottajina niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi etno-
grafi sessa kulttuurintutkimuksessa paljolti tehdäänkin.

Laniganin viestinnän metafysiikkaa, logiikkaa, epistemologiaa ja aksiologiaa 
koskevat tietoteoreettiset sitoumukset kohdistuvat suoraan tekstijärjestelmä-
analyysini teksti- ja käsitearkeologisen luennan kohteina oleviin keskeisimpiin 
viestinnällisiin piirteisiin – viestinnän käsitteen kytkeytymiseen toisaalta inter-
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subjektiivisuuden ongelmaan, toisaalta elämismaailman merkityskriisin proble-
matiikkaan. Laniganin mukaan nämä neljä fi losofi an peruskysymystä ovat läsnä 
kaikissa viestinnän tietomuodostumissa. Eri muodostumat vain kohdistuvat pai-
nottuneemmin johonkin niistä. Se, mikä käsite mitäkin tietomuodostumaa hallit-
see, määrittelee sen, mihin viestinnän puoliin missäkin muodostumassa huomio 
kohdentuu.  

Fenomenologisissa lähestymistavoissa ollaan kiinnostuneita metafyysisistä 
kysymyksistä, erityisesti intentionaalisuudesta. Yllättävää kyllä, Lanigan yhdis-
tää semioottiset lähestymistavat epistemologisiin kysymyksiin sillä perusteella, 
että niissä tarkastellaan informaation rajoja ja koodien ehtoja. Käsiteanalyyttiset 
suuntaukset tutkivat lingvististä käyttäytymistä ohjaavia säännöstöjä ja niiden 
logiikkaa. Kriittisen teorian sen habermasilaisessa muodossa Lanigan yhdistää 
kommunikatiivisen toiminnan eettisten ehtojen – erityisesti ideaalisen puheyh-
teisön – tutkimiseen.

Näiden yleisten fi losofi sten ehtojen lisäksi Lanigan erottaa jokaisen tieto-
muodostuman kohdalla sitä parhaiten luonnehtivan kommunikatiivisen aksioo-
man. Niitä on neljä: intentio, tekstien rakenneanalyysi, konventio ja legitimaatio. 
Nämä kaikki aksioomat myös löytyvät jokaisesta muodostumasta, mutta sen 
mukaan mikä perusaksioomista on hallitsevassa asemassa muihin nähden erot-
taa tietomuodostumat toisistaan.

Fenomenologisia suuntauksia ohjaa intentionaalisuus, semioottisia tekstien 
rakenneanalyysi, käsiteanalyyttisia konventiot ja kriittistä legitimaatio. Intentio-
naalisuus sanoo, että tietoinen kokemus muodostaa viestinnän pienimmän mer-
kitysyksikön (tietoisuus on aina tietoisuutta jostakin). Tekstien rakenneanalyy-
sin avulla voidaan määrittää ilmausten ja havainnon rakenteelliset ehdot (semio-
tiikka tutkii viestinnän yleisimpiä koodirakenteita tiettyjen merkityssysteemin 
ominaisuuksina). Konventiot voidaan ymmärtää viestinnän transaktiivisiksi 
säännöiksi. Niiden kompetentti yksilöllinen käyttäminen on viestinnän minimaa-
linen ehto. Legitimaatio taas kohdistuu kommunikatiivisten subjektien välisten 
suhteiden tai interaktiomuotojen ehtojen analyysiin. Legitimaatio Laniganin tar-
koittamassa mielessä määrittää ne sosiaaliset konventiot ja normit, jotka yhteis-
kunnan toimijoiden täytyy täyttää, jotta viestinnästä yhteisön tasolla voitaisiin 
puhua. Kaikki yhteiskunnat ovat tässä mielessä Kommunikationsgesellschafteja.

Viestinnän fi losofi aa käsittelevissä artikkeleissaan Grossberg kehittelee 
tavanomaisen empiirinen vs. kriittinen tutkimus ylittävää tapaa jäsentää media-
tutkimuksen kenttää. Tämä tapahtuu kuuden erilaisen ideaalisen viestintämal-
lin avulla, joita olen itse hyödyntänyt viestintäfi losofi sessa mediatutkimuksen 
reananalyyttisessa luennassani (Puoskari 1990), populaarikulttuurin yleisösub-
jektin esittelyssäni (Puoskari 1995) ja laajemmin pro gradussani, jossa käytin 
Grossbergin radikaalia kontekstualismia mediatutkimuksen lähestymistapojen 
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luentaskeemanani (Puoskari 2001) ja lisensiaatintyössäni (2002), jossa työstin 
mediatutkimuksen joidenkin perinteiden näkemyksiä viestinnästä myös samas-
sa teoriakehikossa.

Alla esitettävä viestinnän tutkimuksen metateoreettisia lähestymistapoja 
koskeva esitykseni perustuu Grossbergin seuraaviin asiaa sivuaviin ja sen eri 
puolia käsitteleviin artikkeleihin: ”Cultural Interpretation and Mass Commu-
nication” (1977), ”Language and Theorizing in the Human Sciences” (1979b), 
”Does Communication Theory Need Intersubjectivity? Toward an Immanent 
Philosophy of Interpersonal Relations” (1982b), ”The Ideology of Communica-
tion: Post-Structuralism and the Limits of Communication” (1982a) ”Intersub-
jectivity and the Conceptualizing of Communication” (1982c) ja ”Critical Theory 
and the Politics of Empirical Research” (1987d). 

Grossberg löytää kuusi ideaalista viestintämallia – lineaarisen, subjektiivi-
sen, strukturalistisen, interaktionistisen, transsendentaalisen ja prosessuaali-
sen – suhteuttamalla ne merkityksen ja subjektin käsitteisiin. Grossberg esit-
tää artik kelissaan ”Language and Theorizing in Human Sciences” yleisemmän 
kommunikatiivisten suhteiden tutkimuksen mallin tarkastelemalla miten viestin-
tää, kulttuuria, taidetta, yhteisyyttä, tulkintaa ja kääntämistä voidaan erilaisissa 
yhteis kuntateoreettisissa lähestymistavoissa analysoida. Viestintää, kulttuuria ja 
yhteisyyttä koskevia teemoja Grossberg täsmentää myöhemmissä artikkeleis-
saan yksityiskohtaisemmin, mutta tässä artikkelissa ne on esitelty fi losofi sessa 
ja yhteiskuntateoreettisessa kontekstissa. Nimeän nämä tasot tutkimuksessani 
viestinnän tutkimuksen metateoreettisiksi lähestymistavoiksi, joiden ilmentymiä 
erilaiset mediatutkimukselliset suuntaukset ovat. Ennen kaikkea tästä ja muista-
kin Grossbergin (1979c; 1982d; 1983a) viestinnän ja kulttuurintutkimusta kos-
kevista artikkeleista voidaan lukea esiin myös tutkimustani ohjaavat temaattiset 
tasot, ennen muuta ne, jotka koskevat merkitystä, subjektia ja representaatiota.

Ensiksi merkitystä voidaan tarkastella suhteessa subjektiin, jolloin saadaan 
erottelu subjektiivisiin ja objektiivisiin merkityksiin. Toiseksi merkitystä voidaan 
tarkastella representaatiosuhteena. Merkin suhdetta todellisuuteen voidaan jä-
sentää referentiaalisesta, systemaattisesta ja prosessuaalisesta näkökulmasta. 
Grossbergin viestintäteoreettinen ajattelu rakentuu eksplisiittisesti ja kulttuurin-
tutkimusta koskeva implisiittisesti merkityksen, subjektin ja representaation kä-
sitteiden varaan. Ne muodostavat perustan, jolle itse viestinnän käsite rakentuu. 
Grossberg (1995a: 173) korostaa, että kulttuurintutkimuksen saavuttaessa entis-
tä vahvemman aseman on käynyt niin, että kirjallisuusteoriasta ja antropologias-
ta lähtevissä kulttuurin käsitteen määrittelyissä viestinnän ja populaarikulttuurin 
käsitteet ovat jääneet kulttuurintutkimuksen kentässä toissijaiseen asemaan. 

Tästä näkökulmasta Grossbergin satsaus tutkimukseni keskeisiin käsittei-
siin merkitykseen, subjektiin, representaatioon, viestintään ja populaariin mer-
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kitsee kulttuurintutkimuksen kiinnittämistä laajempaan kenttään kuin mitä stan-
dardihistorioissa tehdään ja millaiseksi kulttuurintutkimuksen asema tämänhet-
kisessä yhteiskuntateoreettisessa ja humanistisessa tutkimuksessa on mielletty 
(vrt. kuitenkin Dworkin 1997 ja Barker 2000, jotka ovat tässä suhteessa melko 
lailla samoilla linjoilla kuin Grossberg omissa kulttuurintutkimuksen oppihisto-
rioissaan).

Tästä laajemmasta näkökulmasta Grossbergin esittämät viestinnän erilaiset 
tutkimustavat ankkuroituvat seuraavanlaiseen viitekehykseen:

1. objektiivisreferentiaalinen: empirismi
2. subjektiivisreferentiaalinen: subjektivismi
3. objektiivissystemaattinen: strukturalismi
4. subjektiivissystemaattinen: interaktionismi
5. objektiivisprosessuaalinen: jälkistrukturalismi
6. subjektiivisprosessuaalinen: fenomenologia

Näihin teorioihin sisään kirjoitettujen merkityksen, subjektin ja representaati-
on käsitteiden purkaminen johtaa viestinnän käsitteen problematisointiin, mut-
ta myös toisin päin. Viestinnän käsitteen fi losofi nen tutkimus pakottaa meidät 
ajattelemaan uudelleen joitakin fi losofi an perinteeseemme liittyviä perusoletta-
muksia, erityisesti Descartesista lähtien länsimaista ajattelua hallinnutta vasta-
kohtaparia subjekti vs. objekti, jossa ”erillinen tietoisuus löytää itsensä ulkoisen 
maailman, objektiivisen todellisuuden sisältä, mutta erillään siitä” (1979a: 190).

Grossbergin viestinnän käsitteen kyseenalaistamisen ja mediatutkimuksen 
diskursiivisten käytäntöjen purkamisen lähtökohdat ovat jäljitettävissä hänen 
varhaisimmista artikkeleistaan saakka ja sama tematiikka läpäisee myös hänen 
kulttuurintutkimuksen kenttää luotaavia artikkeleitaan, joissa myös on kyse 
perin teen reanalyyttisesta luennasta. Erityisesti Raymond Williamsin ajattelu on 
antanut virikkeitä mediatutkimuksen transsendentaalisten käsitteiden kritiikille 
ja varsinkin brittiläisen kulttuurintutkimuksen positioiden käsitteellistämiseen. 

Se, mitä Grossberg (1977: 347) sanoo Williamsin ajattelussa tapahtuneesta 
muutoksesta 1970-luvun kuluessa, on sovellettavissa siihen tapaan, jolla Gross-
berg edellä mainituissa viestinnän fi losofi aa ja kulttuurintutkimuksen teoreettis-
ta perustaa luotaavissa artikkeleissaan pyrkii siirtämään viestinnän teoreettisen 
basiksen pois transsendentaaliselta perustaltaan sen sosiaalis-kulttuurisiin käy-
täntöihin.  

Williamsin kielessä tapahtunut siirtymä – teksteistä käytäntöihin, rakenteesta 
muotoon, totaliteetista hegemoniaan – on merkittävä, koska se edustaa alin-
omaista pyrkimystä välttää abstrahoimasta viestintää erilleen todellisen elä-
män tilanteesta. Teksteillä, rakenteilla ja totaliteetilla on taipumusta johtaa 
meidät pois ’prosessin tiedostamisesta’, historiallisen viitekehyksen sisällä 
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käytävän valtakamppailun tiedostamisesta. Tässä kamppailussa on kyse joka-
päiväisen elämämme kulttuurisesta aktiviteetista. (kursivointi EP)

Grossbergin tavoitteena on hahmottaa kulttuurintutkimuksen maastoa uudel-
leen sellaiseksi, jossa ”siirrytään usein maastoon, joka joudutaan myöhemmin 
hylkäämään, ja siinä hylätään maasto, joka joudutaan myöhemmin ottamaan 
uudel leen haltuun” (1995a: 185–186). Hylkäämisissä ja haltuunotoissa on kysy-
mys artikulaatiosta – ilmiöiden kytkemisestä toisiin ilmiöihin tietyssä historialli-
sessa kontekstissa.

Mediatutkimuksen kohdalla tämä on merkinnyt Grossbergin mukaan sitä, 
että normaalitiede on joutunut sulkemaan itsensä tutkimuskohteenaan olevien yh-
teiskunnallisten käytäntöjen ulkopuolelle. Mutta kuten tutkimuksestani käy ilmi 
– ainakin rivien välistä – näin ei ole enää laita nykytutkimuksessa, jossa viestintää 
koskevat ilmiöt ovat nousseet niin yhteiskunta- kuin humanistisen tutkimuksen 
keskeisimmiksi kysymyksiksi. 

Grossberg ei pidä teorioita – niin kuin jotkut muut metateoreetikot tekevät 
– täydellisesti lingvistisinä. Teorian sanaston ja materiaalisen olemassaolon välil-
lä on aina yhteyksiä – Hallin yhteiskunnallis-historiallisia käytäntöjä ja Williamsin 
kokemisen struktuureja. Ne luovat olemassaolon mielen. Se, mistä tämä eletyn 
kokemuksen mieli tulee, liittyy viestinnän oheiskäsitteeseen intersubjektiivisuus. 
Intersubjektiivisuus puolestaan määrittelee sen, miten elämismaailman merkitys-
kriisiä missäkin lähestymistavassa lähestytään ja sen, miten niissä mielletään täs-
sä luvussa esille otettavat moderniteetin peruskäsitteet subjekti, representaatio ja 
merkitys.

Intersubjektiivisuuden näkökulmasta viestinnän voidaan määritellä käsittä-
vän ”ne prosessit, jotka ovat tulosta tietyistä yksilöiden välisistä suhteista” (1982a: 
172). Intersubjektiivisuudessa on kysymys yksilöllisen ja yhteisöllisen merkityk-
sen synnyn perusteista ja subjektin rakenteistumisesta tietyksi yhteiskunnallisek-
si toimijaksi. Grossberg (1982a; 1982b) erottaa kolme intersubjektiivisuuden kä-
sitettä. Ne ovat perustan (Ursprung) kautta saavutettu vastaavuus (subjektiivis- ja 
objek tiivis-referentiaaliset lähestymistat), tietyn päämäärän (telos) kautta tapahtuva 
merkityksen jaettavuus ja yhteisöllisyys (subjektiivis- ja objektiivis-systemaattiset 
lähestymistavat) ja tulkinnan kautta tapahtuva konstituutio, joka perustuu tiettyyn 
olemukseen (eidos) (subjektiivis-prosessuaalinen lähestymistapa).

Objektiivis-prosessuaalisessa lähestymistavassa ei oleteta sen enempää merki-
tykselle kuin subjektillekaan minkäänlaista transsendenttia perustaa (Ursprungia, 
telosta tai eidosta). Jälkistrukturalistisissa näkemyksissä merkitys paikantuu kon-
tekstuaalisesti spesifeihin rihmastollisiin rakenteisiin ja erilaisiin kartoituskäytän-
töihin (Deleuze & Guattari), joissa on kyse tiettyjen ilmiöiden kytkeytymisestä toi-
siin ilmiöihin tietyssä kontekstissa: territoriaalisuudesta, deterritoriaalisuudesta ja 
reterritoriaalisuudesta.
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Kuten arvata saattaa, erityisen kritiikin kohteeksi Grossberg ottaa juuri inter-
subjektiivisuuden ja siitä johdetun viestinnän käsitteen. Grossberg osoittaa, miten 
kaikissa lähestymistavoissa viestinnän käsite otetaan enemmän tai vähemmän 
annet tuna: se on perustelematon, transsendentti käsite, joka perustelemattomana 
perustana mielletään milloin informaatioksi, tietoisuuden sisällöksi, jaetun maail-
man tuottamiseksi ja uusintamiseksi, merkkijärjestelmän artikulaatioksi, kanssa-
käymisen välineeksi tai erojen järjestelmäksi.  

Samantyyppisestä asennoitumisesta on kysymys myös omassa tekstijärjestel-
mäanalyyttisessä luennassani, jonka kohteena ovat tutkimukseni moderniteetin ja 
viestinnän problematiikat sekä sen mediatutkimukselliset, artikulaatioteoreettiset 
ja tekstijärjestelmäanalyyttiset tasot.  Grossbergin (1995:–) tavoin näen kulttuurin-
tutkimuksessa (ja myös mediatutkimuksessa kun sen kohteena ovat kulttuuriset 
käytännöt) olevan kysymys ”projektista, jossa on kyse yhtäältä kulttuurisen kamp-
pailun erityisyyden määrittelemisestä ja toisaalta moderniteetin ja modernisaation 
historiallisen kontekstin – jonka sisässä ja jota vasten nykyhetken kulttuuriset käy-
tännöt toimivat – erityisyyden ymmärtämisestä”.

Edellä esiteltyjen media- ja kulttuurintutkimusta jäsentävien tietokenttien lä-
hestymistavoissa on yhteisenä piirteenä se, että kaikissa niissä on pyritty tavalla tai 
toisella paikantamaan kulttuurinen murros (modernisaation historiallinen paikka 
ja kulttuurisen kamppailun erityisyys) ja osoittamaan, että tässä murroksessa juuri 
populaarin politiikoilla on ollut ratkaiseva rooli siinä, miten demokratian eetoksen 
nähdään toteutuvan tai tuhoutuvan. Mutta tämä murros voidaan nähdä laajemmas-
sa kontekstissa ja mediatutkimuksen erilaiset suuntaukset vastauksena siihen, 
niin kuin edellä esitin pohtiessani mediatutkimuksen asemaa modernin tieteen 
murroksessa. Vieläkin laajemmin voidaan puhua elämismaailman merkityskriisis-
tä, johon erilaiset viestintäteoriat ja kulttuurintutkimuksen positiot ovat antaneet 
omat ratkaisunsa. Tutkimukseni kuluessa analysoin teksti- ja käsitearkeologisista 
näkökulmista joidenkin mediatutkimuksellisten suuntausten käsityksiä siitä, mistä 
merkityskriisissä on kysymys.

Grossbergin (1997b: 35) tavoin katson, että tutkijan modernin yhteiskunnan 
sisäisiä ongelmia koskevien näkemysten ja sen tavan välillä, miten hän kulttuurisia 
ilmiöitä tässä yhteiskunnassa jäsentää, on vahva yhteys. Kun pohditaan populaa-
rin, viestinnän ja artikulaation välistä suhdetta elämismaailman merkityskriisistä 
käsin, se käy kätevimmin tarkastelemalla miten yhteiskunnallisen toimijan käsite 
ymmärretään. Niin kuin Grossberg (emt. 305–319) on osoittanut, populaarin tut-
kimuksessa tämä toimija on yleisösubjekti. Elämismaailman merkityskriisissä on 
kysymys subjektin paikasta tietyssä sosiaalisessa rakenteessa ja niistä edellytyk-
sistä, joita hänellä on muuttaa elämismaailmansa tiedollisia rakenteita. Ja kun näin 
on, silloin joukkoviestinnän tutkimuksessa on kysyttävä: mikä asema joukkovies-
tinnällisillä teksteillä on subjektin elämismaailman konstituutiossa ja sosiaalisten 
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rakenteiden ylläpitäjänä? Ja juuri tästä syystä luen tutkimuksessani kulttuuri-, 
teksti- ja käsitearkeologisesti tähän kysymykseen liittyvää tematiikkaa. Grossberg 
todennäköisesti muotoilisi kysymyksen näin: minkälaisia toimintakykyisyyden 
muotoja joukkoviestinnällisiin teksteihin sisältyy ja miten subjektit käyttävät niitä 
kulttuurisina voimavaroina?

Edellä esitettyjen media- ja kulttuurintutkimuksen tutkimustapojen yrityk-
set tematisoida joukkoviestinnälliset tekstit tutkimuskohteekseen liittyvät popu-
laarin, viestinnän ja artikulaation välisiin suhteisiin ja erityisesti moderniteetin 
problematiikan subjekti-, merkitys- ja representaatiosuhteiden analyysiin. Yri-
tykset tämän käsitekompleksin ratkaisuksi ovat elimellisesti yhteydessä niitä 
ohjaaviin yhteiskuntateoreettisiin konseptioihin, joista päästään myös kiinni eri 
lähestymistapojen käsityksiin siitä mitä roolia joukkoviestinnälliset tekstit tässä 
prosessissa näyttelevät.  

Vaikka seuraavassa liikunkin viestinnän tutkimuksen metateoreettisilla ta-
soilla kun tarkastelen yksittäisiä mediatutkimuksellisia suuntauksia jonkin meta-
teorian esiintyminä, on syytä pitää mielessä jo johdannossa korostamani seikka: 
suuntaukset eivät ole kaikissa tapauksissa jäännöksettömästi palautettavissa 
lähestymistapoihin.

2.1.
MODERNITEETIN PROBLEMATIIKKA 1: MERKITYS

Merkitys on olennainen käsite, sillä Grossberg tunnustaa länsimaisessa fi loso-
fi assa ja teorianmuodostuksessa tapahtuneen lingvistisen käänteen. Hän ottaa 
sen viestinnän fi losofi ansa lähtökohdaksi. Tässä Grossberg ei tietenkään poik-
kea niistä tieteenteoreettisista ja yhteiskuntafi losofi sista tutkijoista, jotka ovat 
pohtineet saman käänteen vaikutuksia omilla tutkimusaloillaan. Tämä käänne 
ilmenee Grossbergin mukaan erityisen selvästi merkityksen käsitteen proble-
matisoitumisena. Hänen mukaansa kielen, viestinnän ja merkityksen ongelmat 
ovat tulleet akuuteiksi yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä. Samat ongelmat 
kuitenkin jäsentävät myös sitä miten media- ja populaarin tutkimuksessa jäsen-
netään samaa moderniteetin problematiikkaa.

Tutkimukseni avainkäsitteistä merkitys on keskeisin, sillä tarkastelen tut-
kimuksessani viestintäaktia ensisijaisesti merkityksenantoaktina. Merkityksen 
ongelma on aktualisoitunut viestintäteorioissa ennen muuta semioottisten ja jäl-
kistrukturalististen teorioiden myötä. Oma tekstijärjestelmäanalyysini myötäilee 
näitä näkemyksiä, erityisesti Derridan käsityksiä tekstisyydestä ja dekonstruk-
tiosta. Merkityksen käsitteen lähtökohdat ovat saussurelaisessa semiotiikassa, 
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mutta Derrida sympatisoi omassa merkitysteoriassaan peircelaista käsitystä se-
miosiksesta päättymättömänä prosessina. Grossbergin viestintää koskevan ajat-
telun teoreettiset lähtökohdat ovat lähellä Richard Laniganin vastaavia. Briankle 
Chang taas on se tutkija, joka on pohtinut viestintään liittyviä kysymyksiä sa-
moista lähtökohdista kuin Grossberg. Tutkimuksessani ankkuroin sekä Gross-
bergin että Changin ajattelun kulttuurintutkimuksen postmodernin konjunktu-
ralismin teoreettisiin lähtökohtiin.

Merkki jäsennetään tavallisesti kolmisuhteisena merkin, merkin mielen ja 
sen kohteen välisenä relaationa. Tästä yleisestä tavasta poikkeuksen tekee Saus-
sure, joka määrittelee merkin kaksisuhteisena relaationa, sillä Saussure rajaa 
tietoisesti tutkimuksen ulkopuolelle merkin tarkoitteen. Viestinnän merkitysteo-
rioita taustoitan suhteuttamalla ne joihinkin muihin yleisesti tunnettuihin merk-
kiä koskeviin näkemyksiin. Nämä näkemykset löytyvät enemmän tai vähemmän 
eksplisiittisessä muodossa kunkin esittelyyn otettavan viestinnän tutkimuksen 
metateoreettisen lähestymistavan taustalta. Mediatutkimuksessa Grossberg 
erottaa kuudenlaisia merkitysteorioita: objektiivis-referentiaalisia (joita edusta-
vat empiiriset mediatutkimukselliset suuntaukset), subjektiivis-referentiaalisia 
(joita edustavat perinteiset humanistiset mediakäsitykset, esimerkiksi erilaiset 
massakulttuuriteoriat), subjektiivis-systemaattisia (joita edustavat erilaiset in-
teraktionistiset mediatutkimussuuntaukset), objektiivis-systemaattisia (joita 
edustavat semioottis-kulturalistiset mediatutkimussuuntaukset, mm. brittiläinen 
kulttuurintutkimus), subjektiivis-prosessuaalisia (joita edustavat erilaiset her-
meneuttiset ja fenomenologiset medianäkemykset) ja objektiivis-prosessuaalisia 
(osa hermeneuttisista ja suurin osa jälkistrukturalistisista medianäkemyksistä).

Objektiivis-referentiaalinen 
lähestymistapa

Tähän lähestymistapaan lukemiani merkitysteorioita voidaan luonnehtia natu-
ralistisiksi siinä mielessä, että merkityksen perusta on todellisuudessa, jolloin 
merkitystä tarkastellaan objektiivis-referentiaalisena suhteena.

Käsitellessään objektiivis-referentiaalisia merkitysteorioita Grossberg ei viit-
taa kehenkään nimenomaiseen valtavirran tutkijaan, mutta teksteistä käy ilmi, 
että suurin osa heistä jää tähän ryhmään. Objektiivis-referentiaalisissa merkitys-
teorioissa kieltä tarkastellaan instrumenttina, jota ihmiset käyttävät merkityksen-
annon välineenä. Kieli ymmärretään faktuaaliseksi ja itsenäiseksi entiteetiksi. 
Se voidaan rinnastaa mihin tahansa muuhun todellisessa maailmassa olevaan 
entiteettiin tai objektiin.
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Referentiaalisen kielikäsityksen mukaan merkki on kolmisuhteinen enti-
teetti, joka muodostuu materiaalisesta kantajastaan (merkistä),  referenssistä 
(käsitteestä, mielestä) ja referentistä (tarkoitteesta, objektista). Siinä ollaan 
kiinnostuneita erityisesti merkin viittaussuhteesta referenttiin, joka on jotakin 
objektiivista (ja siten tutkittavissa olevaa) referenssin sijasta (joka on subjektii-
vista ja ei-tutkittavissa olevaa, koska se liittyy yksilöiden yksityisiin merkityksen-
antoihin, heidän objekteille antamiinsa mieliin). Tämä merkitysteoria on atomis-
tinen traktaattisen Wittgensteinin (1971: 10) maailmankuvateorian mielessä, 
joka sanoo: ”Kuvan kuvaamismuoto on se, mikä kuvalla täytyy olla yhteisenä 
todellisuuden kanssa, jotta se voisi kuvata todellisuutta juuri niin kuin se sitä 
kuvaa – oikein tai väärin”.

Atomistisuus merkitsee merkityksen olemassaolon metafysisoimista: kieli 
on erilaisten merkitysten kokoelma, joilla jokaisella on sille kuuluvan referent-
tinsä lisäksi lukuisa määrä subjektiivisia referenssejä. Merkitys ymmärretään 
informatiivisesti: se on tulkittavissa tietyn objektiivisen asiantilan representaa-
tiona, josta meillä voi olla oikeita tai vääriä tulkintoja. Merkitys palautetaan viime 
kädessä objektiivisiin ja havaittaviin asiantiloihin. Tämä merkitsee, että objektii-
vis-referentiaalisessa merkitysteoriassa objektista tulee merkityksen tae: ”Kuva 
täsmää tai on täsmäämättä todellisuuden kanssa. Kuva on oikea tai väärä, tosi tai 
epätosi” (Wittgenstein emt. 12). Referenssit tai mentaaliset asiantilat tajunnan 
sisältöinä ovat tämän ulkoisen objektin enemmän tai vähemmän adekvaatteja 
tulkintoja, joiden oikeudellisuudesta voidaan tehdä tietoteoreettisia päätelmiä.

Valtavirran informaatioteoreettisen viestintäkäsityksen kohdalla tämä on joh-
tanut kolmenlaiseen merkitysanalyysiin. Yhtäältä on perillemenotutkimus, jossa 
ollaan kiinnostuneita siitä, saiko lähettäjä sanomansa perille haluamassaan muo-
dossa, eli mielenkiinto kohdistuu lähettäjäsubjektin tajunnan sisältöihin. Yhtä 
suuren mielenkiinnon kohde on ollut sanoman ja todellisuuden välisen suhteen 
analyysit, joissa kysytään vääristääkö ja missä määrin viestintä todellisuudesta 
antamaansa kuvaa. Kolmanneksi kun valtavirran piirissä käyttösyytutkimukses-
sa alettiin kysyä mitä viestintä tekee vastaanottajille sijasta mitä vastaanottajat 
tekevät viestinnälle, näkökulma vaihtui vastaanottajasubjektin tajunnan sisältö-
jen analyysiin. Näkökulman vaihdokset eivät kuitenkaan murtaneet lineaarisen 
lähestymistavan lähettäjä/sanoma/vastaanottaja –akselia, jonka jokaista osateki-
jää edelleen tutkittiin erillisinä kokonaisuuksina. Merkityksen asemoiminen näi-
hin erillisiin positioihin murtui kun tästä syntagmaattisesta akselista siirryttiin 
paradigmaattiseen tarkasteluun, jolloin näkökulma siirtyi merkityksen vastaa-
vuussuhteen tutkimuksesta sen konstitutiivisten suhteiden analyysiin.
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Subjektiivis-referentiaalinen 
lähestymistapa

Tämän lähestymistavan tutkijat ovat kiinnostuneita toimijoiden merkityksenan-
toakteista. Vaikka merkitykset ymmärretään tajunnan sisällöiksi, myös nämä 
merkitykset ovat referentiaalisia, koska merkityksenannon kohde oletetaan ole-
massa olevaksi. Merkityksillä on tämän näkemyksen mukaan kaksi olomuotoa: 
merkitykset (tai mielet) ovat yksilöllisen kielenkäyttäjän tietoisuuden sisältöjä 
kun taas itse merkki on jotakin yksilön tajunnasta riippumatonta. Tietoisuuden 
tuotteina merkkejä tutkitaan yksilön intentioista lähtien. Näin myös tämä käsi-
tys pitää sisällään kartesiolaisen subjekti vs. objekti –dikotomian: on olemassa 
erillinen tietoisuus, joka kohdistuu erilliseen objektiin.

Subjektiiviset lähestymistavat ovat olleet näkyvimmin esillä humanistisessa 
perinteessä, ja niiden mediatutkimukselliset kytkennät liittyivät aikaisemmin 
massakulttuurikeskusteluun. Taiteiden tutkimuksessa tapahtuneen paradigma-
siirtymän jälkeen humanistisen tutkimuksen jälkistrukturalistiset merkitysteori-
at ja narratiiviset lähestymistavat ovat vuorostaan toimineet kimmokkeena vies-
tinnän tutkimuksessa. Jatkossa tarkastelen tätä kulttuuristen tekstien analyysis-
sa 1970- ja 1980-luvulla tapahtunutta siirtymää joukkoviestinnällisten tekstien 
merkitysanalyysin kannalta, jolloin taiteentutkimuksen puolella tapahtuneen 
merkityksen kriisiytymisen yhteiskuntateoreettiset piirteet voidaan paikantaa.

Taiteentutkimuksen ohella yksilöllisistä merkityksistä ovat olleet kiinnostu-
neita ns. tulkitsevan sosiologian edustajat, ennen muuta Schutz, joka Weberin 
pohjalta määritteli tulkitsevan sosiologian tavoitteeksi ”tutkia sosiaalista käyttäy-
tymistä ymmärtämällä sen subjektiivinen merkitys siinä muodossa kuin se löy-
detään yksilöiden intentioista” (lainattu Grossberg 1982b: 196). Yhteiskunnallis-
ten toimijoiden merkityksenantoaktien ymmärtäminen on tunnusomaista myös 
interaktionistiselle sosiologialle, mutta siinä merkityksen viimekätinen perusta 
ei ole yksilön tietoisuus vaan se sosiaalinen konteksti, jonka osa yksilö on.

Vastaava siirtymä voidaan paikantaa myös kriittisen teorian sisällä. Tämä 
paradigmaattinen murros tapahtuu siirryttäessä kriittisen teorian ensimmäisen 
polven (Adorno, Horkheimer, Marcuse) tietoisuusdiskursseista sen toisen pol-
ven (Habermas) lingvistisiin diskursseihin. Mediatutkimuksellisesta näkökul-
masta tätä merkityksen ymmärtämisessä tapahtunutta siirtymää, joka säteilee 
muihinkin moderniteetin avainkäsitteisiin, voi luonnehtia karkeasti ja kärjistä-
en siirtymäksi viestinnän lisäarvorepressiivisten muotojen – kulttuuriteollisuu-
den fetissoivien ja reifi koivien muotojen – tutkimuksesta kommunikatiivisen 
rationaliteetin ja diskursiivisen etiikan yhteiskunnallisten ehtojen tutkimiseen. 
Mutta kummankin polven tutkimuksellinen päämäärä on sama – subjektin toi-
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mintaedellytysten parantaminen instrumentaalisen järjen hallitsemassa jälki-
teollisessa yhteiskunnassa.

Subjektiiviset lähestymistavat joutuvat tietenkin vaikeuksiin intersubjektii-
visuuden kanssa. Niissä ei onnistuta löytämään tyydyttävää ratkaisua puhujan 
tietoisuudessa olevien merkitysten ja jaetun merkityssysteemin välille. Niissä ei 
onnistuta selittämään viestinnän yhteisöllistä perustaa, merkityksen jaettavuut-
ta, muutoin kuin ottamalla se osaksi merkin merkkimerkitystä. Vain tällaisen 
transsendentaalisen postulaatin avulla on mahdollista ylittää yksilölliset merki-
tyksenantoaktit ja puhua subjektien välisestä viestinnästä.

Subjektiiviset lähestymistavat perinteisissä muodoissa eivät enää ole media-
tutkimuksen keskiössä. Korkean ja matalan häilyvä raja on kuitenkin mukana 
myös nykyisissä keskusteluissa kun halutaan perustella jonkin kulttuurimuo-
don esteettistä arvoa. Mutta kun asiaa tarkastellaan historiallisesti niin humanis-
tisessa kuin kriittisen teorian puolella tehdyt massakulttuurianalyysit korostavat 
yksilöiden asemaa niin taiteen kuin muunlaisten kulttuurituotteiden arvottami-
sessa. Mitä standardisoidumpi tuote on, sitä epäyksilöllisempi se on. Ei niinkään 
massojen huono maku kuin taiteen ja kulttuurin tavaroituminen on se piirre, 
joka huolestuttaa esteettisiä arvoja peräävää humanistista massakulttuurikritiik-
kiä.

Objektiivis-systemaattinen 
lähestymistapa

Näiden lähestymistapojen merkitysteoriat ovat objektiivis-systemaattisia. Merki-
tys ymmärretään objektiiviseksi siinä mielessä, että merkitys on jotakin joka on 
subjektia vastassa: subjektit syntyvät kieleen, ollen täten aina-jo kielellistettyjä 
subjekteja. Erotan niissä kaksi erilaista versiota: strukturalistisen ja kulturalisti-
sen. Ne erottuvat sen suhteen missä määrin subjekteilla on mahdollista tuottaa 
vastamerkityksiä, antaa omia merkityksenantojaan ohi niiden positioiden, jotka 
heille on tekstuaalisiin rakenteisiin sisäänkirjoitettu. Brittiläisen mediatutkimuk-
sen kontekstissa ensin mainittua edustaa screenteoria ja toista kulttuurintutki-
mus.

Saussure ei määrittelekään semiologian tehtäväksi subjektien merkityksen-
antoaktien tutkimista, vaan sen tehtävänä on tutkia ”merkkien elämää yhteis-
kunnassa”. Merkitys on systemaattinen, koska se rakentuu tietyn kielijärjestel-
män sisäisistä eroista: jokainen subjekti tuottaa tietyn kielijärjestelmän (langu-
en) puitteissa juuri tälle järjestelmälle ominaisten sääntöjen mukaisia puhuntoja 
( parole). Semioottiset viestintäteoriat operoivat kielijärjestelmä/puhunta –erot-
telulla tutkiessaan kulttuurisia tekstijärjestelmiä narratiivisina muodosteina, 
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 joiden eräs erityismuoto joukkoviestinnälliset tekstit ovat. Mutta toisaalta voi-
daan kysyä, soveltuuko tällainen yleinen malli sinällään joukkoviestinnällisten 
tekstien narratiivisten muodostumien analyysiin ilman näiden muodostumien 
historiallista analyysia samaan tapaan mitä Vladimir Propp teki venäläisten ih-
mesatujen kohdalla.

Niin kuin tämän teorian perustajahahmo Saussure sanoo, merkki on kieli-
järjestelmän välisten suhteiden satunnainen, arbitraarinen seuraus – ”ero ilman 
identiteettiä”. Merkitys on kaksipuolinen suhde merkitsijän ja merkityn välillä. 
Merkitsijä ja merkitty ovat kuin paperin kaksi puolta – et voi leikata toista leik-
kaamatta myös toista. Merkitsijän ja merkityn muodostamalla merkillä ei ole 
 mitään sisäistä suhdetta ulkopuolisiin objekteihin.  Merkitykset eivät ole objek-
tin kuvia.  Kirjoitettu merkitsijä p-u-u liittää itseensä käsitteen puu.  P-u-u-lla voi 
olla kielijärjestelmän ulkopuolinen tarkoite ’puu’, mutta Saussuren kielisemio-
tiikka tutkii ainoastaan merkitsijöiden ja merkittyjen ketjuuntumista merkityk-
senantoprosessissa.

Objektiivis-systemaattisten merkitysteorioiden edustajiksi Grossberg lukee 
semiootikot (Barthes, Eco). Semioottisissa merkitysteorioissa puhe (parole) 
nähdään yksilöllisten ilmausten diakronisena muuttumisena kun taas kielijärjes-
telmä on eroista muodostuva synkroninen systeemi. Brittiläisessä kulttuurintut-
kimuksessa näkökulma on toinen: kielijärjestelmän synkronisten rakenteiden 
sijasta sitä kiinnostavat Volosinovin tavoin puheen diakroniset tasot; se, miten 
puhujat aksentoivat merkkejä antaen niille henkilökohtaisen sävyn, jolloin mer-
kistä tulee Volosinovin terminologialla ideologisen kamppailun paikka. Econ 
teosta A Theory of Semiotics (1976), jossa keskitytään merkitystuotannon ana-
lyysiin perustuvaan kommunikatiivisten tekojen teoriaan, taas voi pitää tyyppi-
esimerkkinä siitä, mitä strukturalistinen merkityskäytäntöjen tutkiminen vies-
tintäprosessin näkökulmasta on.

Semioottisten merkitysteorioiden peruspiirteenä systeemisyys liittyy siihen, 
että merkityksen luonnetta selitetään systeemin eikä puhuntojen ominaisuuk-
sista lähtien. Merkityskäytäntöjen tuotannossa semioottisissa teorioissa mielen-
kiinto voi kohdistua merkitsijöihin, merkittyyn tai itse merkkiin kokonaisuute-
na. Näistä peruseroista huolimatta merkitystä tarkastellaan lingvistisen systee-
min sisäisenä ominaisuutena. Tästä on ollut seurauksena kartesiolaisen erillisen 
minän ja erillisen maailman välisen subjekti/objekti -suhteen arvioiminen uudel-
leen. Näin semioottisissa kieliteorioissa vältetään sekä subjektiivis-referentiaa-
lisiin että objektiivis-referentiaalisiin merkitysteorioihin sisältyvä radikaali ero 
tietoisuuden ja maailman välillä, sillä ne kumpikin syntyvät vasta merkityksen-
antoprosessissa.

Jos referentiaalisissa merkitysteorioissa keskeistä oli subjektin ja objek-
tin välinen vuorovaikutus ja kielen asema siinä, ei systemaattisissa merkitys-
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teorioissa voida enää puhua sen enempää tietoisesta minästä kuin objektiivi sesta 
todellisuudesta merkityskäytäntöjen ulkopuolella: itseämme ja maailmaamme 
koskevan ymmärryksen rakenne on systeemin oman rakenteen määräämä tai 
niin kuin Wittgenstein toteaa – kieleni rajat on maailmani rajoja. Semiootti sissa 
kieliteorioissa kieli ymmärretään passiivisen subjektin ja maailman välisen suh-
teen sijasta produktiiviseksi järjestelmäksi, joka asemoi subjekteja omaan raken-
teensa sisään.

Objektiivis-systemaattiset merkitysteoriat tulivat vahvemmin mediatutki-
mukseen 1970-luvulla brittiläisessä mediatutkimuksessa, jossa kiinnostuttiin 
joukkoviestinnällisten tekstien merkitys- ja narratiivisten rakenteiden analyy-
sista. Kirjallisuudentutkimuksen strukturalistisiin, screenteorian psykoanalyyt-
tisiin ja brittiläisen kulttuurintutkimuksen ideologiateoreettisiin kysymyksen-
asetteluihin painottuvien merkitysteorioiden rinnakkaistarkastelun avulla tuon 
seuraavissa luvuissa esiin semioottisten merkitysteorioiden sisäisiä eroja ja 
sitä, millä tavalla brittiläisen kulttuurintutkimuksen eri vaiheissa sen oma mer-
kitysteoria sai uusia ulottuvuuksia ja millä tavalla siinä reagoitiin screenteorian 
ultramoderneihin näkemyksiin merkitysten vapaasta kellunnasta. Vaikka eroja 
löytyy, sekä screenteoriassa että kulttuurintutkimuksessa ollaan samaa mieltä 
merkitysten maailmaa konstituoivasta luonteesta. Niissä viestintä ymmärretään 
merkitysten jakamisena, mutta ne poikkeavat sen suhteen, miten merkitysten 
sosiaalinen määräytyneisyys ymmärretään.

Sekä objektiivis-systemaattisessa että subjektiivis-systemaattisessa merki-
tysteoriassa korostetaan merkitysten kulttuurista luonnetta. Ne eroavat siinä, 
että objektiivis-systemaattisissa subjektit ovat merkityksen kantajia (vähäisem-
mässä määrin kulttuurintutkimuksessa kuin screenteoriassa) kun taas subjek-
tiivis-systemaattisissa subjektit ovat aktiivisia merkitysten konstituoijia (jollaisia 
heistä tulee myös artikulaatioteoreettisessa ja etnografi sessa kulttuurintutki-
muksessa). 

Subjektiivis-systemaattinen lähestymistapa

Samoin kuin objektiivisissa (semioottiset ja kulturalistiset) versioissa, myös sub-
jektiivisissa (interaktionistit) merkitystä jäsennetään tietyn merkkisysteemin 
sisäi senä suhteena. Merkitys on tietyn systeemin artikulaatio.

Interaktionistit ymmärtävät merkityksen kielenkäyttäjän mielessä olevaksi 
ideaksi. Tämä merkitys ei kuitenkaan ole sen enempää objektiin kuin puhujan 
tajunnan sisältöönkään sidottu. Symboliset interaktionistit ”näkevät merkityk-
sen syntyvän ihmisten välisessä interaktiivisessa prosessissa... symbolinen inter-
aktionismi näkee merkityksen sosiaalisena tuotteena, luomuksena. Se muodos-
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tuu niissä tilanteissa ja niiden tilanteiden kautta, joissa ihmiset suorittavat määri-
tyksiä [so. antavat objekteille merkityksiä, EP]”, väittää Blumer (1969: 4–5) yksi 
symbolisen interaktionismin tunnetuimmista edustajista.

Interaktionistisen lähestymistavan merkitysteoria on subjektiivis-systemaat-
tinen. Kieltä tarkastellaan subjektien tietyissä systeemeissä suorittamina puhe-
tekoina. Niissä korostetaan subjektin merkityksenantoaktia ja tarkastellaan mer-
kitystä tämän prosessin tuloksena. Merkitys ymmärretään historiallisesti syn-
tyneeksi ja historiallisesti muuttuvaksi systeemiseksi rakenteeksi. Merkitykset 
ovat olemassa sosiaalisina muodosteina, joita subjektit käyttävät tietovarantona. 
Niissä ollaan kiinnostuneita puhumisen ja toiminnan sääntöjen synnystä ja siitä, 
miten merkityssysteemit sekä rajoittavat että mahdollistavat subjektien kommu-
nikatiivisen toiminnan. Merkitys syntyy ja säilyy kielenkäytön, puhe tekojen ja 
subjektien välisiä vuorovaikutussuhteita ohjaavien säännöstöjen muodostamas-
sa systeemissä. 

Huomio kiinnittyy kanssasubjektien muodostamassa puheyhteisössä val-
litseviin – tavallisesti annettuina otettuihin – merkitysrakenteisiin ja niiden 
muutoksiin, joita erityisesti Harold Garfi nkel on omissa etnometodologisissa 
tutkimuksissaan valaisevasti tutkinut. Subjektin toimintaa ja hänen merkityskäy-
täntöjään tulee tarkastella niissä elämismaailman konteksteissa, jotka asettavat 
 hänen toimintansa ehdot. Näitä merkitykseen ja diskursiivisuuteen liittyviä eh-
toja interaktionistisessa kontekstissa on tarkastellut Perinbanayagam teoksis-
saan Signifying Act (1985) ja Discursive Act (1991).

Subjektiivis-systemaattisen merkitysteorian ongelma paikantuu yksilöllisen 
luovuuden (uusien merkitysten tuottamisen) ja jaetun ymmärtämisen (kommu-
nikatiivisuuden ylläpitämisen) väliseen suhteeseen. Tämä ongelma voidaan rat-
kaista ymmärtämällä merkityksen olevan (a) tietyn interaktiosysteemin sisäinen 
funktio, (b) organismin ja sen ympäristön välillä vallitseva luonnollinen suhde, 
(c) rakenne, jonka kautta yksilö kokemukset on organisoitu tai (d) inhimillisen 
käyttäytymisen, toiminnan ja interaktion ja maailman välisen suhteen kuvaus, 
toteaa Grossberg (1982a).

Interaktionistisissa lähestymistavoissa kieli ymmärretään konventioiden 
systeemiksi, joka määrää ja sanelee vallitsevat käyttötavat – sillä on rajoittavaa 
valtaa yksilöihin nähden. Mutta toisaalta kieli ei ole jotakin pysyvää, pelkkää 
rajoit tavaa rakennetta, joka asemoi yksilöitä subjektipositioihin. Merkityksen-
antoaktit muuttavat jatkuvasti kielisysteemiä, koska kieltä käytetään jatkuvasti 
subjektien välisissä vuorovaikutussuhteissa.

Jokainen kanssasubjekteista muodostuva viestintäjärjestelmä edellyttää 
jonkin tyyppistä yksilöiden välistä interaktiosysteemiä, joiden puitteissa toisten 
ymmärtäminen tulee mahdolliseksi. Subjektiivis-systemaattiset merkitysteoriat 
edellyttävät jaetun systeemin viestinnän perustaksi. Näiden teorioiden suurin 
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heikkous on siinä, että niissä sitoudutaan liian heikosti perusteltuun käsitykseen 
kielen institutionaalisesta luonteesta. Yksilön on välttämättä (a priori) sisäistet-
tävä systeemi, jotta hän voisi menestyksekkäästi päästä mukaan interaktioon ja 
vastavuoroisiin merkityksenantoakteihin perustuviin sosiaalisiin prosesseihin. 
Kieli mielletään inteaktionistisissa lähestymistavoissa välittäväksi termiksi yksi-
lön ja niiden kontekstien välillä, joihin hän joutuu mukaan elämänsä kulussa.

Pragmatistisen kulturalismin ja symbolisen interaktionismin näkemykset 
viestinnästä rakentuvat tämän tyyppiselle merkitysteorialle. Interaktionististen 
lähestymistapojen kohdalla otan tarkasteluun Blumerin merkitysteorian, jota 
laajennan (erityisesti Kenneth Burken ja Norman K. Denzinin) symbolistisen 
interaktionismin puitteissa kehitetyillä merkitysteorioilla. Denzinin teoksissaan 
Images of Postmodern Society. Social Theory and Contemporary Cinema (1991), 
Cinematic Society (1995) ja Reading Race. Hollywood and the Cinema (2002) 
esittämät näkemykset elokuvallisesta yhteiskunnasta ovat tässä suhteessa mie-
lenkiintoisia, koska niissä on otettu huomioon myös jälkistrukturalismin ja kult-
tuurintutkimuksen haasteet. Perinbanayagam kehittelee myös samoja teemoja 
edellä mainituissa teoksissaan. 

Erityiseen esittelyyn tutkimuksen edetessä pragmatistisen kulturalismin 
kohdalla otan James W. Careyn kehittelemän rituaalisen viestintämallin. Siinä 
on mielestäni tavoitettu toisaalta viestinnän tutkimuksen kannalta ne oleelliset 
puolet tulkitsevan sosiologian ihmisten vuorovaikutussuhteissa toiminnassa 
olevista merkityssuhteista kuin myös itse joukkoviestinnällisten esitysmuotojen 
erityisyyteen liittyvät puolet. Nämä molemmat puolet kiteytyvät Careyn käsityk-
sessä viestinnän tutkimuksesta: siinä on kysymys subjektien tuottamien merki-
tysten ymmärtämisestä. Tavoitteena ei ole niinkään merkitysten ymmärtäminen 
kuin ymmärtämisen ymmärtäminen. 

Subjektiivis-prosessuaalinen lähestymistapa

Referentiaaliset ja systemaattiset merkitysteoriat ovat nykyisin joutuneet puo-
lustusasemiin, sillä prosessuaalisten lähestymistapojen voittokulku, joka alkoi 
jälkistrukturalismin läpimurron myötä 1980-luvulla, on perusteellisesti muokan-
nut käsityksiä merkityksen luonteesta. Subjektiivis-prosessuaalisissa (fenomeno-
logisissa ja hermeneuttisissa lähestymistavoissa) ja objektiivis-prosessuaalisissa 
(jälkistrukturalistisissa ja postmodernistisissa viestintäkäsityksissä) merkitys-
teorioissa merkitys ymmärretään kontekstuaalisesti, käytön näkökulmasta: 
merkitys määräytyy siinä kontekstissa, jossa ilmausta käytetään. Tämä merkit-
see myös edellä esillä olleisiin merkitysteorioihin ja niiden mukaisiin erilaisiin 
mediatutkimuksellisiin suuntauksiin sisäänkirjoitetun subjektin ja objektin väli-
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sen eron ylittämistä, sillä ne molemmat rakentuvat vasta merkityksen muodos-
tumisprosesseissa.

Subjektiivis-prosessuaalisissa lähestymistavoissa ollaan kiinnostuneita 
niistä tietoisuuden rakenteista, jotka tekevät mahdolliseksi merkityksellisen 
koke muksen. Objektiivis-prosessuaalisissa lähestymistavoissa luovutaan myös 
tietoisuuden analyysista. Siinä ei edellytetä sen enempää subjektille kuin mer-
kityksellekään alkuperustaa. Tämä merkitsee, että myös todellisuus ymmärre-
tään konstitutiiviseksi prosessiksi siinä mielessä, että vasta merkityksenanto 
tuo koke mukselle sen mielekkyyden ja rakenteen, joka on olemassa vain tässä 
prosessissa tai niin kuin Derrida on se muotoillut: ”tekstin ulkopuolella ei ole 
mitään”. 

Joukkoviestinnällisten tekstien tutkimuksessa tämä on johtanut tekstuaalis-
ten merkitysten analysoinnista luopumiseen. Tekstin merkitys ei ole ymmärret-
tävissä sen enempää tekijän intentiosta kuin tekstistä käsin. Merkitys on niin 
kauan ratkeamaton kunnes vastaanottaja suorittaa merkityksellistämisaktin, jol-
loin teksti saa kontekstuaalisen mielensä, joka ei ole sen lopullinen merkitys. 
Toisin sanoen merkitysanalyysissa on kyse kontekstien (monikko, koska sama 
sanoma voi realisoitua useissa eri konteksteissa) rakentamisesta tutkimuskoh-
teeksi valitun merkitysprosessin ympärille.

Subjektiivis-prosessuaaliset merkitysteoriat (Husserl, Merleau-Ponty, Hei-
degger) edustavat paradigmaattista esimerkkiä subjektiivis-prosessuaalisesta 
merkityskäsityksestä. Fenomenologisten lähestymistapojen peruskäsite inten-
tionaalisuus on peräisin Husserlilta. Intentionaalisuuden käsite sisältää sekä 
subjektin (tietoisuus on aina tietoisuutta jostakin) että intersubjektiivisuuden 
(subjektius on intersubjektiivisuutta) puolen. Yksilölliset merkityksenantoaktit 
edellyttävät intersubjektiivisen basiksen, vaikka tutkimuksen kohteena ovatkin 
yksilölliset merkityksenannot. Toisin sanoen kommunikatiivisia tekoja tarkas-
tellaan elämismaailman rakenteesta käsin. Näin tekee esimerkiksi Gaye Tuch-
man teoksessaan Making News (1978) kun hän tutkii faktisiteettia eli sitä, miten 
uutistoiminta ankkuroituu byrokratian rutiineihin.

Merkityksen käsitteen kannalta Lanigan pitää tärkeänä, että kielen feno-
meno loginen tarkastelu erotetaan selkeästi lingvistisestä fenomenalismista. 
Ero on ymmärrettävissä parhaiten subjektin ja objektin välisen suhteen kautta. 
Lyhyesti sanottuna lingvistisessä fenomenalismissa päämääränä on osoittaa, 
että todellisuuden ja sitä kuvaavan kielen välillä vallitsee tietynasteinen vastaa-
vuussuhde. Tämän näkemyksen kannattajina Lanigan (1972: 51–65) mainitsee 
Peircen, Morriksen, Russellin sekä Ogdenin ja Richardsin. Ja jos suhde todel-
lisuuden ja kielen välillä on osoitettavissa ja loogisesti perusteltavissa, niin sil-
loin – koska kielen ja todellisuuden looginen rakenne ovat samat – myös kielen 



89Luku 2

Populaari, viestintä ja artikulaatioEnsio Puoskari

 suhde siihen todellisuuteen, josta se puhuu, ei tuota ongelmia. Maailma ilme-
nee/heijastuu kielessä ja kielenä. 

Myös fenomenologiassa lähdetään Laniganin mukaan siitä, että on olemassa 
maailma ulkopuolellamme. Se on objektiivinen maailma, jossa ihmiset ja esineet 
esittäytyvät meille käsillä olevina. Mutta toisin kuin lingvistisillä fenomenalisteil-
la, fenomenologeille tämä maailma on annettu vain intentionaalisen kokemuk-
sen kautta, jolloin merkitykset ovat ymmärrettävä kokemuksen noemaattisiksi 
korrelaateiksi. Suomemmin sanottuna tämä merkitsee, että maailma on annettu 
sen havaintoaktin kautta, jossa sitä tiedostetaan. Todellisuutta koskeva tieto/
maailmasta saatu mieli tai merkitys on objektiivisen ja subjektiivisen kokemuk-
sen synteesi – tai niin kun Lanigan (emt. 30) sen ilmaisee, ”psyykkisen havaitse-
misen (intentionaalisuuden) värittämä psykologinen havainto”. 

Semioottisesti suuntautuneista, fenomenologiasta vaikutteita saaneista tut-
kijoista, joiden ajattelussa vastaava dualistinen synteesi suhteessa kieleen on 
havaittavissa, Lanigan (emt. 65–96) erottaa kahta tyyppiä: semioottisia eksisten-
tialisteja ja semioottisia fenomenologeja. Karl Jaspers, Martin Heidegger ja Jean 
Paul Sartre edustavat Laniganille ensin mainittuja; Roland Barthes ja Maurice 
Merleau-Ponty jälkimmäisiä.  Laniganin tulkinta heidän merkitysteorioistaan on 
semioottispainotteinen, mutta samalla hän tuo esille niitä piirteitä, jotka tekevät 
mahdolliseksi lukea heidät myös prosessuaalisten merkitysteorioiden edustajik-
si. Lanigan itse kuuluu myös tähän kieliteoreettiseen lähestymistapaan, koska 
hän rakentaa oman eksistentiaalisen viestinnän fenomenologiansa teoksessaan 
The Human Science of Communicology. A Pheneomenology of Discourse in Fou-
cault and Merleau-Ponty (1992) Merleau-Pontyn ajattelun varaan täydentäen sitä 
toisaalta Peircen semioottisella ajattelulla ja toisaalta myös Foucault’n valtadis-
kursiivisilla pohdinnoilla.

Fenomenologinen asennoituminen maailmaan merkitysten kautta konstitu-
oituvana kokemuksen noemaattisena korrelaattina avaa maailman sammiona, 
jota ei voi koskaan ammentaa tyhjiin, sillä ”se miltä maailma näyttää tiettyjen 
ehtojen vallitessa ei vastaa täydellisesti tai osittainkaan sitä, miltä se näyttää joi-
denkin toisten ehtojen vallitessa”, toteaa Pilotta (1983: 271). Fenomenologisessa 
mediatutkimuksessa tutkitaan sitä, ”miten tietty merkitys koetaan ja niitä ehtoja, 
jotka sisältyvät tähän kokemiseen” (emt. 273).

Merkitykset ovat kontekstuaalisesti määräytyneitä ja historiallisesti muuttu-
via. Ne ovat ymmärrettävissä vain tietyssä kulttuurisesti määräytyneessä kon-
tekstissa: ”mitä tahansa kulttuurista ilmiötä on tutkittava sen omilla ehdoilla sen 
tietyn kulttuurin valossa, jossa tällä ilmiöllä on merkitys” (emt. 274).

Merkitysten tutkimuksen kannalta tämä asettaa seuraavan tutkimusta ohjaa-
van sisäisen säännöstön. Merkityksiä tutkittaessa ei ole ensisijaisesti tutkittava 
sitä ”mitä ilmiöt, esineet jne. ovat, vaan mitä ne merkitsevät tietyille ryhmille ja 
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niiden yksittäisille jäsenille” (emt. 279). Samoin kuin interaktionistisissa lähes-
tymistavoissa, tutkimuksen kohteeksi tulevat täten subjektin merkityksenantoa 
konstituoivat intersubjektiiviset merkitysstruktuurit. Suomemmin sanottuna 
fenomenologiset mediatutkijat ymmärtävät joukkoviestinnässä olevan kyse me-
diamaailmojen tuottamisesta. Ne ovat esittelyyn otettuja maailmoja.  Näiden esit-
telyyn otettujen maailmojen analyysissa on kyse niiden fi losofi sten lähtökohtien 
selvittämisestä, joiden avulla aukeaa se, miten maailman konstituutio merkityk-
sinä tietyille ryhmille tietyissä kulttuurisissa konteksteissa tapahtuu. Ryhmä on 
ymmärrettävä laajasti. Se vaihtelee yksittäisistä vastaanottajista yksittäisen oh-
jelman vastaanottokuntaan ja voi periaatteessa käsittää koko ihmiskunnan. 

Pilotta kehittelee näitä teemoja artikkeleissaan ”The Phenomenological 
 Approach” (1983) ja ”Presentational Thinking. A Contemporary Hermeneutic 
of Communicative Action” (1979). Systemaattisimmin fenomenologista vastaan-
ottotutkimusta on kehitellyt Tony Wilson teoksessaan Watching Television. Her-
meneutics, Reception and Popular Culture (1993), jossa hän soveltaa hermeneut-
tista tutkimusotetta ja kritisoi kulttuurintutkimuksen etnografi sta lähestymis-
tapaa. Vastaavaa kriittisen teorian lähtökohdista tehtyä fenomenologista media-
analyysia edustaa Thomas McCoyn teos Voices of Difference. Studies in Critical 
Philosophy and Mass Communication (1993).

Subjektiivis-prosessuaalisissa lähestymistavoissa merkityksen tutkimisessa 
ei ole kysymys maailman ja ilmiöiden tutkimisesta niiden olemuksen paljastami-
sen mielessä. Siinä ei ole myöskään kyse kausaalisuhteiden tai yhteiskunnallis-
ten lainmukaisuuksien löytämisestä toimijoiden toiminnan taustalta. Niin kuin 
fenomenologeilla on tapana asia ilmaista, kysymys maailman olemassaolosta on 
pantu sulkeisiin tutkimuksen ajaksi.

Kyse ei ole toisin sanoen merkitysten ja maailman välisestä suhteesta niin 
kuin lingvistisessä fenomenalismissa, vaan siitä tavasta, jolla maailma ilmenee 
sitä tarkkaavalle subjektille tai tarkemmin ottaen hänen tajunnalleen: ”tietoisuus 
on aina tietoisuutta jostakin, kommunikaatio aina kommunikaatiota jostakin” 
(Pilotta 1983: 280).

Tähän triviaalilta ja ensi lukemalta itsestäänselvyydeltä tuntuvaan ajatuk-
seen kiteytyy mielestäni fenomenologisen merkitysteorian ydinajatus kulttuu-
rista inter subjektiivisesti annettuna tietovarantona, johon viestinnän eri muodot 
yhtenä puolena sisältyvät, mutta vain yhtenä: kommunikatiivisilla muodoilla 
voi olla eri aikoina erilainen asema elämismaailman merkitysrakenteiden tuot-
tamisessa ja ylläpitämisessä. Schutzilaisella terminologialla ilmaistuna tieto-
varantoon on symbolisessa muodossa sisäänrakennettu valmiita ja jo vakiintu-
neita, luonnollisiksi muodostuneita tapoja jäsentää maailmaa, joita esimerkiksi 
traditio tehokkaasti välittää sukupolvelta toiselle. Intersubjektiivisuuteen liittyy 
lisäksi ajatus maailman yhtenäisyydestä – sen yhteisöllisesti yhteisenä kokemi-
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sesta. Se maailma, joka on tiedostamisen kohteena, on sama maailma kaikille, 
mutta sitä tiedostetaan koskaan tyhjentymättömistä, alati muuttuvista ja ennen 
muuta toimijoiden toimesta muutettavissa olevista aspekteista. Informaatioyh-
teiskunta fenomenologisessa mielessä olisi sellainen yhteiskunta, jonka kaikki 
puolet olisivat mediavälitteisiä. Sitä millaista mediavälitteisyyttä tällaisessa yh-
teiskunnassa jo nyt löytyy, on tutkinut Don Ihde teoksissaan Existential Technics 
(1983), Technology of Lifeworld (1990), Philosophy of Technology (1993) ja Bodies 
in Technology (2001).

Fenomenologisissa lähestymistavoissa kuvataan merkityksellisen kokemuk-
sen mahdolliseksi tekeviä tietoisuuden rakenteita. Kieli ja kokemus ymmärre-
tään subjektiviteettia konstituoiviksi aspekteiksi – ilman maailmaa ei olisi minää, 
ilman minää ei tietoisuutta maailmasta. Fenomenologiassa tämä on merkinnyt 
kokemuksen uudelleen määrittelyä intentionaalisuusprosessin termein, jossa 
on kysymys ihmisen ja maailman jatkuvasti toistuvasta interaktiosta. Heidegger 
määritteleekin ihmisenäolemisen (Daseinin) struktuurin olemassaoloa luon-
nehtivaksi temporalisaation prosessiksi. Ihminen on hänen mukaansa heitetty 
maailmaan arkisten ongelmien keskelle, jossa hän suorittaa jatkuvia projektioita 
kohti vielä toteutumattomia mahdollisuuksia. Husserl puolestaan ymmärsi tie-
toisuuden analyysissa olevan kyse nimenomaan subjektin transsendentaalisen 
luonteen eksplikoinnista. 

Schutz luopuu omassa fenomenologisessa sosiologiassaan transsendentaa-
lisen egon oletuksesta ja keskittyy maailmallisiin egoihin. Hänen lähtökohtan-
sa teoksessa The Phenomenology of Social World (1967) on arkielämä ja ennen 
muuta niiden tapojen ymmärtäminen, joilla toimijat sitä arkena elävät. Tämä ar-
jen redusoimattomuus on se sosiologinen piirre, joka on mukana hyvin monissa 
niissä mediatutkimuksellisissa sovellutuksissa, joissa pyritään ymmärtämään 
erilaisissa mediaympäristöissä toimijoiden toiminnalleen antamia mieliä. 

Subjektiivis-prosessuaalisissa merkitysteorioissa korostetaan subjektin ensi-
sijaisuutta siinä määrin kun merkitykset ovat olemassa vain tietoisuudelle. Inten-
tioidulla objektilla on oma objektiivisuutensa niin kauan kuin se on toistettavissa 
ja identtinen itsensä kanssa. Tätä identtisyyttä tavoitellaan ja testataan fenome-
nologisessa reduktiossa. Yksi tapa testata on mielikuvituksessa variointi, jossa 
intention kohteena olevaa objektia varioidaan kaikin mahdollisin tavoin. Ilmiön 
olemus on se mikä muutoksessa pysyy muuttumattomana. Esimerkiksi pöydän 
’pöytämäisyys’ ei riippuu sen satunnaisista piirteistä, kuten esimerkiksi muo-
dosta, väristä, materiaalista, jne. Niin kauan kuin objektin olemus (eidos) pysyy 
samana, sitä tarkoittavat merkitykset viittaavat ko. objektiin – tietoisuutemme 
tiedostaa objektia oikein. Pöydän ’pöytämäisyys’ säilyy kaikenvärisissä, muotoi-
sissa ja kokoisissa materiaalisissa pöydissä, joita kohtaamme tai joita voimme 
kuvitella. Sekä maailman objektiivisuus että inhimillisen subjektin konkreetti-
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nen subjektiivisuus saavat olemassaolonsa intentionaalisessa prosessissa, joka 
on transsendentaalisen tietoisuuden struktuuri, väittää Husserl. Transsenden-
taalinen subjekti on toisin sanoen inhimillisen kokemuksen ja ihmisten välisen 
vuorovaikutuksen perusta sekä luovuuden lähde: vaikka maailma pysyy sama-
na, sitä koskevat tiedostamisrakenteemme muuttuvat kaiken aikaa, kun kohde 
saa uusia merkityksellistämisaspekteja – objektia voidaan rikastuttaa tuomalla 
siihen uusia aspekteja ja köyhdyttää poistamalla tarpeettomia.

Subjektiivis-systemaattisissa ja subjektiivis-prosessuaalisissa merkitysteori-
ois sa ollaan kiinnostuneita kommunikatiivisten subjektien merkityksenantoak-
teista tietyssä kanssasubjekteista muodostuvassa puheyhteisössä. Tässä kon-
tekstissa tarkastellaan merkitysten järjestystä, pysyvyyttä ja muutosta – sitä, 
miten jaetut merkitykset ovat mahdollisia. Esimerkiksi Harold Garfi nkelin 
(1967) etnometodologisessa dokumentaarimetodissa pyritään identifi oimaan 
subjektien käyttämien diskurssien ominaisuuksia ja annettuina otettuja arkielä-
män käytäntöjä, jotka luovat sosiaalisen järjestyksen mielen. Etnometodologia 
on transsendentaalista sosiologiaa siinä mielessä, että se tutkii niitä ehtoja, jotka 
tekevät elämismaailman toimijoille sosiaalisen todellisuuden mahdolliseksi.

Ja juuri näistä samoista sosiaalisen järjestyksen itsestään selvinä otetuista 
rakenteista ovat kiinnostuneet fenomenologiset mediatutkijat Gaye Tuchman, 
David Altheide, Janice Radway, Robert Allen, Don Ihde, Thomas McCoy ja Tony 
Wilson. He kaikki tutkivat joukkoviestinnällisissä teksteissä esittelyyn otettujen 
maailmojen rakenteita ja niitä tapoja, joilla vastaanottajat käyttävät niitä omien 
elämismaailmojensa rakennusaineina. Heidän tutkimuksensa kohteena ovat 
joukkoviestinnällisten tekstien tuottamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät mer-
kityksellistämisaspektit.  Vaikka maailma otetaan arkielämässä annettuna, siitä 
tuotettujen mediaesitysten merkityksellistämisaspektit eivät ole identtisiä tois-
tensa kanssa. Maailmaa tiedostetaan aina joistakin aspekteista, jolloin merkityk-
sellistämiskäytäntöjen analyysin kautta päästään kiinni subjektien maailmantie-
dostamista koskeviin rakenteisiin. 

Objektiivis-prosessuaalinen lähestymistapa

Näiden lähestymistapojen merkitysteoriat kiinnostavat erityisesti Grossbergia 
ja monia muitakin kulttuurintutkijoita. Näin siksi, että Grossbergin artikulaati-
oteoreettinen viestintäkonseptio kiinnittyy tietoisesti jälkistrukturalismille tyy-
pillisiin prosessuaalisuutta korostaviin merkitysteorioihin, joista se kuitenkin 
poikkeaa marxismiin ilman takuita perustuvan yhteiskuntateoriansa suhteen. Jo 
tässä vaiheessa lienee syytä tunnustaa, että itsekin olen taipuvainen näkemään 
viestinnän prosessuaalisina merkityskäytäntöinä.
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Objektiivis-prosessuaalisissa lähestymistavoissa puretaan länsimaista meta-
fysiikkaa hallinneita subjektia ja merkitystä koskevia esitysmuotoja. Jo yhdessä 
ensimmäisistä artikkeleistaan Grossberg (1979a: 59) totesi, että vaikka olemme 
lisääntyvässä määrin menettämässä uskoa merkityksen objektiivisuuteen – joko 
subjektiivisena referenssinä tai objektiivisena referenttinä – siitä huolimatta 
meidän on vaikea luopua lopullisesti tämän tyyppisistä näkemyksistä. Mieluum-
min pidämme kiinni imaginaarisia suhteita elämämme todellisiin ehtoihin tuot-
tavista eri medioiden esitysmuodoista (Levi-Strauss, Barthes ja Althusser olivat 
tässä suhteessa kaikki samoilla linjoilla) kuin myytittömästä maailmasta, jota 
voidaan luonnehtia Kari Aronpuroa siteeraten: ”jokainen järjestys on toinen tois-
taan parempi kaaos”. Mutta juuri tähän kaaoksen kosmokseen tai skitsofreeni-
seen todellisuuteen prosessuaaliset merkitysteoriat näyttävät johtavan. Jameson 
(1986b: 61) luonnehtii tätä tilannetta seuraavasti: ”skitsofreeninen kokemus on 
eristettyjen, toisiinsa liittymättömien, epäjatkuvien, vailla johdonmukaista seu-
raantosuhdetta toisiinsa olevien aineellisten merkitsijöiden kokemista”.

Objektiivis-prosessuaalisissa merkitysteorioissa nimittäin hylätään näke-
mys, jonka mukaan merkityksellä olisi jokin alkuperä, ymmärretäänpä se sosiaa-
liseksi tai yksilölliseksi. Todellisuus on konstitutiivinen prosessi siinä mielessä, 
että se luo kokemukselle sen mielekkyyden ja rakenteen, joka on olemassa vain 
tässä prosessissa. Tätä prosessia Derrida kutsuu disseminaatioksi, Kristeva 
semioot tiseksi choraksi ja Deleuze rihmastoitumiseksi.

Objektiivis-prosessuaaliset merkitysteoriat pitävät merkkijärjestelmiä avoi-
mina. Niitä ei voida tarkastella tietyn systeemin sisäisinä eroina vaan ne on näh-
tävä merkkiprosesseina, joissa Derridaa siteeraten ”jokainen merkitty on aina 
jo merkitsijä”. Jokainen vetoaminen merkitysrakenteen totaliteettiin tai täydel-
lisyyteen tekee väkivaltaa prosessin käsitteelle. Jälkistrukturalismin läpiviemi-
nen joissakin prosessuaalisissa viestintäkäsityksissä on johtanut tarkastelemaan 
myös joukkoviestinnällisiä tekstejä prosessina – näin varsinkin Baudrillardin 
teorioille perustuvissa kehitelmissä – joko täysin kritiikittömästi niin kuin Art-
hur Kroker ja kumppanit (Kroker 1992; 1993; 2004; Kroker & Cook 1986; Kro-
ker & Weinstein 1994)), joiden molempien viestintäkäsityksiä suhteessa McLu-
hanin vastaaviin on analysoinut tarkemmin Genosko (1994; 1999) tai kriittisesti 
niin kuin Meaghan Morris (1986; 1998), jonka kulttuurintutkimuksellisia näke-
myksiä on valottanut Mackenzie Wark ( ).

Prosessuaalisten lähestymistapojen merkitysteoriat ovat tekstuaalimateria-
listisia siinä merkityksessä, että huomio kiinnittyy merkitsijäketjuihin, siihen, 
miten merkitsijät kiinnittävät merkittyjä itseensä päättymättömässä merkitys-
prosessissa. Merkitystä tarkastellaan ilmiötasolla, materiaalisina merkitsijöinä 
vailla merkittyä, oppositioiden ja sulkeistamisten sääntöjen muodostamissa sys-
teemeissä, joita dekonstruktiivinen luenta lakkaamatta purkaa ja joita rihmastol-
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lisessa ajattelussa alinomaa de- ja reterritorialisoidaan. Kieli avaa ja määrittelee 
sen tilan jossa elämme. Se on konnotaatioiden verkko, joka muodostuu merkit-
sijöistä, arkkikirjoituksesta, jonka kautta olemassaolomme liikkuu ja jossa se 
myös konstituoidaan.

Objektiivis-prosessuaalisten merkitysteorioiden ilmeisin ongelma on niiden 
relativismissa, subjektittomassa subjektivismissa. Kilpailevien luentojen oikeut-
tamiseen ei näytä olevan mitään sääntöjä, joten anything goes. Prosessuaalisten 
merkitysteorioiden ansio mediatutkimuksen kannalta on ollut siinä, että ne ovat 
kohdistaneet huomion siihen, miten erilaiset tulkintakäytännöt konstituoivat 
havainto tapaamme, miten olemassaolomme tekstit määräävät meitä subjekteina 
ja miten toimintamme on kiinni niistä teksteistä, joissa aina-jo olemme. Olemas-
saolomme ja ymmärryksemme struktuurit ja muodot ovat tietyssä kulttuurikon-
tekstissa määräytyneitä, mutta näitä konteksteja on luvuton määrä. Toimintam-
me vapaus on kontekstien valinnan vapautta – itsemme kytkemistä kulttuurin 
intertekstuaaliseen kudokseen.

2.2.
MODERNITEETIN PROBLEMATIIKKA 2: SUBJEKTI

Subjektin roolia viestintäteorioissa ei voi aliarvioida. Sillä, miten subjekti eri 
lähes tymistavoissa käsitteellistetään, on oleellinen merkitys selitettäessä jouk-
koviestinnän asemaa sosiaalisissa rakenteissa. Tämä selittyy sillä, että jokaises-
sa lähestymistavassa subjektin ja rakenteen välinen suhde nähdään jännitteise-
nä, painotusten liikkuessa subjektin asemaa korostavasta rakenteen määräävää 
asemaa painottaviin. Kaikista viestinnän tutkimuksen metateoreettisista lähes-
tymistavoista on luettavissa esiin kullekin ominainen käsitys subjektiviteetista. 
Kun seuraavassa luvussa tarkastelen elämismaailman merkityskriisiä näissä 
lähestymistavoissa, nähdään miten joukkoviestintä ja sen tuottamat tekstit or-
ganisoivat, hyödyntävät ja muuttavat subjektiviteettia. Joukkoviestintä tuottaa 
merkitysrakenteita, joiden avulla tuotamme tolkkua maailmaan ja rakennamme 
suhdettamme kanssasubjekteihin.

Subjektin aseman uudelleenarviointi niin humanistisissa kuin yhteiskunta-
tieteissä on johtanut perustavanlaatuisiin muutoksiin näiden tieteiden itseym-
märryksessä. Althusser kutsui tätä muutosta kolmanneksi kopernikaaniseksi 
kumoukseksi. Muutoksen merkityksen Althusser (1984: 47–48) kiteyttää seu-
raavasti: 

Kopernikuksen jälkeen tiedämme, että maapallo ei ole maailmankaikkeuden 
keskus. Marxin jälkeen taas tiedämme, että inhimillinen subjekti, taloudelli-
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nen, poliittinen ja fi losofi nen ei ole historian ’keskus’/.../ Freud puolestaan 
on osoittanut, että todellista subjektia, olemukseltaan ainutkertaista yksilöä 
ei käy kuvaaminen ’minän’, ’tietoisuuden’ taikka ’olemassaolon’ – enempää 
itselle-olemiseksi, ruumiillisuudeksi, kuin ’käyttäytymiseksi’ ymmärrettynä 
– ympärille keskittyneenä egona; inhimillinen subjekti on ’hajakeskitetty’ ja 
perustuu rakenteeseen, jolla silläkin on keskus vain ’minän’ kuvitteellisissa 
’väärinkäsityksissä’, ts. niissä ideologisissa muodostumissa, joissa tämä itsen-
sä ’tunnistaa’.

Subjektin suistaminen (oman) maailman keskuksesta on merkinnyt ongelmia 
niiden mediatutkimuksellisten suuntausten kohdalla, joissa subjekti ymmärre-
tään autonomisena (empiirinen mediatutkimus sekä sosiologiset ja humanisti-
set massakulttuuriteoriat) tai joissa sitä jäsennetään ruumiillisuuden tai käyttäy-
tymisen näkökulmasta niin kuin tapahtuu valtavirran behavioristissävytteisissä 
lähestymistavoissa ja niissä sosiologisissa massakulttuuria koskevissa analyy-
seissa, joissa yhteiskunnan toimijan sosiaalisen käyttäytymisen selittämises-
sä tieto-objektina on yksilö tai tämän tajunnallisen rakenteiden analyysi (esim. 
C. Wright Mills, David Reisman, Richard Sennett). Sama ongelma realisoituu 
myös interaktionistisissa lähestymistavoissa, vaikka niissä sosiaaliset rakenteet 
asetetaan yksilön edelle. Ne ovat yksilöä vastassa ja muokkaavat tästä sosiaali-
sen toimijan: yksilöllistymisessä on tästä näkökulmasta kyse sosiaalistumisesta 
yhteisölliseksi subjektiksi. Yksilö määrittelee itsensä toisen kautta. G.H. Meadin 
terminologialla: minä (I) rakentuu sosiaalisten miniensä (self) kautta. Myös 
transsendentaalisten lähestymistapojen fenomenologis-hermeneuttiset käsityk-
set subjektista itselle-olemisena kuuluvat tässä katsannossa länsimaiseen meta-
fysiikkaan. 

Derrida jatkaa siitä mihin Althusser lopetti, vieden näiden teorioiden sub-
jektikritiikin loppuun Husserlia ja Heideggeria koskevissa kirjoituksissaan. Näin 
ollen jäljelle jää vain kaksi lähestymistapaa – semioottis-kulturalistinen struktu-
ralistisessa muodossaan ja prosessuaalinen – joissa on luovuttu yksilön tarkas-
telemisesta minän, tietoisuuden tai olemassaolon näkökulmasta. Esimerkiksi 
jälkistrukturalistisia subjektikäsityksiä voisi luonnehtia toteamalla, että niissä 
on luovuttu meadilaisesta minästä. Mitä jää jäljelle ovat sosiaaliset minät, jotka 
konstituoituvat merkitysprosesseissa tai niin kuin Aronpuro toteaa: ”olen alutto-
man ketjun päättymätön lenkki”. Tätä prosessia määrää ja täten myös subjektin 
toimintaedellytyksiä rajoittaa historiallisten, taloudellisten, kulttuuristen ja sosi-
aalisten rakenteiden muodostama konteksti, jonka historiallisen konstruoinnin 
kautta Grossberg määrittelee sen, miten missäkin lähestymistavassa subjekti 
ymmärtyy.
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Objektiivis-referentiaalinen lähestymistapa

Tässä lähestymistavassa subjekti/objekti -dikotomia ilmenee selkeimmillään. 
Niiden subjektikäsitys voidaan jäljittää liberalistiseen yhteiskuntakonseptioon. 
Valtavirran kommunikatiivisen toiminnan subjektia koskevien teorioiden dis-
kursiiviset käytännöt löytyvät individualistisista subjektiteorioista, joissa koroste-
taan autonomista subjektia. Mediatutkimuksessa tämä individualistinen koros-
tus näkyy mm. siinä, että viestintää tarkastellaan pääsääntöisesti (ei tosin yksin-
omaan) yksilöiden eikä niinkään yhteiskunnallisten voimien ja instituutioiden 
välisenä suhteena. Ei olekaan yllättävää, että valtavirran mediatutkijat turvau-
tuvat behavioristisen psykologian ja kokeellisen sosiaalipsykologian käsityksiin 
inhimillisestä toiminnasta etsiessään viitekehystä kommunikatiivisen toiminnan 
ja joukkoviestinnällisten tekstien vaikutusten selittämiseksi.

Empiirisessä mediatutkimuksessa kommunikatiivisen vuorovaikutuksen 
perustana on merkkimerkitys (sign-meaning). Merkitysten julkisuus, objektiivi-
suus ja jaettavuus merkitsevät, että niiden luonne voidaan selittää viittaamatta 
tietoisuuteen tai sen sisältöihin. Tällainen käsitys merkityksestä sisältyy lausu-
mattomana perustana lähes kaikkiin viestinnän vaikutusmalleihin. Jos merkitys 
ei ole itsessään muuta kuin reagoimista sanoman synnyttämään stimulukseen, 
silloin viestintää voidaan tutkia osana yleisempää oppimisprosessia. Vaikutus-
tutkimuksessa tämä merkkikäyttäytyminen palautetaan sellaisiin psykologisiin 
ja sosiaalipsykologisiin käsitteisiin kuin taivuttelu, käyttäytymismalli, asenne, 
stereotyyppi, manipulaatio, väärän todellisuuden luominen, jne. Ne kaikki ovat 
niitä tieto-objekteja joiden avulla näissä lähestymistavoissa selitetään ihmisten 
kommunikatiivista toimintaa.

On kuitenkin huomattava, että valtavirran piirissä on myös näkemyksiä jois-
sa ihmisten toiminta ei ole vapaata vaan funktionaalista. Näin erityisesti niissä 
parsonsilaisissa funktionalistisissa selitysmalleissa, joissa kommunikatiivisen 
toiminnan perustana on tiettyihin yhteiskunnallisiin rooleihin samastuminen 
(esim. Wright 1975 [1959]). Eräs keskeinen teesi yksilöllisyyttä vastaan sisältyy 
myös Lazarsfeldin ja Katzin kaksivaihehypoteesiin. Sen mukaanhan sanomien 
vaikutukset eivät ole suoria vaan tapahtuvat mielipidejohtajien kautta. Kaksivai-
hehypoteesi tietenkin eliminoi suoran vaikutuksen teesin, joka hallitsi erityisesti 
massayhteiskuntateorioista lähteviä käsityksiä viestinnän vaikutuksesta ku-
ten Raymond ja Alice Bauer artikkelissaan ”America, Mass Society and Mass 
 Media” (1960) osoittavat.

Toinen tekijä, joka asettaa ulkoisia ehtoja subjektien toiminnan selittämi-
selle, on pyrkimys toiminnan lainalaisten piirteiden löytämiseen. Valtavirran 
tutkijat tulivat yksilön toimintaa selittävistä emotieteistä psykologiasta ja sosi-
aalipsykologiasta mediatutkimukseen, josta muodostui näiden tieteiden tienris-
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teys niin kuin Bernard Berelson sitä luonnehti samannimisessä artikkelissaan 
1950- luvun lopulla. Koko 1940- ja 1950-luvun ajan valtavirran tutkijat hyödynsi-
vät  näitä tieteitä etsiessään viitekehyksiä kommunikatiivisen toiminnan selit-
tämiseen. Tähän liittyvät psykologiset ja sosiaalipsykologiset ongelmat tulevat 
erinomaisesti  esille Talcott Parsonsin ja Winston Whiten artikkelissa ”The 
Mass Media and the Structure of American Society” (1960), josta voi jälkikäteen 
lukea esiin yrityksen perustella viestinnän sosiologisen tutkimuksen tieteellis-
tä statusta massayhteiskuntateorioiden eksplisiitin ja psykologisten teorioiden 
implisiitin kritiikin kautta. Tässä mielessä tästää artikkelista löytyy sama teema, 
jonka  Lazarsfeld ja Merton toivat esiin klassisessa artikkelissaan ”Mass Com-
munication, Popular Taste and Organized Social Theory” (1957) ja joka huipen-
tuu C. Wright Millsin esseessä ”The Cultural Apparatus” (sisältyy teokseen The 
Power Elite, 1956): abstraktin empirismin teoreettinen mahdottomuus tematisoi-
da subjektia sellaisena yhteiskunnallisena toimijana, että tämä olisi sekä yhteis-
kunnan konstituoija että sen konstituoima.

Seuraavassa luvussa ja tutkimuksen eri vaiheissa tulen lukemaan valtavir-
ran subjektikonseptiota tästä näkökulmasta. Purkamalla auki tämän tietokentän 
teoreettisia sitoumuksia osoitan, että psykologisessa ja sosiaalipsykologisessa 
teorianmuodostuksessa tapahtuneet muutokset eivät heijastu juuri lainkaan 
mediatutkimuksessa tai ne tulevat mukaan pitkällä viiveellä. Historiallinen tar-
kasteluni kohdistuu mediatutkimuksen taustalla olevien psykologisten ja sosi-
aalipsykologisten teorioiden teoreettisten sitoumusten esilletuontiin. Näin saa-
daan esille mediatutkimuksen kommunikatiivisen toiminnan subjektia koskevat 
käsitykset ja paikannetaan ne siihen tietokenttään, jossa ne syntyivät: empiirisen 
sosiologian, liberalistis-pluralistisen yhteiskuntateorian ja behavioristisen psyko-
logian tutkimuksellisten käytäntöjen muodostamaan käsiteavaruuteen. Teoreet-
tisessa tarkastelussani taas osoitan, että psykologisten ja sosiaalipsykologisten 
näkemysten tuominen mediatutkimuksen tietokenttään ja niiden vakiintuminen 
osaksi sen selitysstrategioita ei johda tässä kentässä samanlaiseen murrokseen 
kuin niiden emotieteissä. Eli teesini on: kommunikatiivisen toiminnan subjektia 
koskevat teoriat ovat mediatutkimuksen jäänteenomaisinta ainesta siinä mie-
lessä, että niissä ei ole havaittavissa emotieteissä tapahtuneiden diskursiivisten 
siirtymien jälkiä, vaan ne ovat säilyttäneet annettuna otetun, kerran saavutetun, 
tieteellisen asemansa.

Subjektiivis-referentiaalinen lähestymistapa

Näissä lähestymistavoissa sen eri muodoissa ollaan huolestuneita yhdestä ja sa-
masta teemasta. Maksim Gorki on kiteyttänyt tämän tematiikan esseensä otsik-
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koon, jonka nimi on kuvaava ”Yksilöllisyyden pirstoutuminen”. Kuvaus, jonka 
Gorki tästä prosessista antaa, on luonteenomainen myös monille muille tämän 
lähestymistavan edustajille. 

Tähän teemaan palaan yksityiskohtaisemmin seuraavassa luvussa esitelles-
säni sosiologisten ja humanististen massakulttuuriteorian edustajien käsityksiä 
elämismaailman merkityskriisistä populaarin tutkimuksen kentässä. Subjektii-
vis-referentiaalisissa lähestymistavoissa kommunikatiiviset subjektit nähdään 
enemmän tai vähemmän tahdottomina, kulttuuriseen vastarintaan kykenemät-
töminä kolikkoautomaatteina, jotka taitavat kulttuurimanipulaattorit tyhjentä-
vät mennen ja tullen. Empiiristen tutkijoiden tavoin myös humanistiset tutkijat 
korostavat yksilön autonomisuutta ja yksilöllisyyttä, joka ilmenee massakult-
tuurikritiikissä mm. siinä, että massakulttuuri nähdään tavaratuotantona, jossa 
tekijyydellä ei ole väliä. Humanististen tutkijoiden tekemät johtopäätökset ovat 
kuitenkin huomattavasti synkempiä kuin empiiristen. He nimittäin eivät näe 
mahdollisuuksia demokraattisten yhteiskuntien subjektien toimintaedellytysten 
parantamiseen. Moderneja yhteiskuntia leimaavaksi piirteeksi näissä lähesty-
mistavoissa nousee massoittuminen.

Kysymys on siis yksilön ja yksilöttömyyden, yleisön (public), joukon (crowd) 
ja massan (mass) välisistä suhteista. Mutta kun tarkastelemme näitä termejä, 
tulee muistaa mitä Williams on todennut: massoja ei ole olemassa, vaan aino-
astaan tapoja puhua massoista. Tämä Williamsin toteamus ilmentää hyvin sitä 
tekstijärjestelmäanalyyttista lähestymistapaa, jolla puran auki tutkimukseni tie-
to-objekteja, kuten massa, yleisö ja joukko. En analysoi sitä keitä massat tai vas-
taanottajat ovat, vaan sitä, miten niistä missäkin lähestymistavassa puhutaan.

Yleisöön, joukkoihin ja massoihin liittyvä tematiikka hallitsee niin humanis-
tisten tutkijoiden (Ortega y Gasset, Arnold, Eliot), saksalaisten (Weber, Tönnies, 
Mannheim), ranskalaisten (Durkheim, Le Bon) kuin yhdysvaltalaisten (Dewey, 
Lippmann, Park, Mills, Reisman, Sennett, Boorstin) sosiologien näkemyksiä 
modernisoituvan yhteiskunnan elämismaailman merkityskriisistä. Seuraavassa 
luvussa osoitan, miten näille tutkijoille modernisoituvan yhteiskunnan elämis-
maailman merkityskriisissä on kyse vanhan järjestyksen intersubjektiivisen 
perustan mullistuksesta ja yksilön sopeutumisongelmista uuteen järjestykseen, 
jossa joukkoviestinnällä nähdään olevan keskeinen rooli. Näin siksi, että huma-
nistisissa ja sosiologisissa lähestymistavoissa ollaan periaatteessa kiinnostuneita 
yhdestä teemasta: mitä yksilölle tapahtuu kulttuurisessa muutoksessa? Yleinen 
tendenssi on pelko yksilöllisyyden hajoamisesta ja kulttuurituotteiden muuttu-
misesta tavaroiksi modernisoituvissa yhteiskunnissa. Bauerit (1960: 133) ki-
teyttävät tästä näkökulmasta massakulttuurikeskustelun keskeisen argumentin 
seuraavasti: ”Urbaani, teollinen yhteiskunta atomisoi yksilön. Jättäessään hänet 
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fyysiseen tyhjiöön se luo suunnattomat markkinat joukkoviestinnän narkotisoi-
valle, viihteelliselle materiaalille, johon massaihminen hukuttaa itsensä”.

Mediatutkimuksen kannalta mielenkiintoisiksi nämä lähestymistavat  tekee 
se, millaisia näkemyksiä humanistiset tutkijat esittävät kommunikatiivisen toi-
minnan subjektien toimintaedellytyksistä. 1940- ja 1950-lukujen massakult-
tuurikeskustelu ei ole tässä tutkimuksessa se foorumi, josta käsin tarkastelen 
tätä tematiikkaa. Se muodostaa kuitenkin hyvän taustan sille keskustelulle, 
jota Yhdysvalloissa massakulttuurista käytiin 1980-luvulla. Samoin kuin tuolloi-
sessa keskustelussa, myös nykykeskustelussa muodostui kaksi leiriä, joilla oli 
selkeästi erilaiset käsitykset siitä, millainen kulttuuri on soveliasta kansalaisille 
ja millainen ei. 1980-luvun keskustelussa hallitsevana foorumina oli tieteellisen 
julkisuuden sijasta pedagoginen julkisuus. Toiselle puolelle asettuivat uuskon-
servatiiviset massakulttuurin kriitikot ja toiselle puolelle kriittiset pedagogit ja 
kulttuurintutkijat, jotka ovat tässä keskustelussa puolustusasemissa, vaikka 
tieteellisessä julkisuudessa osat ovat toisin päin. Tämä keskustelu tarjoaa erin-
omaisia lähtökohdat tekstijärjestelmäanalyyttiseen tarkasteluun, koska siitä voi-
daan  lukea esille niitä kulttuurisia, tekstuaalisia, käsitteellisiä ja tekijää koskevia 
arkeo logisia tasoja, jotka määrittävät sitä, millä tavalla niissä massoista puhu-
taan.

Tästä, samoin kuin aikaisemmastakin massakulttuurikeskustelusta, löytyy 
sellaista subjektiutta koskevaa tematiikkaa, jota on syyttä tuoda esiin. 1950-
 luvun keskustelussa ne löytyvät kriittisen teorian ja massakulttuuriteorioiden 
edusta jien käsityksistä massoista ja 1980-luvun keskustelussa uuskonservatii-
visten moraalikriitikoiden ja kriittisen pedagogiikan edustajien käsityksistä kan-
salaisten kasvatuksesta ja median roolista siinä. Tässä on myös mielenkiintoista 
tarkastella sitä, millä tavoin tässä uudemmassa keskustelussa otetaan kantaa 
varhaisempaan keskusteluun.

Molemmissa keskusteluissa keskeiseen asemaan nousivat subjektin raken-
teessa tapahtuneet muutokset. Ne poikkeavat kuitenkin sen suhteen, millaisen 
roolin ne näkevät joukkoviestinnällä tässä muutoksessa olevan – siinä, mitä 
kautta joukkoviestinnälliset tekstit tulevat osaksi elämismaailman toimijan sub-
jektirakennetta; ja siinä, miten niiden tarjoama maailmankuva vaikuttaa subjek-
tien yhteiskunnallista todellisuutta koskeviin käsityksiin ja heidän omaan identi-
teettiinsä.

Subjektiivis-systemaattinen lähestymistapa

Tätä lähestymistapaa edustavissa subjektiteorioissa subjektin ja objektin karte-
siolainen dualismi pyritään välttämään postuloimalla välttämätön suhde näiden 



100 Luku 2

Populaari, viestintä ja artikulaatio Ensio Puoskari

kahden termin välille. Grossbergin (1979b: 207) mukaan tämä suhde voidaan 
tulkita joko niin, että se sisältyy symboliseen interaktioon tai niin, että se on läs-
nä niissä kielenkäyttötavoissa, joista inhimillisen toiminnan mieli syntyy. Gross-
berg pitää interaktionistisia näkemyksiä merkittävänä vaihtoehtona perinteisil-
le positivistisille yhteiskuntateorioille (samaa näkemystä edustaa myös Agger 
2001; 2002). Grossberg laskee tähän leiriin mm. seuraavanlaisia näkemyksiä: 
pragmatismin (esim. Herbert Blumerin symbolisen interaktionismin ja Kenneth 
Burken symbolisten tekojen teorian), tietyt lingvistisen pragmatismin muodot 
(esim. puheaktiteorian), Cicourelin psykologisen etnometodologian ja kognitii-
viset kehitysteoriat psykologiassa. 

Interaktionistisissa lähestymistavoissa korostetaan niitä inhimillisen käyt-
täytymisen ominaisuuksia, jotka tekevät yksilöistä ainutkertaisia toimijoita. 
Toimijana toimimisen eräs tunnusomainen piirre on, että ihmiset antavat mer-
kityksiä kohtaamilleen asioille. Sosiaalisen käyttäytymisen merkityksiä ja tulkin-
toja on tutkittava niistä konteksteista lähtien, joista toiminnan mieli on peräisin. 
Esimerkiksi rituaalisessa viestintämallissa tutkimuksen kohteena on ymmärtää 
niitä merkityksiä, joita vastaanottajat tuottavat.

Merkitykset ovat systemaattisia siinä mielessä, että niissä postuloidaan  jokin 
subjekteista riippumaton rakenne, joka määrää toimijoiden toiminnan  ehdot. 
Mutta näitä ehtoja ei palauteta luonnontieteen lakia etsiviin selitysmalleihin, 
vaan niitä tarkastellaan a prioristisesti: minkälaisia kompetensseja toimijoilta 
on edellytettävä, jotta he voisivat toimia subjekteina tietyissä sosiaalisissa kon-
teksteissa? Toimijana toimimisen edellytysten tutkiminen ei merkitse subjekti-
vismia, sillä subjektit toimivat konteksteissa, jotka asettavat ulkoisia ehtoja hei-
dän toiminnalleen. Interaktionistit korostavat, että vaikka subjektit ovat vapaita 
muokkaamaan henkilökohtaista maailmaansa, he myös mukauttavat toimintan-
sa siihen laajempaan sosiaaliseen maailmaan, jonka osia he ovat. 

Vaikka interaktionistisen sosiologian edustajat (Mead, Goffman, Blumer, 
Garfi nkel, Cicourel, Berger & Luckmann) ovat tietoisia yhteiskunnallisten 
insti tuutioiden rajoittavasta vallasta, heitä kiinnostaa ennen kaikkea se, miten 
subjektit muokkaavat näitä omiin tarkoituksiinsa sopiviksi. Tarkastellessaan 
instituutioita ja yhteiskunnallisia rakenteita interaktionistit korostavat sitä seik-
kaa, että sosiaalinen todellisuus ei ole koskaan annettu, vaan se on lakkaamatta 
muutoksessa. Keskittyminen sosiaalisen toiminnan subjektiivisiin puoliin johtaa 
kuitenkin kriitikoiden mielestä väistämättä siihen, että interaktionistinen sosio-
logia on teoria yhteiskunnasta ilman yhteiskuntaa. Tämä väite pitää paikkansa 
vain osittain, sillä vaikka interaktionistit keskittyvät tutkimuksissaan toimijoihin, 
he samalla kertaa tunnustavat, että olemassa oleva sosiaalinen todellisuus myös 
muokkaa toimijoiden toimintaa. Yhteiskunnallisten rakenteiden ontologian tutki-
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misen sijasta interaktionistit ovat kiinnostuneita ihmisten välisistä ja ihmisten ja 
maailman välisistä vuorovaikussuhteista ja niistä tulkinnoista, joita ihmiset tästä 
maailmasta ja kanssasubjekteistaan tekevät.

Interaktionistisissa lähestymistavoissa – pragmatistisessa kulturalismissa, 
symbolistisessa interaktionismissa ja joiltakin osin myös kanadalaisessa koulu-
kunnassa – kommunikatiivisen toiminnan subjekteja lähestytään etnografi sesta 
näkökulmasta tutkimalla sitä, miten subjektit tuottavat ja tulevat samalla tuo-
tetuiksi käytettävissä olevien merkityssysteemien kautta. Täten interaktionis-
tisissa lähestymistavoissa subjektit ovat kontekstuaalisia – he konstituoituvat 
toiminnallisiksi subjekteiksi interaktiossa kanssasubjektien (toisten sosiaalisten 
minien) kanssa ja sen sosiaalisen ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, jos-
sa elävät.

Seuraavassa luvussa esittelen lähemmin joitakin kanssasubjektien toiminta-
logiikkojen analyysiin perustuvia viestinnällisiä tutkimuksia, joissa elämismaail-
man merkityskriisiä populaarin ja viestinnän muodostamassa kontekstissa lähes-
tytään tästä näkökulmasta. Mainittakoon tässä alustavasti esimerkkinä Gaye 
Tuchmanin teos Making News (1978).  Vaikka se on teoreettisilta sitoumuksil-
taan fenomenologinen, se tutkii alaotsikkonsa A Study in the Social Constructi-
on of Reality mukaisesti yhteiskunnallisen todellisuuden rakenteistumista toimi-
joiden toiminnan näkökulmasta Garfi nkelin, Cicourelin ja Bergerin teorioiden 
virittämässä käsiteavaruudessa. Tuchmania kiinnostaa, miten toimittajat käyttä-
vät elämismaailman byrokraattisia rakenteita luoviessaan hallinnollisten järjes-
telmien muodostamassa uutisverkossa, joka määrittelee heille mikä on uutinen 
ja mikä ei. Yleisösubjektin rooliin keskittyvissä tutkimuksissa taas tarkastellaan 
sitä, miten yleisöt rakentuvat vuorovaikutuksessa mediatekstien kanssa ja miten 
he käyttävät mediatekstejä omissa vuorovaikutusprosesseissaan. 

Tällaisista mediumteoreettisista tutkimuksista kannattaa mainita symbolisen 
interaktionismin ja kanadalaisen koulukunnan näkemyksille rakentuva Joshua 
Meyrowitzin teos No Sense of Place (1985), jonka näkemys viestinnällisyydes-
tä on innisläinen ja jonka sosiaalisen toiminnan rakennetta koskevat osat ovat 
taas Goffmanin viitekehysanalyysin viestinnällisiä sovellutuksia. Laajemminkin 
voidaan sanoa, että interaktionistisen sosiologian toimijana toimimista koske-
vat näke mykset ovat olleet useiden muiden lähestymistapojen kiinnostuksen 
kohteena. Kiinnostus niitä kohtaan on viriämässä uudelleen, joten joudun palaa-
maan interaktionistisiin subjektinäkemyksiin seuraavassa luvussa useamman 
lähestymistavan kohdalla.
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Objektiivis-systemaattinen lähestymistapa

Tätä lähestymistapaa edustavissa viestintämalleissa subjektia lähestytään  siitä 
näkökulmasta, millaisia subjektipositioita teksteistä löytyy ja miten subjektit 
on niihin asemoitu. Strukturalistissa narratiivisuusteorioissa ja screenteoriassa 
subjektin toimintaedellytykset on minimoitu. Tai pikemminkin yleisösubjektin 
aktiivisuus riippuu siitä, miten avantgardistinen tai realistinen teksti on.  Tämä 
johtuu niiden äärimmilleen viedystä rakennedeterminismistä. Kummankin koh-
dalla joukkoviestinnällisten tekstien analyyseissa empiiristen subjektien tutki-
mus on jäänyt vähäiseksi. Narratiivisissa analyyseissa kiinnostus on pääosaltaan 
kohdistunut teksteissä postuloitujen subjektiasemien tutkimiseen, joiden pohjal-
ta on tehty melko pitkälle meneviä johtopäätöksiä myös yhteiskunnallisesti tuo-
tettujen subjektien toimintaedellytyksistä yhteiskuntamuodostuman sisällä.

Subjektin käsitteen perusteellinen kumoaminen näissä lähestymistavois-
sa tapahtuu lacanilaisen psykosemiotiikan avulla, jonka tunnetuin formulointi 
”merkitsijä esittää subjektin toiselle merkitsijälle” muodostui keskeisimmäk-
si uskonkappaleeksi. Semioottis-kulturalistisissa subjektikäsityksissä voidaan 
erottaa vahvempi ja heikompi muoto. Vahvempaa edustaa screenteoria. Siinä 
subjekti redusoituu tekstin narratiiviseksi elementiksi. Heikompaa taas edustaa 
brittiläinen kulttuurintutkimus (erityisesti sen resistanssiteoreettinen ja struk-
turalistis-konjunkturalistinen vaihe). Siinä subjektin omat merkityksenannot ja 
se konteksti, jossa ne tapahtuvat, avaavat myös vastatulkinnan mahdollisuuden, 
joka määräytyy muustakin kuin tekstin elementeistä käsin.

Brittiläinen kulttuurintutkimus poikkeaakin selvimmin semioottisista lä-
hestymistavoista subjektiteoriansa osalta. Sen subjektikäsitys on säilynyt sen 
eri vaiheissa yllättävän interaktionistisena ja varhaisvaiheessa sen suhde tähän 
perinteeseen olikin likeinen (Hall 1980: 23). Samoin kuin interaktionismissa, 
myös kulttuurintutkimuksessa painotetaan eletyn kokemuksen ja subjektin omi-
en merkityksenantoaktien asemaa yhteiskunnallisen todellisuuden ja kulttuurin 
vuorovaikutusprosessissa.  Symboliset interaktionistit, pragmatistiset kulturalis-
tit ja kulttuurintutkijat näkevät tutkimuksen tavoitteena olevan ymmärtämisen 
ymmärtämisen. Keskeinen subjektin toiminnan analyysissa käytetty käsite on 
Williamsin kokemisen struktuuri. Erityisesti Michael Pickering on teoksessaan 
History, Experience and Cultural Studies (1997) nostanut eletyn kulttuurin käsit-
teen yhdeksi kulttuurintutkimuksen avainkäsitteeksi.

Viestinnällisyyden kohdalla kokemisen struktuuri on se käsite, joka erot-
taa brittiläisen kulttuurintutkimuksen näkemykset strukturalis-semioottises-
ta ja screen teoriasta. Sen sijaan, että joukkoviestinnälliset tekstit miellettäisiin 
puhtaasti tekstuaalis-ideologisiksi käytännöiksi, jotka tuottavat oman tietosub-
jektinsa, ne pyritään suhteuttamaan muihin ulkodiskursiivisiin käytäntöihin. 
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Näin kulttuurintutkimuksellista viestinnän tutkimusta ei voi redusoida jäännök-
settömästi semioottisiin tekstiteorioihin ja strukturalistisiin kerrontamalleihin, 
ei ainakaan suhteessa siihen, miten näissä teorioissa on ymmärretty subjektin 
asema merkitystuotannossa kulttuurin, sosiaalisen todellisuuden ja kokemuk-
sen kontekstin määräämänä toimijana. Subjekti on toimija, joka tekee historiaa, 
mutta ehtojen vallitessa, jotka eivät ole hänen omaa tekoaan.

Ulkodiskursiivisten elementtien mukaantulo merkitsi historiallisen perspek-
tiivin tuomista uudelleen mukaan kulttuuristen tekstien narratiivis-formaaliseen 
analyysiin. Strukturalistisen totaliteetin sijasta yhteiskuntaa jäsennetään eks-
pressiivisenä totaliteettina, joka muodostuu ristiriitaisista merkityssysteemeistä. 
Merkityssysteemien välillä ja niiden sisälläkin käytävää jatkuvaa kamppailua voi-
daan gramscilaisittain luonnehtia hegemonialliseksi taisteluksi. Tämä johtikin 
Hallin (1985) tutkimaan oppositionaalisten tulkintojen edellytyksiä: niitä tapoja, 
joilla subjektit muokkaavat hallitsevia koodeja omiin tarkoituksiinsa – sitä miten 
”vieraasta tehdään omaa” (Bahtin).

Subjektiivis-prosessuaalinen lähestymistapa

Tätä lähestymistapaa edustavia subjektiteorioita on tapana pitää fenomenologi-
sina, mutta kuten tulemme havaitsemaan Tuchmanin, Altheiden, Radwayn ja 
Wilsonin viestinnän käsitettä koskeva tarkempi analyysi osoittaa, ettei mitään 
puhdasta fenomenologista viestinnällisyyden käsitteellistämistä tunnu mediatut-
kimuksesta löytyvän. Lähinnä tällaista on Laniganin viestinnän fenomenologiaa 
koskeva tutkimus, jossa viestinnällisyyttä käsitteellistetään Merleau-Pontyn fi lo-
sofi asta lähtien. Erityisiin ongelmiin näissä lähestymistavoissa ajaudutaan sub-
jektiteorioiden kohdalla ja itse asiassa kommunikatiivisen toiminnan subjektien 
analyyseissa niissä käytetäänkin interaktionistisen sosiologian subjektiteorioita, 
joille annetaan enemmän tai vähemmän fenomenologinen tulkinta.

Fenomenologisissa subjektiteorioissa pyritään rikkomaan länsimaisen ajat-
telun dualistinen perinne kyseenalaistamalla subjektin ja objektin käsitteet. 
Subjektin ja objektin vastakohdan sijasta inhimillisen kokemuksen  perustavaksi 
rakenteeksi ymmärretään jatkuva merkityksen muodostumisprosessi,  jonka 
sisässä objekti ja subjekti konstituoituvat. Tämä johtaa fenomenologisissa 
lähes tymistavoissa transsendentaalisen subjektin luonteen fenomenologiseen 
analyysiin: subjektin olemuksen sijasta tarkastellaan subjektin konstituution 
ehtoja. Subjektiviteettia ei tarkastella kartesiolaisen dualismin näkökulmasta, 
maailmaan kuuluvana mutta siitä erillisenä entiteettinä, vaan kuten Grossberg 
(1979a: 209) toteaa, ”tietoisuuden rakenteena, joka tekee merkityksellisen koke-
muksen mahdolliseksi”. Fenomenologisissa subjektikäsityksissä ei kielletä 
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empiirisen subjektin olemassaoloa, mutta nämä subjektin olemassaolon ehdot 
edellyttävät jotakin yksilöllisen subjektiviteetin ylittävää rakennetta: transsen-
dentaalista egoa. Fenomenologit tarkastelevat niitä edellytyksiä, joita toimijana 
toimijalla on oltava, jotta inhimillinen kokemus olisi mahdollinen. Toisin kuin 
inteaktionistisen sosiologian kontekstuaalisessa subjektianalyysissa, tällainen 
prosessuaalinen subjektianalyysi ei edellytä prosessin ulkopuolella olevan sub-
jektin olettamista.

Fenomenologisten lähestymistapojen keskeinen piirre viestinnän analyysin 
kannalta sisältyy niiden kokemisen käsitteen uudelleenmäärittelyyn intentionaa-
lisuuden avulla. Intentionaalisuus on sekä kokemuksen että merkityksen paik-
ka. Intentionaalisuuden korostaminen on merkinnyt Grossbergin (emt. 210–
211) mukaan, että subjektiivis-prosessuaalisille merkitysteorioille rakentuvissa 
fenomenologisissa näkemyksissä viestinnällisyydestä korostetaan subjektien 
ensisijaisuutta siinä määrin kuin merkitykset ovat olemassa vain tietoisuudelle. 
Merkitykset eivät kuitenkaan ole subjektien luomia eikä niitä voida palauttaa ta-
junnan teoiksi, mentaalisiksi kokemuksiksi tai henkilökohtaisiksi taipumuksik-
si. Vaikka merkitykset eivät ole tajunnassa, ne ovat riippuvaisia transsendentaa-
lisen tietoisuuden prosesseista.

Fenomenologisissa lähestymistavoissa huomio kiinnittyy kommunikatiivi-
sen toiminnan subjekteihin transsendentaalisina subjekteina. Tämä subjekti on 
paikannettavissa niin joukkoviestinnällisistä teksteistä (näin tekevät Altheide 
ja Snow tutkiessaan mediaformaatteja ja Allen analysoidessaan saippuasarjojen 
vaikutushistoriaan  ja niiden reseptioon liittyviä ehtoja), sosiaalisista käytän-
nöistä (esim. journalistisista kulttuureista Tuchmanin toimittajien toiminnan 
analyyseissa) kuin arkielämän interaktiomuodoista (esim. Radwayn tutkimuk-
sissa romant tisten lukemistojen roolista niiden vastaanottajien elämismaail-
massa). Kun tutkimuksen kuluessa tarkastelen Altheiden, Tuchmanin, Allenin, 
 Radwayn,  McCoyn ja Wilsonin fenomenologisia medianäkemyksiä, heidän 
subjektikäsityksistään johtuen joudun tekemään sen kahdesta perspektiivistä, 
sillä kukaan heistä ei edusta puhdasta fenomenologista näkemystä mitä tulee 
subjekti analyysiin. 

Seuraavassa luvussa luen subjektia koskevissa tarkasteluissani esiin heidän 
yleisiä fenomenologisia lähtökohtiaan ja puntaroin sitten sitä, miten ne ilmene-
vät kun he analysoivat elämismaailman merkityskriisiä ja median roolia siinä 
populaarin ja viestinnällisyyden käsitteiden avulla. Teksti- ja käsitearkeologiset 
tarkasteluni vastaavat kysymykseen: miten hyvin tai huonosti heidän muilla teo-
rioilla täydennetyt fenomenologiset medianäkemyksensä sopivat joukkoviestin-
nällisten tekstien analyysiin?
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Objektiivis-prosessuaalinen lähestymistapa

Tämän lähestymistavan edustajat – esimerkiksi Foucault, Barthes, Baudrillard, 
Derrida, Virilio – hyökkäävät voimakkaasti subjektia vastaan. Tässä he ovat 
samoilla linjoilla kuin strukturalistit. Foucault’a, Levi-Straussia ja Lacania kiin-
nostavat subjektin tietoisuuden syvärakenteet, eli tiedostamaton. Lacanin tavoin 
myös Foucault tarkastelee tietoisuutta kielellisenä struktuurina. Tietoisuuden 
ja diskursiivisten esitysmuotojen syvärakenteisiin päästään kiinni vain tutkimal-
la niitä merkityskäytäntöjä, joissa kieli ja subjektit syntyvät. Teoksessaan The 
 Archeology of Knowledge Foucault (1972: 8) väittää päämääränään olleen ”vapaut-
taa ajattelun historia sen alistamisesta transsendentille… puhdistaa se kaikesta 
transsendentaalisesta narsismista...”.

Strukturalismista Foucault’n lähestymistapa poikkeaa hänen suhtautumi-
sessaan ns. länsimaisen ajattelun kriisiin. Foucault’n mukaan strukturalistit 
välttelevät keskustelua tästä kriisistä pakenemalla muihin vähemmän tärkeisiin 
kysymyksiin: kirjoittavat sellaisista epäolennaisista asioista kuten genesiksestä 
ja systeemistä, synkroniasta ja diakroniasta, suhteista ja syistä, struktuurista ja 
historiasta, todesta ja epätodesta. Mutta kriisissä, jos siitä on kysymys, ei ole 
kysymys näistä teemoista. Siinä on kysymys ”siitä transsendentaalisesta refl ek-
tiosta, jonka kanssa fi losofi a on Kantista alkaen itsensä identifi oinut. Se koskee 
alkuperän teemaa, lupausta paluusta, jonka avulla voimme välttää eron tai nyky-
hetkemme; se koskee antropologista ideaa, joka järjestää kaikki kysymykset 
ihmisen olemista koskevan kysymyksen ympärille ja sallii meidän välttää käy-
tännön analyysin; se koskee kaikkia humanistisia ideologioita; ennen kaikkea se 
koskee subjektin asemaa”, väittää Foucault (emt. 9). Tässä kiteytyy hänen tuo-
tantonsa yksi keskeisimmistä teemoista. Siinä on kysymys, niin kuin Foucault 
artikkelissaan ”The Subject and Power” (1982) toteaa, subjektiviteetin erilaisten 
historiallisten muotojen genealogisesta analyysista. Genealogisessa analyysissa 
ei etsitä subjektin alkuperää tai autenttista subjektia, vaan se kohdistuu niihin 
käytäntöihin, joiden kautta ja vain joissa subjektit ovat olemassa.

Jos Heidegger yritti luoda uuden fi losofi sen sanaston välttääkseen sellaisia 
psykologisia termejä kuin tietoisuus tai subjektiviteetti, niin Derrida jatkaa sa-
malla linjalla vieden antihumanismin ohjelman loppuun. Derridan fi losofi a on 
paradigmaattinen esimerkki lingvistisestä kumouksesta, jossa on siirrytty tie-
toisuuden analyysista intertekstuaalisten ja yhteiskunnallisten käytäntöjen sub-
jektia konstituoivien rakenteiden analyysiin. Tämä ei kuitenkaan merkitse sub-
jektin kuolemaa, sillä Derrida (1988: 90) muistuttaa: ”En ole koskaan väittänyt, 
että ’kirjoituksen subjektia’ ei ole olemassa, en myöskään ole koskaan väittänyt, 
että subjektia ei ole olemassa”. Mutta se merkitsee kolmannen kopernikaanisen 
kumouksen tunnustamista, sen tunnustamista, että subjekti ei ole oman maail-
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mansa keskus. Hänet on hajakeskitetty: ”subjekti ei ole läsnä – erityisesti läsnä 
itselleen – ennen differancea, eikä se muodostu muutoin kuin itsestään eroamal-
la, tilan asettamisella, ’viivyttelemällä’, itsestään eriytymällä” (emt. 36). 

Hoy (1978) on tiivistänyt osuvasti Derridan humanismin kritiikin seuraaviin 
viiteen kohtaan: (a) humanismi on metafyysistä koska se antaa etusijan ihmi-
selle; antaa hänelle universaalin olemuksen, (b) Derrida asettaa kyseenalaisek-
si autonomian käsitteen – ihmiset ovat sosiaalisia ja historiallisia olentoja, eivät 
esimerkiksi transsendentteja tai noumenaalisia, (c) Derrida vastustaa konstitu-
oivan tietoisuuden postulaattia – subjektin kieltämisellä tai sen vahvistamisella 
ei ole enää merkitystä, (d) Derridan ajattelu sisältää fi losofi sen vallankumouk-
sen idean; siinä luovutaan humanismin uskosta epistemologiseen edistymiseen 
– fi lo sofi set vallankumoukset eivät tuota välttämättä parempia tietomuotoja, 
ainoas taan erilaisissa ja (e) myös usko yhteiskunnallis-historialliseen edistymi-
seen menee – ei ole olemassa sellaista asiaa kuin historia.

Foucault’n ja Derridan ajattelua noudattaen viestinnän objektiivis-proses-
suaalisissa lähestymistavoissa pyritään kyseenalaistamaan transsendentaalisen 
subjektin mahdollisuus – subjekti on olemassa vain intertekstuaalisten rakentei-
den tuotteena. Mutta siinä sanoudutaan irti myös objektiivis-systemaattisten lä-
hestymistapojen rakennedeterminismistä: tekstin subjektipositioista ei voi pää-
tellä suoraan sitä, millaisia merkityskäytäntöjä vastaanottajat mihinkin tekstiin 
tuottavat. Prosessuaalisissa lähestymistavoissa rakenteen määräämän subjektin 
korvaa tekstuaalinen subjekti, joka on luonteeltaan nomadinen: se vaihtaa paik-
kaa lakkaamatta. Teesi ’tekstit tuottavat subjekteja’ merkitsee sitä, että itsemme 
ymmärtäminen on aina tulosta niistä lukemiskäytännöistä, jotka ovat tekstuaa-
listamiseemme osallistuneet. Mediatekstien subjektipositioita ei voi  pitää mer-
kitystuotannon transsendentaalisina ehtoina, vaan vasta vastaanotossa tapah-
tuu subjektiviteetin ja tekstin kytkentä, jossa annamme mielen tekstille ja jossa 
teksti merkityksellistää meidät johonkin sosiaaliseen kontekstiin. Toisin sanoen 
emme voi hallita omaa subjektiviteettiamme, omaa olemasaoloamme – jokainen 
minä on aina-jo sosiaalinen minä ja muita subjekteja ei ole.

Jälkistrukturalistissa viestintäkäsityksissä subjektiteoriat ovat nousseet kes-
keiseen asemaan, varsinkin niissä, joissa lähtökohtana on joko Derrida (esim. 
Ulmer 1985, 1989), Foucault (esim. Poster 1982, 1984; Finlay 1987), Baudrillar-
din oma tuotanto (1989, 1983a, 1983b, 1988, 1990, 1992) tai hänen sovellutuksen-
sa (esim. Chang 1986, 1987a, 1987b, 1988, 1989; Chen 1987, 1988, 1991; Kroker 
1992, 1993, 1994; Kroker & Cook 1986; Kroker &  Weinstein 1989; Cubit 2001). 
Näiden teorioiden soveltaminen joukkoviestinnällisten tekstien tutkimiseen 
on johtanut yleisösubjektin dekonstruoimiseen. Jälkistrukturalistisissa media-
 analyyseissa kyseenalaistetaan subjektin käyttökelpoisuus, koska sen oletettu 
referentti on itse asiassa diskursiivinen todellisuus. 
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Tarkastellessaan Derridan ja Baudrillardin yleisökäsityksiä Chang (1987a) 
ja Chen (1987) osoittavat, miten heidän näkemyksissään empiiriseen media-
tutkimukseen sisältyvä psykologis-sosiologinen yleisön käsite korvautuu teks-
tuaalisella. Jälkistrukturalistisissa subjektiteorioissa kartesiolaisen fi losofi an 
transsendentaalinen subjekti/objekti -erottelu korvautuu yksilö/diskurssi -erot-
telulla, joka ”paikantaa yksilön samaan paikkaan diskurssin sisässä” kirjoittaa 
Grossberg (1982c: 75–76). Seuraavissa luvuissa osoitan yksityiskohtaisemmin, 
minkälaisia mediatutkimuksellisia sovellutuksia tämä lähestymistapa on tuotta-
nut ja millaisiin paradokseihin se äärimuodoissaan johtaa.  Sillä on mielestäni 
myös positiivista annettavaa mediatutkimuksen kannalta.

2.3. 
MODERNITEETIN PROBLEMATIIKKA 3: 

REPRESENTAATIO

Representaation käsite on yhtä olennainen kuin merkitys ja subjekti moderni-
teetin problematiikaksi kutsumani tutkimusarkiston tekstijärjestelmäanalyytti-
sen luennan kannalta, koska nämä kolme käsitettä muodostavat sen kontekstin, 
jonka avlla olen rakentanut molemmat problematiikat. Grossberg ei käsittele 
representaation käsitettä aivan samassa määrin kuin subjektia ja merkitystä, 
mutta se on luettavissa esiin hänen tuotannostaan. Kun joukkoviestinnällisiä 
tekstejä tarkastellaan representaation näkökulmasta, tällöin huomio kiinnittyy 
tekstin suhteeseen siinä kuvauksen kohteeksi otettuihin ilmiöihin. 

Empiirisessä mediatutkimuksessa representaatio nähdään vastaavuutena, 
massakulttuuriteorioissa todenkaltaisuuteen ja kulttuurin esineellistymiseen liit-
tyvät tekijät nousevat keskeisiksi, semioottis-kulturalistisissa kulttuurisen järjes-
tyksen eriasteiset homologiarakenteet tai eletyn kulttuurin esitysmuodot ovat 
tutkimuksen kohteena, interaktionistisissa mielenkiinto kohdistuu symbolisiin 
systeemeihin tai elämismaailman draamoihin, transsendentaalisissa lähestymis-
tavoissa taas representaatiota tarkastellaan esittelyyn otettuna maailmana, ja 
prosessuaalisissa representaatio ymmärretään intertekstuaalisuutena, simulaa-
tiona, rihmastona. Kaikkiin näihin näkemyksiin representaatiosta sisältyy omat 
sitoumuksensa, joita luen teksti- ja käsitearkeologisesti siitä näkökulmasta, 
 miten ne omista ehdoistaan käsin tämän suhteen näkevät ja minkälaisiin ongel-
miin ne niissä joutuvat.

Mediatutkimuksen kannalta representaation käsitteen voi liittää kahteen 
ulottuvuuteen, joista toinen liittyy esitystavallisiin piirteisiin ja toinen viestin-
nän rooliin edustuksellisen demokratian ylläpidossa. Näitä aspekteja on käsi-
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tellyt Michael Shapiro teoksessaan The Politics of Representing (1988) politiikan 
tutkimuksen näkökulmasta, mutta samat käsitteelliset ongelmat nousevat esille 
myös joukkoviestinnän kohdalla kun erilaisissa mediatutkimuksellisissa suunta-
uksissa otetaan kantaa joukkoviestinnän rooliin demokraattisten yhteiskuntien 
kehityksen kannalta. Tässä jaksossa keskityn painottuneemmin esitystavallisiin 
ulottuvuuksiin, edustuksellisuuden toimiessa lähinnä analyysin kontekstualisoi-
jana.

Esitystavallisesta näkökulmasta keskeiselle sijalle nousevat ne tavat, joissa 
maailma – sosiaalinen todellisuus – tuodaan esittelyyn joukkoviestinnällisissä 
teksteissä ja se, miten vastaanottajat käyttävät niitä maailmankuvansa rakennus-
aineina. Se, miten joukkoviestinnällisten tekstien esitystavallisiin kysymyksiin 
missäkin lähestymistavassa suhtaudutaan, selittyy niiden taustalla olevista ylei-
semmistä teoreettisista sitoumuksista.

Jos esitystavallisia kysymyksiä voidaan selittää puhtaasti tietoteoreettisista 
kysymyksenasetteluista, niin joukkoviestinnän roolia edustuksellisen demokra-
tian näkökulmasta tarkasteltaessa on turvauduttava toisenlaiseen selitysstrate-
giaan. Sen ymmärtäminen edellyttää lähestymistapojen taustalla olevien yhteis-
kuntakäsitysten huomioonottamista, joihin sisältyvät usein hyvinkin normatiivi-
set ainekset vaativat vuorostaan historiallisten perspektiivien huomion ottamista, 
mikä edellyttää melko kohdennettua kulttuuriarkeologista tarkastelua. Kaikissa 
lähestymistavoissa joukkoviestinnällä nähdään olevan merkittävä rooli kansa-
laisten poliittiseen päätöksentekoon osallistumisen kannalta. Itse asiassa, mitä 
modernistisimmiksi yhteiskunnat ovat muuttuneet, sitä keskeisemmäksi jouk-
koviestintä tulee demokraattisten rakenteiden tuottamisen, ylläpitämisen ja 
muokkaamisen kannalta.

Vaikka kaikissa lähestymistavoissa demokratia nähdään joukkoviestinnän 
normatiivisena perustana, se, mistä näkökulmasta viestinnän demokraattisuutta 
ja sitä kenen eduksi se missäkin yhteiskuntajärjestyksessä toimii, selittyy sillä, 
onko lähtökohtana yksilö ja hänen oikeutensa niin kuin liberalistis-pluralistisissa 
näkemyksissä (jolloin avainasemaan nousevat yksilön oikeudet ja sananvapaus) 
vai yhteisö ja sen tarpeet niin kuin marxilaisissa selitystavoissa (jolloin poliitti-
seen ja taloudelliseen hallintaan liittyvät tekijät nousevat etusijalle).  

Tässä luvussa käsiteltävän moderniteetin problematiikan näkökulmasta 
kysy mys on siitä, miten länsimaisiin demokratiakäsityksiin oleellisesti liittyvil-
le yksilön ja rationaliteetin käsitteille käy modernisoituvassa yhteiskunnassa ja 
mikä on joukkoviestinnän rooli tässä prosessissa. Tämä teema nousee esille jo 
seuraavassa luvussa kun tarkastelen elämismaailman merkityskriisiä populaa-
rin ja viestinnän käsitteellisessä viitekehyksessä. Kuten elämismaailman mer-
kityskriisin kohdalla osoitin, joukkoviestintään ja joukkoviestintäteknologiaan 
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voidaan suhtautua pessimistisesti (demokratian uhkana), optimistisesti (se vah-
vistaa ja tarjoaa subjekteille uusien demokraattisten arvojen foorumin) tai sil-
lä voi olla molemmanlaisia vaikutuksia (uusiin viestintäteknologioihin sisältyy 
kasvatuksellinen, emansipatorinen, demokraattinen jne. potentiaali, mutta tätä 
potentiaalia voidaan käyttää joko demokratian parantamisen tai tuhoamisen väli-
kappaleena). Representaation käsitteen esitystavallisia ja edustuksellisia puolia 
ei voi erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten kohdalla kuitenkaan pitää 
erillään, joten niihin liittyvät kulttuuriarkeologiset puolet ovat vahvasti esillä 
myös tämän luvun käsitettä koskevassa käsitearkeologisessa analyysissa.

Joukkoviestinnällisten tekstien merkitys- ja subjektirakenteiden analyysi 
nostaa esiin myös kysymyksen representaatiosta. Tällöin kysymys koskee sitä, 
miten tiettyjä narratiivisia rakenteita hyödyntämällä tapahtumat merkityksel-
listetään tosiasioiksi.  Voidaan nimittäin väittää, että tapahtumat tai ilmiöt ovat 
olemassa ennen merkityksellistämistään, mutta vasta merkityksellistäminen 
 tekee niistä jaettua todellisuutta, koska juuri tosiasioiksi tekemisen kautta niis-
tä tulee viestinnällisiä ilmiöitä. Ja juuri se, miten tämä tapahtumien kulttuu-
rinen välittyneisyys – Jamesonin terminologialla ’kertominen yhteisöllisesti 
yhteisenä tekona’ (kuten hänen teoksensa The Political Unconscious (1981) ala-
otsikko Narrative as a Socially Symbolic Act voidaan kääntää) – kussakin lähes-
tymistavassa ymmärretään, määrittää sen, miten representaation ongelmaa 
joukkoviestinnän(kin) tutkimuksessa lähestytään.

Seuraavassa tarkastelen teksti- ja käsitearkeologisesti sitä, miten repre-
sentaatiorakenteita on tutkittu. Representaation edellä esitettyjä ulottuvuuksia 
(tapah tumien tosiasioiksi tekemistä ja esitystavallisuutta/edustuksellisuutta) 
koskevien teemojen ympärille rakentuvat tutkimusarkistot tarjoavat lähtökohtia 
käsitearkeologiseen analyysiin. Tekstiarkeologisella tasolla siinä liikutaan empii-
risen mediatutkimuksen politiikan representaatioista kulttuurintutkimuksellis-
ten ja jälkistrukturalististen medianäkemysten representaatioiden politiikkaan. 

Vaikka en niihin suoraan viittaakaan, myös Linda Hutcheonin (1985; 1988; 
1989) metafi ktioita, ironisuutta ja erilaisia muita metafi ktiivisiä esitysmuotoja 
koskevat tutkimukset ovat tarjonneet runsaasti virikkeellisiä aineksia omaan 
tekstijärjestelmäanalyyttiseen joukkoviestinnällisten tekstien representaatio-
rakenteiden analyysiini. Hutcheon tuo mielestäni onnistuneesti esiin represen-
taatioiden eri kerroksia historiallisessa metafi ktiossa, postmodernin valokuvan 
kulttuuristen esitysmuotojen dekonstruktiivisessa luennassa, metaelokuvan 
kaksoiskoodauksessa ja monissa muissa mielenkiintoisissa tekstuaalisen politii-
kan merkityskerrostumissa. 
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Objektiivis-referentiaalinen lähestymistapa

Joukkoviestinnällisten tekstien esitystapojen analyyseissa tässä lähestymistavas-
sa keskeisiä ovat epistemologiset ja ontologiset eivät niinkään pragmaattiset ja 
lingvistiset kysymykset. Tämä käy hyvin ilmi siitä luonnehdinnasta, jonka Carey 
antaa Lippmannista, jonka hän katsoo ensimmäisenä formuloineen empiirisen 
mediatutkimuksen perusajatukset. Lippmannin merkitys valtavirran epistemo-
logis-ontologisen joukkoviestintäparadigman luojana perustuu Careyn (1982a: 
24) mukaan siihen, että ”Lippmann määritteli uudelleen lehdistön ongelman 
moraalin ja politiikan sijasta epistemologisesti”. Tästä on ollut Careyn mukaan 
seurauksena, että ”joukkoviestinnän perusta oli siirrettävä yleisöön, valtaan ja 
vapauteen liittyvistä kysymyksistä tietoon, totuuteen ja stereotyyppeihin” (emt. 
28).

Representaatiosuhteen analyysin kannalta tämä merkitsi sitä, että empiiri-
sessä mediatutkimuksessa joukkoviestinnän ja todellisuuden välisen suhteen 
analyysissa jouduttiin sitoutumaan sellaisten sisällönanalyysimenetelmien ke-
hittelyihin, joissa sanomia ja sanomien yksittäisiä elementtejä voitiin tutkia ver-
taamalla niitä siihen objektiiviseen todellisuuteen, jonka kuvia ne olivat. Nämä 
joukkoviestinnän esitystapaa koskevat näkemykset vakiinnuttivat asemansa 
keskustelun keskittyessä niiden metodologisiin ongelmiin, joiden ratkaisun us-
kottiin ratkaisevan myös mediatutkimuksen sisäisetkin ongelmat. Tämän val-
tavirran piirissä yleisen metodologiaoptimismin kiteyttää Karl-Erik Rosengren 
todetessaan, että kriittisten lähestymistapojen kysymykset ansaitsevat pätevät 
empiiriset vastaukset. Itse asiassa Rosengren (1985: 262) syyllistyy metodologi-
seen reduktioon kieltäytyessään antamasta muiden lähestymistapojen metodo-
logioille niille kuuluvaa tieteellistä pätevyyttä kun hän väittää, että ”siinä määrin 
kuin samaa ongelmistoa tutkitaan empiirisesti eri koulukuntien toimesta, tällä 
hetkellä vallitsevat terävät mielipide-erot tulevat vähitellen vähenemään ja kor-
vautumaan lisääntyvällä konvergoitumisella”.

Toinen esitystapaan liittyvä piirre koskee joukkoviestinnän roolia yhteis-
kunnassa: onko se osa yhteiskuntaa vai heijastaako se sitä? Valtavirran tutki-
joista Jay G. Blumler (1980, 1981, 1983, 1985) on puolustanut eri yhteyksissä 
joukkoviestinnän neutraalisuusteesiä, sillä hän näkee empiirisen ja kriittisen 
tutkimuksen peruseroksi sen, että empiirinen tutkimus mieltää joukkoviestimet 
neutraaleiksi. Niitä voidaan käyttää tehokkaammin tai tehottomammin erilaisten 
päämäärien edistämiseen. Kriittisessä tutkimuksessa Blumlerin mukaan taas 
kyseenalaistetaan se, että joukkoviestimiä ja niiden toiminnalleen asettamia pää-
määriä olisi mahdollista tutkia puhtaasti välineellisestä näkökulmasta, irrallaan 
niiden historiallisesta ja poliittisista konteksteista.
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Valtavirran representaatiokäsityksen taustalta löytyy informaatioteoreetti-
nen viestintänäkemys, joka antaa perustan myös sille miten joukkoviestinnällis-
ten tekstien esitysmuotoja analysoidaan. Viestintää tarkastellaan informaation 
vaihtona, josta subjektiiviset tulkinnat on pyritty mahdollisimman tehokkaasti 
eliminoimaan. Huomio kiinnittyy sanomien sisäänkoodaukseen: menikö sano-
mani perille = sainko sanomani haluamassani muodossa perille. Puhtaimmillaan 
informaatio on subjektiivisista lisistä ja muusta hälystä puhdistettua merkitysten 
siirtoa ja vaihtoa.

Tällainen informaatiokäsitys on mahdollistanut viestinnän kvantitatiivisen 
analyysin. Tutkimusohjelmat on suunniteltu viestintäprosessissa tapahtuvien 
merkitysten vaihdon ja vastaavuuden havainnoimiseksi, mittaamiseksi ja tes-
taamiseksi. Ja juuri sisällönanalyysi on merkkimerkitysten tilastollista analyysia 
puhtaimmillaan.  Empiirisessä mediatutkimuksessa merkki ymmärretään stimu-
luksena, joka aiheuttaa niitä tai noita käyttäytymisreaktioita, joita tutkimukses-
sa pyritään tutkimaan kvantitatiivisesti. Siinä pyritään löytämään vastaavuuksia 
sano man ja käyttäytymisen välillä.  Jos tiedämme tekstin esitystavalliset piirteet, 
voimme tehdä johtopäätöksiä niiden mahdollisista seurauksista. Tällä vastaa-
vuusteorialla on ollut omia seurauksiaan viestinnän tutkimuksen kannalta.

Valtavirran informaatioteoreettinen näkemys viestinnästä siirtona tai vaih-
tona edellyttää informaation isoloimista itsenäisiksi merkitysyksiköiksi, jotka 
kulkevat lähettäjältä tiettyä kanavaa pitkin vastaanottajalle, tällöin merkitysten 
vastaavuutta voidaan tutkia suhteessa lähettäjän intentioon, sanoman todellisuu-
desta antamaan kuvaan ja vastaanottajan sanomasta tuottamaan mieleen. Vaiku-
tustutkimuksen yksinkertaisimmassa sanomainjektiomallissa vaikutusta tarkas-
teltiin syy–vaikutus -suhteena: minkälaisia vaikutuksia – tiedollisia, asenteellisia, 
käyttäytymiseen liittyviä – sanoma aiheuttaa vastaanottajassa. Sofi stikoituneim-
missa näkemyksissä viestintää tarkastellaan maailman ja siitä annetun kuvan vä-
lisenä referentiaalisuhteena (esim. Lippmann, Schramm, Gerbner). Näissä näke-
myksissä merkitys rajataan sen objektiivisesti tulkittaviin piirteisiin, joita vasten 
viestinnällisiä vääristymiä tarkastellaan. Merkityksestä eliminoidaan kaikki sub-
jektiiviset ja tulkinnalliset lisät ja huomio kiinnitetään siihen, miten informaatio-
ta saataisiin siirrettyä mahdollisimman tehokkaasti lähettäjältä vastaanottajalle 
ja niihin häiriötekijöihin, jotka saattavat vääristää sanomaa  matkalla.

Representaatioon liittyy myös oleellisesti kysymys minkälaista yhteiskun-
nallista todellisuutta mediassa esitetään vallitsevana todellisuutena. Tästä kriitti-
set ja hallinnolliset tutkijat ovat täysin eri mieltä. Tämä käy esimerkiksi ilmi kun 
Blumler (1981: 49) vaatii, että kriittisten tutkijoiden tulisi määritellä täsmällisem-
min mitä he tarkoittavat väitteellään joukkoviestinnästä status quon ylläpitäjänä. 
Hänestä olisi syytä analyyttisesti erottaa toisistaan puhe normien puolustamises-
ta ja institutionaalisesta tuesta: ”sinällään kriittisen koulun väite siitä, että suuri 
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osa joukkoviestinnän sisällöistä heijastaa yhteiskunnan laajalti jaettuja normeja 
ja arvoja on kiistämätön ensiksi siksi, että se on yksi tapa, jolla suuria ja hetero-
geenisiä yleisöjä voidaan tavoittaa samanaikaisesti ja toiseksi siksi, että uutisten 
alueella ’objektiivisuuden’ operationaalistaminen ei voi olla täysin kulttuurista 
riippumatonta”. Blumlerista kriittiset tutkijat eivät esimerkiksi ole ottaneet huo-
mion sitä jo Mertonin ja Lazarsfeldin esittämää näkemystä, että joukkoviestintä 
voi yhtä hyvin kyseenalaistaa kuin tukea tiettyjä instituutiota ja niiden johtajia.

Yleisemminkin voidaan väittää, että kun representaation käsitettä tarkastel-
laan joukkoviestinnän ja demokratian välisen suhteen kannalta, niin keskeisel-
lä sijalla ovat tällöin ne tutkimusta ohjaavat ulkoiset säännöstöt, joissa kysymys 
joukkoviestinnän asemasta demokraattisen yhteiskunnan toiminnassa tulee ase-
tetuksi. Blumler kytkee mediatutkimuksen käymistilan tähän ulottuvuuteen, sil-
lä siinä on hänen mukaansa kysymys joukkoviestinnän ja demokratian välisistä 
suhteista.

Käymistilan ratkaisemiseksi tältä osin olisi Blumlerin (1983: 166) mukaan 
selvitettävä seuraavia kysymyksiä: (1) olisi tarkasteltava, miten uutisten legiti-
maatiokriisi mielletään, (2) olisi tutkittava, miten mediaorganisaatiot osallistuvat 
yleisten asioiden hoitoon, (3) olisi selvitettävä, miten erilaisten ryhmien kasvava 
tarve saada äänensä kuuluviin on joukkoviestinnässä toteutunut, (4) olisi selvi-
tettävä, mitä perää on kriittisten tutkijoiden väitteessä, että uutisvälineet heiken-
tävät poliittista sfääriä sen palvelun ja vahvistamisen asemasta, (5) olisi tutkit-
tava sen väitteen todenperäisyyttä, että länsimaisen journalismin legitimiteetti-
kriisi on syventynyt, koska enää vain harvat yhteiskunnallisia asioita hoitavat 
ryhmät pystyvät tunnistamaan itsensä ja oman toimintansa tiedotusvälineiden 
tästä antamasta kuvasta ja (6) lopuksi joukkoviestinnän ja demokratian suhdetta 
tarkasteltaessa olisi kiinnitettävä huomiota uutisten tekijöiden asemaan ”aktiivi-
sina poliittisen todellisuuden luojina”.

Juuri näissä konfrontaatioissa, joita valtavirralla on ollut eri vaiheissa kriittis-
ten tutkijoiden kanssa, sen normatiivinen sitoutuminen liberalistis-pluralistiseen 
yhteiskuntakäsitykseen nousee esiin. Mutta tällaiseen tietoiseen tai tiedosta-
mattomaan teoreettiseen sitoutumiseen sisältyy omat ongelmansa. Esimerkiksi 
Hallin (1982b: 59) mukaan liberalistis-pluralistinen käsitys on hyvin usein johta-
nut valtavirran tutkijat vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen legitimointiin ja sen 
käsitysten ottamiseen tutkimuksessa itsestäänselvyytenä: ”sen sijaan että olisi 
kysynyt ’toimiiko pluralismi’ ja ’miten pluralismi toimii’, se väittää että ’pluralis-
mi toimii’ – minkä jälkeen se keskittyy mittaamaan täsmällisesti ja empiirisesti 
sitä, miten hyvin se toimii. Tämä profetian ja toivon sekoitus yhdessä brutaalin, 
kovapäisen, behavioristisen positivismin kanssa tarjosi juovuttavan teoreettisen 
sekoituksen, joka kävi kauan aikaa ’puhtaasta tieteestä’ ”.
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Objektiivis-systemaattinen lähestymistapa

Näiden lähestymistapojen näkemykset representaatiosta perustuvat objektii-
vis-systemaattisille merkitysteorioille. Käsittelen niitä tässä yhteydessä lähin-
nä brittiläisen mediatutkimuksen kentässä, missä myös joukkoviestinnällisten 
tekstien yhteiskunnallinen rooli nousi kiivaan keskustelun kohteeksi lukuisten 
kriittisesti brittiläistä yhteiskuntaa analysoivien tutkimusten myötä. Näin näis-
sä lähestymistavoissa esitystavallisten käytäntöjen analyysi johtaa välittömäs-
ti joukkoviestinnällisten tekstien yhteiskunnallisten käytäntöjen kritiikkiin. 
Brittiläisen media tutkimuksen kriittisiä muotoja – strukturalistis-semioottista, 
screen teoriaa, ekonomiakritiikkiä ja kulttuurintutkimusta – yhdistävä piirre on, 
että ne ovat tuoneet omiin teorioihinsa enemmän tai vähemmän semioottisesta 
ajattelusta peräisin olevan käsityksen joukkoviestinnällisistä teksteistä ei todelli-
suuden heijastajana, vaan sen ylläpitäjänä, suodattajana ja muokkaajana.  Media 
esittää todellisuutta annettuna todellisuutena.

Representaatioanalyysin keskeinen käsite näissä lähestymistavoissa on ide-
ologia, jonka althusserilaisessa perusformuloinnissa – ”ideologia esittää sub-
jektien imaginaarista suhdetta olemassaolonsa todellisiin ehtoihin” – kiteytyvät 
moderniteetin kolme avainkäsitettä, josta syystä näiden lähestymistapojen vies-
tintäkäsitysten ideologiateoreettiset puolet nousevat esille myös kun käsittelen 
niiden käsityksiä elämismaailman merkityskriisistä populaarin ja viestinnän 
käsit teellisessä kontekstissa. Erityisesti kulttuurintutkimuksessa viestintää jä-
sennettiin hyvin vahvasti ideologisena toimintana 1970- ja 1980-luvulla.

Semioottis-kulturalisten lähestymistapojen – erityisesti lähempään esittelyyn 
jatkossa otettavien screeniläisten ja kulttuurintutkijoiden – representaatioteoriat 
ovat pääsääntöisesti antireferentiaalisia, mutta niiden antireferentiaalisuuden 
aste vaihtelee taustateorioiden mukaan. Strukturalistit keskittyvät merkityssys-
teemien sisäiseen artikulaatioon, ekonomiakriittiset tutkijat tarkastelevat jouk-
koviestintää ideologisen määräytymisen näkökulmasta, screeniläisten paikanta-
essa tekstuaalisten rakenteiden tuottamia (ideologisia) subjektiefektejä, kulttuu-
rintutkijoiden pureutuessa joukkoviestintään yhteiskunnallisen todellisuuden ja 
poliittisen hegemonian tuottajana ja muokkaajana.

Screenteoriassa ja brittiläisessä kulttuurintutkimuksessa 1990-luvulla tapah-
tunut vähittäinen liukuminen semioottisista prosessuaalisiin merkitysteorioihin 
on merkinnyt, että kielen ja todellisuuden välisen suhteen analyysissa tämä 
suhde alkaa mieltyä yhä enemmän konstitutiiviseksi. Toisin kuin screeniläiset 
kulttuurintutkijat eivät kiistä sitä, ettei kielellä voisi olla referentiaalista suhdetta 
todellisuuteen, mutta myös siinä se asetetaan kyseenalaiseksi siinä muodossa, 
jossa se joukkoviestinnällisissä teksteissä näyttäytyy eli realistisena diskurssina. 
Kieltä ei mielletä läpinäkyväksi instrumentiksi, joka viittaa ulkomaailman tar-



114 Luku 2

Populaari, viestintä ja artikulaatio Ensio Puoskari

koitteisiin, vaan se nähdään diskursiivisena muodosteena, joka määrittää mer-
kityssuhteita tiettyjen koodien/merkitysstruktuurien puitteissa. Kieli toimii näi-
den näkemysten mukaan ideologian kategorian kautta neutralisoimalla yhteis-
kunnallista todellisuutta itsestäänselvyytenä. Se tekee kulttuurista luontoa niin 
kuin Barthes sen omassa myyttikriittisessä ajattelussaan muotoilee.

Hall (1982a: 88) kiteyttää semioottis-kulturalististen lähestymistapojen käsi-
tyksen representaatiosta ideologiana kun hän kirjoittaa: 

kriittisessä paradigmassa ideologia on diskurssin funktio ja noudattaa yhteis-
kunnallisten prosessien logiikkaa pikemminkin kuin sen toimijoiden intenti-
oita. Tiedonvälittäjän tietoisuus suhteessa siihen, mitä hän tekee – miten hän 
selittää itselleen oman toimintansa, miten hän ymmärtää omien ’vapaiden’ 
teko jensa ja tuottamiensa sanomien systemaattisesti johdetut taipumukset 
– on todellakin tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys. Mutta se ei vaikuta sub-
stantiaalisesti teoreettiseen kysymyksenasetteluun. Ideologia on ’toiminut’ 
tällaisessa tapauksessa, koska diskurssi on puhunut hänen kauttaan. Tahat-
tomasti, tiedostamattaan, tiedonvälittäjä on toiminut hallitsevan ideologisen 
kentän uusintamisen välineenä.

Tästä Hallin sitaatista näkyy, miten voimakkaasti brittiläisen mediatutkimuksen 
kriittisissä suuntauksissa 1970- ja 1980-luvuilla sitouduttiin Althusserin ideolo-
giakonseptioon. Tutkimuksen kuluessa käy vielä selvemmin ilmi, miten valtavir-
ran käsitys vaikutuksesta sysätään syrjään ja korvataan ideologiateoreettisella 
representaation käsitteellä. 

Subjektiivis-systemaattinen lähestymistapa

Tässä lähestymistavassa representaatiota koskevien käsitysten taustalta löytyy 
viestinnän rituaalimalli. Pragmatistisen kulturalismin ja symbolisen interaktio-
nismin demokratiaa koskevat näkemykset palautuvat pragmatistiseen yhteis-
kuntafi losofi aan, jossa keskeisellä sijalla on yksilön vapauden puolustaminen. 
Kyse ei kuitenkaan ole individualismista, koska subjekti konstituoituu toimijaksi 
aina joidenkin yhteisöllisten rakenteiden ja merkityksen muodostamassa kon-
tekstissa. Yksilöt uusintavat ja uudistavat elämismaailman rakenteitaan omassa 
toiminnassaan ja tässä toiminnassa joukkoviestinnällä on oma roolinsa, jonka 
asema eri sosiaalisissa ryhmissä voi olla hyvinkin erilainen.

Kuten luvussa 3 osoitan, rituaalimallissa kommunikatiivisen toiminnan sub-
jekteja ei tarkastella rationaalisesta näkökulmasta, vaan elämismaailman akto-
reina ja esiintyjinä. Rituaalimallissa vastaanottajat mielletään toimijoiksi, jotka 
osallistuvat kulttuurin uusintamiseen ja ylläpitoon. Tässä toiminnassa keskeis-
tä on merkitysten tuottaminen. Kuten edellä esitin, merkitys on jotakin, jota ei 
voida palauttaa sen enempää lähettäjä- kuin vastaanottajapositioon. Se on erilai-
sissa kulttuurisissa merkityssysteemeissä elävien toimijoiden kesken käytävää 
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dialogia, merkitysten jakamista. Tämä merkitsee, että rituaalimallissa viestintää 
ei tutkita behavioristisen käyttäytymistieteen diskursiivisten säännöstöjen puit-
teissa. Käyttäytymisen selittämisen sijasta tavoitteena on ymmärtää miten ja 
miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat (huomio kiinnittyy tällöin subjektien 
merkityksenantojen ymmärtämiseen) tulkitsemalla kulttuuria sen tuottamisen, 
uusintamisen ja muuttamisen näkökulmasta. Tutkimus kohdistuu kulttuuria 
yllä pitäviin ja sitä muuttaviin kommunikatiivisiin aspekteihin. Careyn rituaali-
mallin ohella myös Horace Newcombin ja Paul Hirschin artikkelissa ”Television 
as Cultural Forum. Implications for Research (1984) esittämässä näkemyksessä 
viestinnästä kulttuurisena foorumina tuodaan esille niitä piirteitä, joissa viestin-
nän erilaiset esitysmuodot luovat niitä suhteita, joissa ihmiset elävät arkeaan.  

Tästä näkökulmasta joukkoviestinnällisten tekstien tuottamien represen-
taatioiden tutkimus voidaan määritellä sen tutkimiseksi, miten viestintä omalta 
osaltaan tuottaa niitä merkitysrakenteita, joiden avulla järjestyneen, merkitystä 
tuottavan ja merkityksien kautta annetun kulttuurisen maailman ja todellisuu-
den haltuunotto tapahtuu. Careyn terminologialla ilmaistuna merkitykset eivät 
ole maailmassa, merkitysten kautta ollaan maailmassa. Ihminen elää ja toimii 
symbolisuhteessa maailmaan; suhteessa, jossa merkitykset konkretisoituvat 
erilaisina draamallisina esityksinä: tansseina, näytelminä, arkkitehtuurina, pu-
heina, uutisina. Nämä ja monet muut symboliset esitysmuodot, joita erityisesti 
Burke ja Duncan ovat tutkineet, todellisuuteen osaltaan tuottavat ja ylläpitävät 
sitä merkitysstruktuuria, joka muodostaa toimijoiden elämismaailman intersub-
jektiivisesti annetun merkitysperustan.

Rituaalimallissa ei esimerkiksi journalistisia tekstejä tarkastella informaatio-
na, uuden tiedon välittämisenä tai omaksumisena. Tärkeämpää kuin niiden välit-
tämä tieto, on tietyn maailmankuvan ylläpitäminen ja ennen kaikkea sen jakami-
nen toisten elämismaailman toimijoiden kanssa. Journalistisia tekstejä ei toisin 
sanoen ymmärretä eikä niitä tarkastella ensisijaisesti epistemologisina ilmiöinä 
– sinä mitä ne ovat suhteessa todellisuuteen – vaan yhteiskunnallisina käytän-
töinä ja yhteiskuntaa ylläpitävinä käytäntöinä. Ne, samoin kuin muutkin jouk-
koviestinnällisten tekstien esitysmuodot, ovat omalta osaltaan ”todellisuuden 
presentaatiota, joka antaa elämälle sen muodon, järjestyksen ja sävyn”,  toteaa 
Carey (1975a: 8).

Journalistiset tekstit eivät ole informaatiota. Ne ovat draamaa, osallistumis-
ta ja eläytymistä tietyssä kontekstissa tai merkitysyhteisössä tuotettuun elämis-
maailmaan. Yleisemminkin interaktionistisissa lähestymistavoissa todellisuuden 
symbolisen rakenteistumisen mekanismien tutkiminen on keskeisellä sijalla 
joukkoviestinnällisinten tekstien esitysmuotojen analyysissa. Todellisuuden 
symbolisen haltuunoton tutkiminen on kuitenkin vaatelias tehtävä, koska sym-
bolististen interaktionistien mukaan todellisuus ei ole koskaan annettu, vaan se 
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on aina esitetty. Esimerkiksi Careyn mukaan todellisuus on olemassa vain kie-
len kautta. Kieli ei ole pelkkä todellisuuden kalpea heijastus. On pikemminkin 
niin, että myös todellisuus on inhimillinen tosiasia, joka on tuotettu symbolis-
ten muotojen konstruktion, niiden käsittämisen ja hyväksymisen avulla. Vaikka 
todel lisuutta ei voikaan redusoida pelkästään symbolisten muotojen funktioksi, 
se tulee tuotetuksi merkityssysteemeissä, jotka rajaavat sen, miten todellisuu-
desta tietyssä puheyhteisössä puhutaan, toteaa Carey (emt. 11).

Sillä, minkälaisiksi sosiaaliset suhteet muodostuvat, on keskeinen asema, 
kun interaktionistiset mediatutkijat tarkastelevat joukkoviestinnän roolia demo-
kraattisissa yhteiskunnissa. Varhaisimmat joukkoviestinnän roolia sosiaalisten 
rakenteiden luojana ja ylläpitäjänä koskevat pohdinnat löytyvät 1920-luvulla 
Chicagon koulun piirissä tehdyistä tutkimuksista. Niissä tarkasteltiin sanoma-
lehtien asemaa siirtolaisten yhteisöllisen identiteetin muodostajana 1920-luvun 
modernisoituvassa Yhdysvalloissa, joka oli käymässä läpi uutta kaupungistumi-
sen vaihetta, jossa perinteiset yhteisöä ylläpitävät rakenteet eivät enää toimineet 
eikä uusia ollut vielä syntynyt. Tässä tilanteessa joukkoviestintä toteutti hyvin 
monia yhteisöllisiä funktioita, jotka myöhemmin siirtyivät muille yhteiskunnal-
lisille instituutioille. Joukkoviestinnälle asetettiin suuria vaateita myös Deweyn 
samoihin aikoihin esittämissä näkemyksissä Suuresta Yhteisöstä. 

Toisaalta samoihin aikoihin Lippmann suhtautui varsin penseästi kansalais-
ten kykyyn toimia järkevästi modernissa yhteiskunnassa. Deweyn ja Lippman-
nin välisestä joukkoviestinnän ja demokratian eetosta käsitelleestä debatista löy-
tyvät ne teemat, jotka myöhemmin nousevat keskusteluun kun aletaan pohtia, 
miten kansalaisten toimintakykyisyyttä nykyisessä murroksessa voitaisiin paran-
taa. Tässä keskustelussa palataan toistuvasti Deweyyn ja Lippmanniin. Mutta 
kyseessä on myös interaktionistisen mediatutkimuksen sisäisestä tulkinterimie-
lisyydestä (Carey 1989; Peters 1989a, 1989b; Sproule 1989, 1997). 

Interaktionistisissa näkemyksissä demokratiasta ei korosteta niinkään insti-
tutionaalisia rakenteita kuin elämismaailman toimijoiden toimintakykyyn liit-
tyviä piirteitä. Interaktionistisia mediatutkijoita kiinnostavat samat seikat kuin 
 Peter Bergeriä ja Thomas Luckmannia teoksessa Todellisuuden sosiaalinen 
raken tuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma (1994) eli elämismaailmaamme yllä-
pitävä yleinen, kaikkien jakama arkielämän tietoisuus, joka ohjaa jokapäiväistä 
toimintaamme ja ajatteluamme ja tekee mahdolliseksi asioiden sujumisen totut-
tuun tapaan. Sen toimijoiden näkökulmasta arkitietoisuus on annettua tietoisuut-
ta niin kauan kuin se toimii. Siitä tulee ongelma vasta kun se lakkaa toimimasta. 
Nykyaikana joukkoviestintä on tullut entistä keskeisemmäksi tässä jakamisessa. 
Se kuuluu nykypäivän arkielämän kulttuuriin.

Tästä näkökulmasta Newcomb on esittänytkin, että televisio on kulttuurim-
me keskeisimpiä foorumeita. Se tarjoaa elämismaailman toimijoille välineitä 
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ymmär tää keitä he ovat ja minkälaista elämää me tässä kulttuurissamme oike-
astaan elämme. Joukkoviestinnästä on tullut näin osa arkipäivää, ei siitä erillinen 
todellisuuden osa.  

Interaktionistiset mediatutkijat tarkastelevat myös viestinnän ja demokra-
tian suhteita tästä perspektiivistä; ne ovat osa ihmisten arkimaailmaa, vaikka ne 
saavat esityksensä julkisella foorumilla, joukkoviestinnän tuottamissa politiikkaa 
koskevissa esityksissä. Nämä esitykset ovat niin kauan päteviä kun ne vastaavat 
vastaanottajien käsityksiä siitä, miten demokraattinen yhteiskunta toimii – mut-
ta demokratia joutuu kriisiin heti kun toimijoiden oma kokemus ja joukkovies-
tinnän siitä tuottamat esitykset eivät enää vastaa toisiaan; viestinnän tuottamat 
viitekehykset eivät kykene antamaan mieltä toimijoiden arkikokemukselle, jol-
loin nämä joutuvat kysymään merkityksenantojen perään. Toiminnallisista sub-
jekteista tulee omaa toimintaansa refl ektoivia subjekteja.

Subjektiivis-prosessuaalinen lähestymistapa

Tässä lähestymistavassa joukkoviestinnän ja todellisuuden välistä suhdetta tar-
kastellaan merkitysten maailmaa konstituoivan luonteen näkökulmasta. Siinä 
tutkitaan joukkoviestinnällisissä teksteissä esittelyyn otetun maailman ontolo-
giaa. Esittelyyn otetun maailman ontologian tutkimiseen keskittyminen ei mer-
kitse todellisuuden kieltämistä: se on vain sulkeistettu tutkimuskohteen ulko-
puolelle.

Fenomenologisesti suuntautuneet mediatutkijat ovat olleet erityisen kiinnos-
tuneita siitä tavasta, jolla joukkoviestintä tuottaa vastaanottajille maailmaa 
konstruoivia aspekteja. Tästä näkökulmasta joukkoviestinnällä on oma roolin-
sa sosiaalisen todellisuuden luojana ja sitä voidaan pitää kulttuurisena mahti-
na, koska se tuottaa niitä viitekehyksiä, joiden kautta maailmaa koetaan. Juuri 
elämis maailman kommunikatiivisten rakenteiden analyysin kohdalla fenomeno-
logisilla lähestymistavoilla on annettavaa mediatutkimukselle. Fenomenologisis-
sa suuntauksissa kommunikatiivisia rakenteita tutkitaan siitä horisontista, miten 
joukkoviestintä on yhä keskeisemmin mukana tuottamassa elämismaailmaa 
jaettuna, intersubjekiivisena tietovarantona ja miten luonnollinen asenne maail-
maan saa aikaan sen ottamisen annettuna todellisuutena. Toisin sanoen viestintä 
ymmärretään sosiaaliseksi prosessiksi: fenomenologisissa viestintäkäsityksissä 
näkökulma pyritään siirtämään viestinnän ja yhteiskunnan (ja niiden välisten 
suhteiden) ylenmääräisestä tutkimisesta – tämän merkitystä kuitenkaan kieltä-
mättä – sen tutkimiseen, miten viestintä ja yhteiskunta ovat osaa samaa proses-
sia, jossa todellisuutta meille tuotetaan.
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Tuchman ja Peter Dahlgren (1981) käyttävät etnometodologian suosimaa 
termiä refl ektiivisyys viittamaan siihen, miten joukkoviestimet todellisuutta 
kuva tessaan, samalla kertaa konstituoivat sitä mielikuvien ja merkitysten kautta. 
Joukkoviestinnällisissä teksteissä tuotetaan viitekehyksiä joiden läpi, kautta, va-
rassa tai ehdoilla – miten asian haluaakin ilmaista – vastaanottajat hahmottavat 
todellisuutta. Karkeasti yleistäen: siinä missä valtavirran visuaalinen metafora 
näkee mielikuvien ja merkitysten heijastavan tai ilmaisevan todellisuutta, siinä 
fenomenologis-hermeneuttisen mediatutkimuksen viitekehysmetafora mieltää 
mielikuvien ja merkitysten konstituoivan todellisuutta, tuottavan mediamaailmo-
ja. Siinä tarkastellaan sitä, miten merkitysten tuottaminen ja sosiaalinen rakenne 
yhdessä konstituoivat todellisuutta annettuna todellisuutena.

Fenomenologisissa ja hermeneuttisissa mediatutkimuksellisissa suuntauk-
sissa joukkoviestinnälliset tekstit nähdään välittäjäaineena tai merkkivarastona, 
joka tuottaa kommunikatiivisille subjekteille maailmaa jäsentäviä viitekehyksiä. 
Nykyihminen elää yhä välittyneemmäksi muuttuvassa merkityssuhteessa maail-
maan. Tämä voi johtaa siihen, että maailma, jossa toimija elää, ja ne yhä välineel-
lisemmiksi käyvät aspektit, joiden kautta hän siinä elää, eivät enää vastaakaan 
toisiaan. Grossbergin terminologialla ilmaistuna merkitys- ja panostuskartat 
ovat eronneet toisistaan – maailman merkitys ja siitä saamamme kokemus eivät 
ole enää identtisiä. Elämismaailmaa koskevat merkityksenantomme eivät enää 
vastaa kokemusaktejamme. Yksilö huomaa toimivansa sellaisessa merkitys-
struktuurissa, jossa suhde elämismaailmaan on katkennut. Mitä tällöin tapah-
tuu, siitä tarkemmin seuraavassa luvussa, kun tarkastelen fenomenologisten ja 
hermeneuttisten tutkijoiden käsityksiä elämismaailman merkityskriisistä.

Edellä esitetty mediamaailmojen logiikkojen analyysini noudattaa pitkäl-
ti Roman Ingardenin teoksessaan The Cognition of Literary Work of Art (1973) 
esittämiä ajatuksia taideteoksesta esittelyyn otettuna maailmana. Jatkossa hyö-
dynnän hänen ideoitaan lisää kun tarkastelen lähemmin Altheiden ja Snown 
teoksessaan Media Logic (1979) kehittelemää mediaformaatin ideaa, Newcom-
bin käsityksiä kulttuurisesta foorumista, Tuchmanin ja Dahlgrenin käsityksiä 
uutismaailmoista esittelyyn otettuna maailmana ja sitä, mitä tämän maailman 
onto logioihin heidän mukaansa kuuluu, Radwayn semioottisesti painottuneita 
analyyseja lukijoiden määrittelyjen pohjalta tehdyistä huonojen ja hyvien romant-
tisten lukemistojen temaattisista piirteistä ja Wilsonin hermeneuttista näkemys-
tä mediatekstistä. Tällä tavoin voin tarkastella fenomenologisten ja hermeneut-
tisten mediatutkimuksellisten suuntausten representaatiota koskevien käsi-
tysten yhteisiä piirteitä ja osoittaa millaisia erityisiä piirteitä yksittäiset tutkijat 
omissa tutkimuksissaan niistä hyödyntävät.
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Objektiivis-prosessuaalinen lähestymistapa

Tämän lähestymistavan representaatiokäsitykset riitauttavat lähes kaikkien 
muiden lähestymistapojen käsitettä koskevat näkemykset. Joudun palaamaan 
niihin tutkimuksessa jatkuvasti, joten esittelen niitä muita tarkemmin jo tässä 
yhteydessä. Ne ovat tekstuaalisia johtuen niiden merkityskäsityksestä, jossa 
merkin referentiaalisuhteilla ei ole merkitystä. Keskeinen kysymys, joka niissä 
esitetään, kuuluu yksinkertaisesti: referoivatko tekstit itsensä ulkopuolelle? Vas-
taus on yhtä yksiselitteinen: eivät. Jos näin on, mistä teksteissä tai diskursseissa 
sitten on kysymys? Ja miten joukkoviestinnälliset tekstit tässä kontekstissa tulisi 
mieltää?

Teesi, että ”tekstien ulkopuolella ei ole mitään” on johtanut prosessuaalisis-
sa lähestymistavoissa tekstin ja ulkomaailman suhteiden sijasta tekstien välisten 
intertekstuaalisten suhteiden tutkimiseen. Erityisesti siinä ollaan kiinnostuneita 
niistä tavoista, joilla vastaanottaja asemoidaan tekstiin ja siitä suhteesta, jonka 
teksti avaa maailmaan ja juuri tämä suhde kiinnostaa myös Ricoeuria. Esimer-
kiksi toisin kuin prosessuaalisen näkemyksen edustajat, Ricoeur ei kiellä myös-
kään referentin olemassaoloa. Grossbergin (1979a: 221) mukaan vahva tekstu-
aalisuuden korostaminen on johtanut jälkistrukturalistit tutkimaan sitä ”miten 
tulkinnalliset käytännöt, jotka konstituoivat olemassaolomme kielelliset tekstit 
(language texts), määräävät olemassaoloamme puhujina ja kanssasubjekteina”.

Esimerkiksi Foucault ja Derrida asettavat diskurssianalyysissaan ja läsnä-
olon metafysiikan kritiikissään kyseenalaiseksi käsityksen idean ja objektin tai 
esitysmuodon ja todellisuuden välisestä mimeettisestä suhteesta. Foucault’n 
kohdalla tämä on merkinnyt, että hän on luopunut ajatuksesta todellisuudesta, 
joka edeltäisi diskurssia. Diskurssit ovat hänelle vallankäytön välineitä ja tieteel-
lisessä totuudessa olemisen käytäntöjä, joiden avulla hallitsevasta diskurssista 
poikkeavat näkemykset sysätään tietyllä hetkellä vallitsevan tietojärjestyksen 
ulkopuolelle. Foucault tarkasteleekin tiettyä episteemistä järjestystä usein vaien-
nettujen diskurssien kautta, koska sitä kautta päästään kiinni hallitsevan dis-
kurssin sulkeistamissäännöstöihin. 

Marike Finlayn teos Powermatics. A Discursive Critique of New Technologies 
(1987) on eräs Foucault’n diskurssianalyysin parhaista mediatutkimuksellisista 
sovellutuksista. Finlay ei ainoastaan tarkastele Foucault’n valtatiedon pohjalta 
minkä tyyppiset diskursiiviset käytännöt ovat minäkin aikana ohjanneet viestin-
täteknologiasta käytyä keskustelua, vaan myös niitä esitysmuotoja (journalisti-
sia, tieteellisiä, kaunokirjallisia, mainonnallisia), joissa teknologisia objekteja 
diskursivoidaan tietyntyyppisenä totuutena. Näiden kohdediskurssien analyysi 
tuo esiin teknologiaa koskevien esitysmuotojen logiikan – sen miten ne ilmaise-
vat tahtoa totuuteen.
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Prosessuaaliset käsitykset tekstien intertekstuaalisesta suhteesta ovat vah-
vimmin antimimeettisiä ja niitä edustavat Foucault’n ja Derridan lisäksi myös 
Barthes, Baudrillard, Lyotard ja Deleuze. Dekonstruktiivisia, diskurssianalyyt-
tisia, tekstiteoreettisia, simulaatioloogisia, metanarratiivisia ja rihmastollisia 
käsityksiä on tarkasteltava omina juonteinaan siinä laajemmassa antimimeetti-
sessä asennoitumisessa, joka 1980-luvulla läpäisi niin humanistiset kuin yhteis-
kuntatieteet, jolloin esimerkiksi Ricoeurin mimeettisyyttä puolustava kanta suh-
teessa prosessuaalisiin representaatiokäsityksiin tulee ymmärrettäväksi ja sen 
sitoumukset käsitettävämmiksi. Prosessuaalisissa lähestymistavoissa löytyy 
erilaisia painotuksia: puhdasta representaatiokäsitteen kritiikkiä, tekstien sisäi-
seen rakenteistumiseen keskittyvää tutkimusta kuin myös sellaista, jossa ollaan 
kiinnostuneita ulkodiskursiivisten käytäntöjen vaikutuksesta. Representaatio-
kritiikillä, tekstien rakenteistumisen analyysilla ja ulkodiskursiivisten käytän-
töjen vaikutusten tutkimisella on myös omat mediatutkimukselliset puolensa. 
Tarkaste lenkin näitä piirteitä tässä taustaksi myöhemmille pohdinnoille, joissa 
prosessuaalisten lähestymistapojen mediatutkimukselliset puolet ovat lähem-
min esillä. 

Teoksessaan Blindness and Insight (1971) de Man omaksuu jälkistruktu-
ralisteille ominaisen näkemyksen kielestä. Sen mukaan kielen tunnusomainen 
piirre on se, että se ei tiedä, mistä se puhuu. Tästä seuraa luonnostaan ajatus, 
että elämme kielen vankilassa. Tällöin kielen ja todellisuuden suhteesta ei voida 
puhua korrespondessina, koska kielessä puhutaan aina kielestä: kieli ei referoi 
itsensä ulkopuolelle; toisin sanoen kielessä on kielen mieli. Dekonstruktivistit 
Yhdysvalloissa omaksuivat tämän näkemyksen. Erityisesti de Man on korosta-
nut kirjallisuuden kielen jatkuvasti purkavan luomiaan merkityksiä (näkemys, 
jonka myös Ricoeur jakaa), tekevän ne ratkeamattomiksi (näkemys, jota taas 
 Ricoeur ei jaa). Tämä on kuitenkin yleistetty koskemaan kaikkea kielenkäyttöä.

Jos kieli on luonteeltaan metaforista, sitä ei tarvitse ottaa kirjaimellisesti. 
Filosofi an, lain, politiikan ja tieteen kieli ei tässä suhteessa poikkea kirjallisuu-
den käyttämästä. Tämä käy ilmi esimerkiksi siinä tavassa, jolla Hayden White 
ymmärtää historian faktojen aseman historiankirjoituksessa teoksessaan Meta-
history (1975). Toisessa yhteydessä hän (1978: 54) nimittäin väittää: ”meidän ei 
tarvitse enää naiivisti olettaa, että tiettyä aikakautta tai menneisyyden komplek-
sista tapahtumaa koskevat väitteet olisivat ’korrespondentiaalisessa’ suhteessa 
johonkin ennakolta olemassa olevaan ’raakojen tosiasioiden’ joukkoon. Meidän 
on myönnettävä, että faktat itse ovat ongelma, jonka historiankirjoittaja taitei-
lijan tavoin on yrittänyt ratkaista valitsemalla sopivan metaforan, jonka avulla 
hän voi järjestää maailmaa, menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta koskevia 
 ilmiöitä”.
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Tämä merkitsee de Manille, Whitelle ja muille dekonstruktivisteille sitä, että 
myös tieteellisiä tekstejä kirjoitettaessa on otettava huomioon kielen fi k tioiva 
luonne; teema, jota Derrida on käsitellyt artikkelissaan ”White Mythology” 
(1974). Todellisuus on myös tällöin ymmärrettävä aluttomana ja loputtomana 
semioottisena prosessina, jatkuvasti uusia tulkintoja tuottavana tekstinä. Kirjal-
lisuuden kieli kuitenkin poikkeaa muiden diskurssien – esimerkiksi journalis-
min käyttämästä – kielestä juuri siinä, että se, ainakin implisiittisesti, tunnustaa 
oman retorisen luonteensa kun taas mimeettisissä esitysmuodoissa kulttuurista 
tehdään luontoa.

1980-luvun kirjallisuusteoriassa käydyssä representaatiokeskustelussa vas-
takkain olivat perinteinen, mimeettisyyttä korostava ja moderni, dekonstruktii-
vinen, tekstuaalisuutta painottava teoria. Taistelussa oli pohjimmiltaan kysymys 
kahdesta eri näkemyksestä kielestä: ”loputon fi guurien ketju, jolla ei ole kielen 
ulkopuolista alkua tai loppua versus rajoitettu sanojen joukko, jolla on määritel-
tävissä oleva referentiaalinen arvo”, kuten Leitch (1983: 92) luonnehtii kiistan 
lähtöasetelmia. Nämä kiistat käytiin alan erityislehdissä, sellaisissa kuin New 
 Literary History, Diacritics, Critical Inquiry, Georgia Review, Boundary 2 tai 
Glyph. Whiten teoksen herättämää historian faktojen esittämistä koskeva kes-
kustelu löytyy taas History and Theory -lehden palstoilta. 

Jossakin vaiheessa 1980-luvulla painopiste siirty pikku hiljaa tekstien ja todel-
lisuuden välisestä suhteesta tekstien sisäisen rakenteistumisen analyysiin. Tar-
kastelun kohteeksi nousi merkin sisäinen suhde: merkitsijän ja merkityn luon-
nollisuuden ja välttämättömyyden uudelleenarviointi. Kirjallisuudessa realismin 
ja antirealismin kannalta tämän suhteen murtumista tarkastellessaan Gérard 
Genette (1982: 65) toteaa, että merkin ymmärtäminen referentiaalisesti johtaa 
realismin illuusioon, koska ”kuten tunnettua lingvistisestä näkökulmasta mer-
kin ja erityisesti ’sanan’ motivointi on tyypillinen realistisen illuusion  tapaus”. 
Realismin illuusio syntyy, kun merkin sisäinen suhde merkitsijän ja merkityn 
välillä ymmärretään korrespondenssisuhteena. Jälkistrukturalistit kuitenkin 
sanoutuvat tällaisesta tulkinnasta irti. Heidän saussurelaiselle kielisemiotiikalle 
antamansa tulkinnan mukaan suhde on yhtä keinotekoinen kuin merkin ja tar-
koitteen välinen suhde.

Tämä näkemys realismin fi ktiivisyydestä tuli vallitsevaksi jälkistrukturalis-
missa. Esseessään ”The Fiction of Realism” (1971) J. Hillis Miller puhuu lähes 
samoin sanoin kuin Genette realismin merkitysharhasta. Miller ja kumppanit 
katsovat, että kaikki tulkinta on väärintulkintaa (all interpretation is misinterpre-
tation). Jos teksti redusoidaan yhteen oikeaan tulkintaan, se merkitsee tekstiin 
sisältyvien tulkintamahdollisuuksien rajoittamista ja köyhdyttämistä – vaara, 
josta Ricoeur on erityisesti varoittanut omassa tulkinnan ristiriitoja  korostavassa 
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 lähestymistavassaan useissa artikkelikokoelmansa The Confl icts of Inter pre-
tation. Essays in Hermeneutics (1974) esseissä ja teoksessaan Tulkinnan teoria. 
Diskurssi ja merkityksen lisä (2000). Toisessa yhteydessä Miller kuitenkin ko-
rostaa, ettei merkitys ole mielivaltainen, niin kuin joidenkin tekstuaalianalyysin 
kriitikoiden mukaan käy, jos luovutaan merkin ja ulkoisen tarkoitteen ja varsin-
kin jos luovutaan merkitsijän ja merkityn välisestä välttämättömästä yhteydes-
tä. Kyse ei ole tulkinnallisesta mielivallasta, siitä, että ”kertoja tai lukija voisi 
vapaasti antaa kerronnalle minkä tahansa merkityksen, vaan siitä, että rakenne 
(pattern) on ’vapaan leikin’ alainen, jossa tulkitsija ja se mitä tulkitaan molemmat 
ovat osallisina rakenteen tuottamisessa ja löytämisessä”, kirjoittaa Miller (emt. 
69).  Hän asettuu tällä teesillään avain samoille linjoille, joihin Ricoeurin teksti-
hermeneutiikka perimmiltään perustuu tulkintaa koskevissa näkemyksissään.

Puhe tekstin tuottamisesta saa uusia, Ricoeurin tekstihermeneutiikan kan-
nalta keskeisiä ulottuvuuksia kun muita tekijöitä – esimerkiksi yhteiskunnalli-
sia, poliittisia, sukupuoleen liittyviä – tuodaan keskusteluun mukaan. Niissä 
korostetaan dekonstruktioon sisältyvää poliittista ulottuvuutta. Erityisen mie-
lenkiinnon kohteeksi nousee 1980-luvun puolivälissä erilaisten marxilaisten ja 
dekonstruktiivisten ajatusmuotojen yhteneväisyyksien ja erojen tutkiminen. 
Aihetta käsitteli esimerkiksi Diacritics vuonna 1985 erikoisnumerossaan Marx 
after Deconstruction. Derrida itse otti teeman esille vasta vuonna 1994 kirjassaan 
Spectres of Marxism.

Prosessuaalisten lähestymistapojen representaatioanalyysin ja Ricoeurin 
käsitteen uudelleenmäärittelyn kannalta mielenkiintoisia tässä suhteessa ovat 
Jamesonin teos The Political Unconscious. The Narrative as a Socially Sym bolic 
Act (1981), joka edustaa yhteiskuntatieteellisesti suuntautunutta  marxilaista 
hermeneutiikkaa hyvin ricoeurilaisessa hengessä, sekä Edward Saidin teos 
 Covering Islam. How the Media and the Experts Determine How We See the Rest 
of the World (1981), jossa Said tarkastelee joukkoviestinnän tuottamaa Islam-
kuvaa Foucault’n diskurssianalyysin avulla sekä hänen artikkelikokoelmansa 
The World, the Text and the Critic (1983), jossa keskeiseksi nousevat tekstien 
maailmallisuutta koskevat gramscilaiset pohdinnat. Se tapa, millä Said määritte-
lee Isla min ja sitä koskevien esitysten välisen suhteen on hyvä esimerkki siitä, 
miten prosessuaalisissa lähestymistavoissa tekstin esitystavallisia rakenteita voi-
daan analysoida tavalla, joka ei poikkea kovinkaan ratkaisevasti ricoeurilaisesta, 
vaan on itse asiassa täysin identtinen sen kanssa muilta kuin teoreettisilta sitou-
muksiltaan. Said (1981: 41) kirjoittaa:

En halua väittää, että todellinen Islam olisi olemassa jossakin jonka alhaisten 
motiivien pohjalta toimiva joukkotiedotus olisi vääristänyt. Ei sinne päinkään. 
Sekä muslimeille että ei-muslimeille se on samalla kertaa sekä objektiivinen 
että subjektiivinen tosiasia. Muslimit tuottavat sen tosiasiana uskonnoissaan, 
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yhteiskunnissaan, historioissaan ja perinteissään tai ulkopuolisten ei-musli-
mien tapauksessa heidän täytyy tietyssä mielessä kollektiivisesti ja individua-
listisesti kiinnittää, personifi oida, leimata se identiteetti jonka he tuntevat aset-
tuvan itseään vastaan. Tämä tarkoittaa, että joukkotiedotusvälineiden Islam ja 
muslimien Islam ovat historiassa tapahtuvia tahdon ja tulkinnan toiminnan 
tuloksia, ja sitä on myös käsiteltävä historiallisessa kontekstissaan tahdon ja tul-
kinnan toiminnan tuloksina (kursivointi EP).

Ja juuri tässä on se ulottuvuus, johon Ricoeur oman narratiivisen teoriansa kiin-
nittää, ja juuri tällaisesta tekstintulkinnasta hänen tekstihermeneutiikassaan on 
mitä suurimmassa määrin kysymys ja juuri tämänkaltaisia näkemyksiä tuon esil-
le omassa tutkimuksessani tarkastellessani sitä, miten erilaisia joukkoviestinnäl-
lisiä tekstejä mielestäni tulisi tutkia.

Jameson pyrkii omassa ajattelussaan osoittamaan, miten tämä historian ja 
historiallisuuden läsnäolo on seikka, jota karkuun ei voida päästä, vaikka kuinka 
haluttaisiin. ”Me voimme unohtaa historian, mutta historia ei unohda meitä” on 
Jamesonin keskeisiä väitteitä; väite, jonka myös Ricoeur on valmis allekirjoitta-
maan. Jamesonin jälkistrukturalismiin kohdistama rakentava kritiikki on saanut 
merkittävän aseman representaatiosta käydyssä keskustelussa. Tästä kertoo jo 
sekin, että kirjan ilmestyttyä Diacritics julkaisi sitä käsittelevän erikoisnumeron 
vuonna 1982.

Kirjassa Jameson ottaa ricoeurilaisen välittävän kannan tekstin ja todellisuu-
den välistä suhdetta koskevassa kiistassa. Se tapa, jolla hän ymmärtää tekstin, 
on mielenkiintoinen, jos sitä vertaa edellä esitettyihin jälkistrukturalistisiin ja 
Ricoeurin tapoihin ymmärtää teksti. Jameson hyväksyy jälkistrukturalistien tee-
sin, että teksti ei referoi itsensä ulkopuolelle mutta samoin kuin Ricoeurille tämä 
ei merkitse todellisuuden kieltämistä, sillä se tulee mukaan historian muodos-
sa kun historia ymmärretään yhteisöllisesti yhteisenä tekona, jossa todellisuus 
narrativisoituu symbolirakenteina. Jamesonin käsitys historiasta on samankal-
tainen kuin Ricoeurinkin, sillä heille siinä ovat mukana todellisuuden itsensä 
representatiiviset rakenteet. Tällainen tulkinta historiasta tuo ulkodiskursiiviset 
käytännöt mukaan myös prosessuaalisten lähestymistapojen jälkistrukturalistis-
postmoderneihin medianäkemyksiin.

Jameson kritisoi ja modifi oi Althusserin antiteleologista historiannäkemystä 
ricoeurilaisen hermeneutiikan pohjalta. Hän ei hyväksy Althusserin näkemys-
tä historiasta prosessina ilman subjektia ja päämäärää. Althusserin historian-
käsitys on harhaanjohtava siinä määrin, kun se noudattaa jälkistrukturalistista, 
nietzscheläisesti suuntautunutta anti-interpretatiivista perinnettä, jossa historiaa 
tarkastellaan tekstinä tekstien joukossa.

Jamesonille Historia on sama asia kuin Lacanille Todellisuus (siksi Jame-
son kirjoittaa historian aina isolla H:lla kun hän haluaa korostaa sen lacani laista 
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puolta). Jameson asettaa historian siksi horisontiksi, josta käsin tekstit ovat ym-
märrettävissä ja tulkittavissa. Althusserin ansio muihin jälkistrukturalisteihin 
verrattuna on siinä, että hän ei tee sitä väistämätöntä johtopäätöstä, joka heille 
on luonnollinen: koska historia on teksti, se ei referoi mihinkään itsensä ulko-
puoliseen maailmaan. Jameson ei asetu kannattamaan sen enempää Whiten 
historiankäsitystä, jossa historialliset tekstit ovat vain yksi tapa jäsentää mennei-
syyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta merkitysrakenteiksi kuin Althusserinkaan 
antiteleologista historiankäsitystä. Tässä suhteessa samoilla linjoilla on myös 
Ricoeur omissa historian narrativisointia koskevissa pohdiskeluissaan teokses-
sa Time and Narrative II (1978). Jameson (1981: 123) kirjoittaa: ”historia ei ole 
teksti, ei mestari- tai mikään muukaan narratiivi. Poissaolevana syynä se on mei-
dän saavuttamattomissamme muutoin kuin tekstuaalisessa muodossa ja meidän 
tapamme lähestyä sitä ja Todellisuutta itseään kulkee välttämättä sitä edeltävien 
tekstualisaatioiden läpi, sen poliittisessa tiedostamattomassa tapahtuneen narra-
tivisoinnin läpi”.

Näistä peruseroista huolimatta prosessuaalisen lähestymistavan eri versiois-
sa vallitsee melko suuri yksituumaisuus siitä, että kaikki lukeminen ja tulkinta 
on väärinlukemista (misreading) ja väärintulkintaa (misinterpretation), koska 
minkään tulkinnan avulla ei voi päästä kiinni tekstin alkuperäiseen merkityk-
seen eikä myöskään todellisuuden oikeaan representaatioon, joista ensimmäis-
tä, mutta ei toista, myös Ricoeur omassa tekstihermeneutiikassaan kannattaa. 
Toisin sanoen ei ole olemassa mitään objektiivista tulkintaa vaan ainoastaan 
parem pia ja huonompia väärinymmärryksiä, ricoeurilaisesti tulkinnan aitoja 
risti riitoja. Tulkinnassa ja lukemisessa on kyse uusien merkitysten tuottamises-
ta eikä tekijän intentioiden tai tekstin selittämisestä, joista intentioiden kieltämi-
nen on yhteenkäypä Ricoeurin tekstimallin kanssa, mutta ei tekstin selittämi-
nen,  sillä Ricoeurille se on edellytys tekstin ymmärtämiselle. Oma näkemykseni 
siitä,  miten joukkoviestinnällisiä tekstejä tulisi tutkia, myötäilee tässä suhteessa 
pitkälti Ricouerin näkemyksiä.  

Jos on niin kuin jälkistrukturalistiset kulttuurisiin käytäntöihin suuntautu-
neet tutkijat ovat esittäneet, että sosiaalisiin representaatioihin ei voida enää 
tulkintaa perustaa – referentin, representaation, subjektin ja tulkinnan mahdol-
lisuuden itsestäänselvyyksistä on pakko luopua – on kysyttävä onko dekonst-
ruktio vastaus. Tähän on vastattava dekonstruktivistisesti: kyllä ja ei.

Dekonstruktio on vastaus siinä mielessä, että se on kyseenalaistanut joita-
kin kulttuuristen käytäntöjen tutkimuksessa itsestäänselvyyksiksi muodostu-
neita käsityksiä toiminnan logiikasta ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
teoreettisista ehdoista. Dekonstruktio tai jälkistrukturalismi ei kuitenkaan ole 
vastaus siinä mielessä, että se olisi ratkaissut (tai edes pyrkinyt ratkaisemaan) 
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niitä ongelmia, jotka se on nostanut esiin. Se on jättänyt ne ennalleen tai osoit-
tanut pikemminkin niiden ratkeamattomuuden. Dekonstruktio opettaa meidät 
tiedostamaan logosentrismin salakarit, mutta se opettaa samalla, että mitään 
ulospääsyä logosentrismin labyrinteista ei ole. Dekonstruktio voidaan määritellä 
dekonstruktiiviseksi asenteeksi länsimaisen metafysiikan logosentrisiä järjestel-
miä kohtaan. 

Ricoeurlaisesti saman voi esittää seuraavasti: dekonstruktio ja muut jäl-
kistrukturalistiset selitysstrategiat eivät näyttäydy ainoastaan erilaisten kulttuu-
risten käytäntöjen tutkimuksen haasteina, vaan ne ovat saaneet opetuslastensa 
lisäksi myös omat haastajansa – haastajasta onkin tulemassa haastettu. Jäl-
kistrukturalismia riitauttavia näkemyksiä nostan Grossbergin avulla esiin kun 
seuraavaksi käyn lähemmin esittelemään sitä, miten viestintä ja populaari jäsen-
tävät eri lähestymistapojen näkemystä elämismaailman merkityskriisistä, jossa 
representaatioon ja esitystavallisuuteen liittyvät puolet ovat myös näkyvästi esil-
lä.
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LUKU 3
Viestinnän problematiikka

Communication theory, as a sociological theory, must be connected with how 
symbols are used to create and sustain social order. It is no longer enough to say 
that society exists in communication. This has been said before, and (no doubt) 
will be said again. It is necessary to show how society exists in communication. 

The fi rst step toward such a statement is the most diffi cult. It requires us to 
believe that symbols constitute social order. The kind of symbols we have, 
the ways in which they are used, for what purposes, by what kind of men, 

and in what kinds of acts, will determine how we relate to each other. 
If some such step as this is not taken, there can be no social theory of 

communication. For, if how we communicate does not determine how we 
relate, then there must be some other “reality” behind communication that 

determines relationships. This reality may be economic, political, tribal, 
sexual, philosophical, or religious, and it may be “expressed” in caste, class, 

bureaucracy, social mobility, and so on, but if how it is expressed has 
little to do with how it functions in creating social order, communication 

becomes a residual, not a constitutive, category of social experience.
Hugh D. Duncan 1967: 250

Dissemination undermines the possibility of communication; dissemination 
underwrites the impossibility of communication. Here one faces the Derridean 
paradox of communication: Writing/ecriture makes communication possible 

because it grounds the general possibility of meaning, but writing/ecriture also 
makes communication impossible because the meaning it engenders disseminates 
endlessly, making impossible any closure of meaning, any chance of “knowing” 

what you mean. Writing/ecriture is both the condition of the possibility 
and the condition of the impossibility of communication.

Briankle Chang 1996: 209
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Tämän luvun tutkimusarkisto rakentuu tutkimukseni kolmesta mediatutkimuk-
sellisesta tasosta. Luku kuuluu elimellisesti yhteen luvun 4 kanssa, jossa tutki-
mukseni artikulaatioteoreettinen ja tekstijärjestelmäanalyyttinen taso tulee jäl-
leen vahvemmin mukaan. Mediatutkimuksellisella tasolla kyse on viestinnän 
käsitteen määrittelystä kaikissa kuudessa viestinnän tutkimuksen metateoreet-
tisessa lähestymistavassa. 

Artikulaatioteoreettisella tasolla tarkastelu kohdentuu siihen, miten popu-
laari ja yleisösubjekti tuotetaan tieto-objektina näissä lähestymistavoissa. Teks-
tijärjestelmäanalyyttisessa luennassa tarkastelen sitä, missä mielessä Grossber-
gin edustama artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus edustaa vaihtoehtois-
ta ratkaisua moderniteetin ja viestinnän problematiikkoihin suhteessa kaikkiin 
kuuteen edellä käsiteltyyn lähestymistapaan ja haastaa samalla erilaiset media-
tutkimukselliset suuntaukset dialogiin kanssaan koskien viestinnällisyyden ja 
populaarin ymmärtämistä myöhäismodernissa kulttuurissa. 

Tämän ja seuraavan luvun mediatutkimukselliset, artikulaatioteoreettiset ja 
tekstijärjestelmäanalyyttiset pohdinnat suhteessa viestinnän, populaarin ja elä-
mismaailman merkityskriisin käsitteisiin niveltyvät mielestäni saumattomasti 
myös edellisen luvun representaatiota, merkitystä ja subjektia koskeviin temati-
sointeihin. Sekä moderniteetin että viestinnän problematiikat ovat olennaisia 
kun halutaan selvittää viestinnän, populaarin ja artikulaation välisiä suhteita ja 
median roolia näiden suhteiden jäsentymisessä, joiden suhteiden selvittely ta-
pahtuu seuraavassa luvussa.

Luvun tutkimuskonteksti

Tämän luvun mediatutkimuksellisten, artikulaatioteoreettisten ja tekstijärjes-
telmä analyyttisten pohdintojen tutkimusarkisto muodostuu Grossbergin viestin-
nän, populaarin ja elämismaailman merkityskriisiä koskevista tematisoinneista. 
Grossbergin 1980-luvun alkupuolen viestintää koskevat artikkelit muodostavat 
tämän luvun mediatutkimuksellisen tason. Grossbergin ajattelussa tapahtuu siir-
tymä viestinnästä populaariin 1980-luvun puolivälin paikkeilla, jolloin hän luopuu 
viestinnän teoriaa koskevista teemoista. Tämä ei kuitenkaan merkitse katkosta 
Grossbergin ajattelussa. Nyt vain populaari on se tulokulma, josta Grossberg 
asemoi itsensä suhteessa erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten tapaan 
jäsentää populaari tutkimuksensa tieto-objektina. Grossbergin tuotannon media-
tutkimuksellisen ja artikulaatioteoreettisen luennan kautta tarkastelen seuraa-
vassa luvussa tekstijärjestelmäanalyyttisesti, miten hänen affektiivisen viestin-
nän teoriassaan nivelletään uudelleen viestinnän ja populaarin välinen suhde.
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Edellisessä luvussa osoitin, miten intersubjektiivisuuden käsite liittyy suo-
rimmin subjektiviteetin ongelmiin. Tässä luvussa taas osoitan, miten viestinnän 
käsite problematisoi merkityksen välityksen subjektilta toiselle subjektille (jol-
loin siinä realisoituvat edellä käsitellyt merkityksen ongelmat) ja viestinnällisten 
tekstien suhteen todellisuuteen (jolloin siitä on löydettävissä myös representaa-
tioon liittyvät ongelmat). Sen sijaan, että lähtisi kritisoimaan vallitsevaa siirto-
mallia, Grossberg pyrkii suhteuttamaan kuuden lähestymistavan viestintäkon-
septiot niiden teoreettis-fi losofi siin sitoumuksiin. Teksti- ja käsitearkeologinen 
analyysini pureutuu viestinnän tutkimuksen metateoreettisten lähestymistapo-
jen viestinnällisyyttä koskeviin sitoumuksiin, joita tarkastelen myös erilaisten 
mediatutkimuksellisten suuntausten keskeisten tutkijoiden käsitettä koskevien 
määrittelyjen kautta. Seuraavassa luvussa tarkastelen sitten hieman yksityiskoh-
taisemmin sitä, miten Grossbergin affektiivisen viestinnän teoria tuottaa niistä 
poikkeavan viestinnällisyyden tutkimusohjelman. 

Puhtaasti käsitetasolla liikkuvalla analyysillaan Grossberg onnistuu täsmen-
tämään erilaisten viestintäkonseptioiden käsitteellisiä sitoumuksia, mutta ongel-
maksi jää, missä määrin tällainen metateoreettis-fi losofi nen pohdiskelu tarjoaa 
aineksia konkreettisempien viestinnällisten kysymysten ratkaisuiksi. Tästä syys-
tä en seuraavassa viestintäteorioiden esittelyssäni pureudukaan Gross bergin 
 tavoin pelkästään niiden fi losofi siin sitoumuksiin, vaan tarkastelen näiden fi loso-
fi sten sitoumusten ilmentymiä joidenkin keskeisten viestinnällisyyden käsitteel-
listämistä koskevien tematisointien kautta. Otan jokaisesta lähestymistavasta 
esittelyyn jonkun tai joitakin sen edustajia purkaen viestinnällisyyden käsitettä 
kussakin lähestymistavassa teksti-immanentisti teksti- ja käsitearkeologisesti. 
Käsitettä koskevat luentani valaisevat viestinnällisyyden määrittelyyn liittyviä 
moderniteetin ja viestinnän problematiikan oleellisia piirteitä. Näissä määritel-
missä kiteytyvät myös viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin väliseen jännittee-
seen liittyvät suhteet.

Viestinnän dekonstruktiivisessa luennassa Grossbergille (1982a: 84) on 
kyse viestinnän käsitteen transsendentaalisten perustojen purkamisesta – siitä, 
että ”ne kategoriat, jotka mielletään kokemukseemme ja teorioihimme kuulu-
viksi, täytyy nähdä koodeina ja käytäntöinä, halun ja vallan suhteiden läpitunke-
mina”. Prosessuaalista lähestymistapaa lukuun ottamatta kaikissa muissa lähes-
tymistavoissa viestintä otetaan annettuna. Sitä ei niinkään selitetä kuin sen avul-
la selitetään miten yksilöllinen ja yhteisöllinen merkitys ovat mahdollisia. Näin 
viestinnällisyys saa näissä lähestymistavoissa transsendentaalisen merkityn ase-
man. Viestintä toimii selittävänä pikemminkin kuin selitettävänä käsitteenä.

Itse ymmärrän kaikkien kuuden viestinnän tutkimuksen metateoreettisen 
lähestymistavan käsityksen viestinnällisyydestä regulatiivisesti: mikään yksit-
täinen mediatutkimuksellinen suuntaus ei ole jäännöksettömästi kiinnitet tävissä 
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tiettyyn fi losofi seen perinteeseen tai yhteiskunnalliseen viitekehykseen. On 
pikem minkin sääntö kuin poikkeus, että niissä tematisoidaan samanaikaisesti 
useampia fi losofi sia lähtökohtia ja hyödynnetään mitä moninaisimpia yhteiskun-
tatieteellisiä metodologioita. Jos näin on, on kiinnostavaa tarkastella sitä, millai-
set kytkennät ovat toimivia ja mitkä taas eivät. Ja juuri näitä viestinnällisyyden 
käsitettä koskevia yhteismitallisuuksia ja yhteismitattomuuksia Grossberg jäljit-
tää viestintäteoreettisessa ajattelussaan ja minä omassa tekstijärjestelmäanalyy-
sissani. 

Viestinnän käsitteen tarkastelussani pyrin laajentamaan käsitteen alaa. Tämä 
tapahtuu kontekstualisoimalla käsite kussakin esittelyyn otettavassa viestintä-
teoriassa uudelleen sen teoreettisista sitoumuksista lähtien. Tämä merkitsee, 
että yleisen viestintäteorian sijasta tarkastelun kohteena ovat erityiset viestin-
nällisyyttä koskevat tematisoinnit, joista löytyy yhteisiä elementtejä samoin kuin 
silloittamattomia eroja, jotka tekevät puheen universaalista viestintäteoriasta tai 
sen mahdollisuudesta ongelmalliseksi. Tämä ei tarkoita, ettei viestintää empii-
risenä ilmiönä sinänsä olisi olemassa lähestymistapojen sitä koskevista temati-
soinneista riippumatta, ainoastaan että viestintää on teoreettisena terminä tar-
kasteltava aina jostakin viitekehyksestä, tuotettava se konteksti, jossa käsitteen 
käsitteellistämisestä on mielekästä puhua.

Viestinnän käsitteen luentani on artikulatiivista samassa mielessä kuin 
Grossberg, Wartella & Whitney (2000: 32) sen ymmärtävät:

Yhteiskuntateorioiden ja viestintämallien välillä ei ole vastaavuussuhdetta. 
Asian voi ilmaista myös niin, ettei ole välttämätöntä suhdetta sen välillä mitä 
yhteiskunnallista näkemystä edustaa ja mitä viestintämallia kannattaa. Tutki-
jat, jotka hyödyntävät kulttuurista mallia, voivat olla joko kriittisiä tai konser-
vatiivisia, samoin kuin ne, jotka käyttävät siirtomallia. 

Toisin sanoen kun analysoin käsitearkeologisesti viestinnällisyyttä tietyn lähes-
tymistavan tieto-objektina, ei ole itsestään selvää, että käsitteen teoreettiset sitou-
mukset ankkuroisivat sen jäännöksettömästi tiettyyn teoreettiseen kenttään, 
jonka taustalta taas löytyisi sitä vastaava yhteiskuntakonseptio. Jokaista vies-
tintää koskevaa käsitystä onkin syytä tarkastella kaikissa niissä konteksteissa, 
joissa sitä käytetään ja katsottava millaisiin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja muihin 
käytäntöihin se missäkin lähestymistavassa on kytketty. 

Viestinnän käsitteen tarkastelu kuuden sitä koskevan metateoreettisen 
lähes tymistavan muodostamassa kontekstissa ei ole ongelmatonta. Käsite arkeo-
logisen luentani kohteena on joitakin viestinnällisyyttä koskevia keskeisiä mää-
rittelyjä, jotka olen asettanut johonkin lähestymistapaan. On kuitenkin niin, 
ettei vät nämä konkreetit viestintää koskevat pohdiskelut aivan  ongelmattomasti 
asetu omiin lokeroihinsa. Pikemminkin erilaisissa mediatutkimuksellisissa 
suuntauksissa näytetään hyödynnettävän hyvin monista eri metateoreettisista 
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lähestymistavoista peräisin olevia aineksia. Tai asia voidaan nähdä myös toisin 
päin: eri mediatutkimukselliset suuntaukset hyödyntävät samoja aineksia hyvin 
eri tavoin. 

Toisaalta monissa lähestymistavoissa sanoudutaan eksplisiittisesti irti jon-
kun toisen lähestymistavan viestintää koskevista näkemyksistä. Tällaiset irti-
sanou tumiset, kyseenalaistamiset ja linjanvedot ovat toimineet luennassani niinä 
indikaattoreina, joiden pohjalta olen lokeroinut erilaiset mediatutkimukselliset 
viestinnällisyyden käsitykset jonkun metateoreettisen lähestymistavan edus-
tajaksi. Luentani ei kuitenkaan ole eroja korostavaa vaan pikemminkin yhtäläi-
syyksiä etsivää. Toisaalta myöskään yhtäläisyydet eivät merkitse erilaisten vies-
tinnällisyyttä koskevien käsitysten yhteismitallistamista. 

En toisin sanoen tarkastele viestinnällisyyden käsitettä samassa määrin teo-
reettis-fi losofi sesta näkökulmasta kuin tein luvussa 1 moderniteetin käsitteiden 
merkitys, subjekti ja representaatio kohdalla. Samoin kuin Grossberg ja Lani-
gan, lähestyn viestinnän, populaarin ja elämismaailman merkityskriisin käsittei-
tä tässä luvussa siitä näkökulmasta, miten erilaisissa mediatutkimuksellisissa 
suuntauksissa moderniteetin ja viestinnän problematiikat on ratkaistu.  Ne rat-
kaisut, jotka yksittäiset tutkijat ovat viestinnän käsitteellistämisessään tehneet, 
ankkuroituvat monentyyppisiin yhteiskuntateoreettisiin lähestymistapoihin. 
Tällöin viestintäteorioiden metateoreettisten sitoumusten paikantaminen jonkin 
mediatutkimuksellisen suuntauksen edustajan kohdalla johonkin viestinnän me-
tateoreettiseen lähestymistapaan ei merkitse, että kaikki muutkin samaa suunta-
usta edustavat tutkijat sitoutuisivat samoihin teoreettisiin lähtökohtiin ja olisivat 
näin automaattisesti luettavissa ko. suuntauksen edustajiksi.

3.1. 
OBJEKTIIVIS-REFERENTIAALINEN 

LÄHESTYMISTAPA

James Carey erottaa viestinnän käsitteellistämisessä kaksi peruslinjaa, joita hän 
kutsuu viestinnän siirto- ja rituaalimalliksi. Siirtomalli on hallitsevassa asemas-
sa valtavirran piirissä tehdyissä tutkimuksissa ja rituaalimalli humanistisemmin 
suuntautuneissa viestintäkäsityksissä. Nykyisessä mediatutkimuksellisessa kes-
kustelussa vastaava ero paikantuu kulttuurintutkimuksellisten merkityspainot-
teisten ja valtavirran mediatutkimuksen käyttäytymistieteellisten viestintäkäsi-
tysten välille. Grossberg, Wartella ja Whitney (2000: 15–32) puhuvatkin viestin-
nän siirto- ja kulttuurisista malleista.
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Siirto- ja yhteisyysmallin eroa voi luonnehtia seuraavasti. Valtavirran piiris-
sä viestintää jäsennetään edelleen pääsääntöisemmin sanomien siirtona (trans-
mission) tai vaihtona (exchange) kun taas kulttuuriteoreettisissa suuntauksissa 
painotetaan viestintää merkitysten jakamisena (sharing). Ero ei ole tietenkään 
näin kaksijakoinen. Tämän luvun kulttuurisista lähtökohdista ja seuraavan  luvun 
popu laarin käsitteellistämiseen viestinnän tutkimuksen kontekstissa painottu-
vassa hienosyisemmässä käsitearkeologisessa luennassani osoitan, että käsite 
saa varsin moninaisia muotoja riippuen siitä millaisiin eri kulttuurisiin konteks-
teihin viestinnällisyys milloinkin kytketään. Jopa saman viitekehyksen sisällä voi 
tapahtua merkittäviä muutoksia, kun käsite joutuu kriisiin. 

Sosiologista mediatutkimusta ja sen käsitystä viestinnästä en lähesty tässä 
luvussa perinteisen valtavirran käyttäytymistieteellisistä lähtökohdista. Psykolo-
gisten ja sosiaalipsykologisten selitysmallien sijasta esittelen sellaisia sosiologi-
sia mediatutkimuksia, joissa painotetaan merkityksenantoon liittyviä ja toimin-
nan yhteisöllisyyttä korostavia puolia ja joissa tutkimuksen huomio ei kohdis-
tu niinkään yksilöiden käyttäytymiseen, kuin kulttuurisiin käytäntöihin. Näitä 
edustavat durkheimilaisesta sosiologiasta lähtevät uusfunktionalistiset medianä-
kemykset (Alexander 1981; 1988; Alexander & Jacobs 1998; Alexander & Smith 
1993; 2002 ja Jacobs 1996).

Kuten jo merkitysteorioiden yhteydessä kävi ilmi, objektiivis-referentiaali-
sessa lähestymistavassa merkitystä tarkastellaan vastaavuussuhteena: kieli on 
informaation välittäjä – se viittaa maailmassa oleviin entiteetteihin ja vallitseviin 
asiantiloihin. Nämä asiantilat ovat olemassa inhimillisestä tietoisuudesta riippu-
matta. Tällaisia entiteettejä ovat esimerkiksi atomistiset faktat, aistitieto, käyt-
täytyminen tai informaatio. Tämä näkemys löytyy selkeimmässä muodossa mcr 
-perinteessä. Sen atomistista näkemystä merkityksistä vastaa hallitsevassa ase-
massa ollut informaatioteoreettinen siirtomalli ja sen erilaiset uudemmat muun-
nelmat.

Valtavirran tai mcr -perinteen informaatioteoreettinen näkemys viestinnästä 
siirtona tai vaihtona edellyttää informaation eristämistä yksilöitäviksi yksiköiksi 
jotka kulkevat lähettäjältä kanavaa pitkin vastaanottajalle. Vaikutustutkimuksen 
yksinkertaisimmassa sanomainjektiomallissa vaikutusta tutkittiin tämän mallin 
pohjalta kysymällä: minkälaisia vaikutuksia tietty sanoma aiheuttaa vastaanot-
tajassa? Sofi stikoituneimmissa malleissa viestintää tarkastellaan maailman ja 
siitä annetun kuvan välisenä vastaavuussuhteena (esim. Lippmann, Schramm, 
 Gerbner). Näissä malleissa merkitys rajataan sen objektiivisesti tulkittaviin piir-
teisiin, joita vasten viestinnällisiä vääristymiä tarkastellaan sisällönanalyysin 
menetelmin. Merkityksestä jätetään syrjään kaikki subjektiiviset, tulkinnalliset 
lisät, ja huomio kiinnitetään informaation mahdollisimman tehokkaaseen välittä-
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miseen lähettäjältä vastaanottajalle ja niihin häiriötekijöihin, jotka saattavat vää-
ristää sanomaa.

Informaation tulkitseminen siirroksi tai vaihdoksi perustuu referentin ole-
massaoloon. Tällöin merkitykset on ymmärrettävä ulkomaailman objektien ku-
viksi: referentti on lineaarisen siirtomallin lähde. Viestintää tutkitaan siirtopro-
sessina, jossa informaatiota siirretään lähettäjältä jotakin kanavaa pitkin vastaan-
ottajalle. Valtavirran piirissä informaation välittämisen tutkimuksessa käytetyin, 
jopa yksinomainen, viitekehys on Shannonin ja Weaverin matemaattinen vies-
tintäteoria. Mutta siirtomallia on hyvä tarkastella laajemmassa perspektiivissä, 
jolloin sen asema mediatutkimuksen yleisessä tietokentässä voidaan määritellä.

Viestinnän tekstijärjestelmäanalyysissani suoritan tämän kontekstuaalista-
misen asettamalla siirtomallin muiden mallien muodostamaan viestintäteorioi-
den jatkumoon, jossa lähettäjä/sanoma/vastaanottaja -akselin jäsentymisen 
erityispiirteet kunkin lähestymistavan viestinnällisyyttä koskevissa käsitteellis-
tämisissä voidaan tematisoida. Tämä historiallinen paikannus tapahtuu Careyn 
avulla, joka on jäljittänyt siirto- ja yhteisyysmallien juonteita useissa artikke-
leissa (1975a; 1975b; 1977; 1982b; 1989a; 1997: 14–32). Tarkempaan käsite- ja 
tekstiarkeologiseen esittelyyn otan Wilbur Schrammin transaktiivisen viestintä-
mallin ja George Gerbnerin viestintää narratiivisena toimintana tarkastelevan 
mallin. Teksti- ja käsitearkeologisessa luennassani on kysymys näiden mallien 
uudelleenartikuloinnista. Niiden informaatioteoreettiset puolet jätetään vähem-
mälle huomiolle ja keskitytään niiden merkitysteoreettisiin aspekteihin, joista 
löytyy mielenkiintoisia kulttuuriteoreettisia kytkentöjä. Näitä kytkentöjä löytyy 
erityisesti uudemmasta uusfunktionalistisesta media-analyyttisesta tutkimuk-
sesta (Jeffrey Alexander). Käsitearkeologinen luentani tuo ne yllättävän lähelle 
niitä kysymyksenasetteluja, jotka ovat hallitsevassa asemassa muissa viestintä-
malleissa. 

Siirtomalleissa merkityksen konstituutiota tarkastellaan subjektin näkökul-
masta. Vieläpä niin että merkityksen lähteeksi ymmärretään lähettäjäsubjekti, 
jonka sisäänkoodaaman sanoman vastaanottaja – yleisö ylipäätään – jää passiivi-
seksi informaation kohteeksi. Tästä näkökulmasta viestintä mielletään Careyn 
(1975a: 14) mukaan prosessiksi, ”jossa sanomat siirretään ja levitetään tilassa 
 tilan ja välimatkan kontrolloimiseksi”. Joukkoviestintä on instrumentaalista 
uutis ten ja tiedon siirtoa lähettäjäpositiosta vastaanottajapositioon.

Viestinnän tutkimus on vastaavasti sen selvittämistä miten välitetty  tieto 
vaikuttaa vastaanottajiin: miten uutiset vahvistavat tai heikentävät ihmisten 
käsityksiä todellisuudesta. Tästä näkökulmasta on tutkittu uutisten ja muiden 
joukkoviestinnällisten tekstien funktioita: onko kyseessä integraation ylläpito 
vai johtaako tiedon kasvu disintegraatioon. Funktionalistisesti suuntautuneessa 
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mediatutkimuksessa ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, missä määrin joukko-
viestintä toimii yhteiskunnallisten normien ylläpitäjänä ja missä määrin siihen 
sisältyy häiriöfunktiota. Kysymys liittyy siihen, missä määrin uutiset ja joukko-
viestintä ylipäätään toimivat yhteisöllisen eheyden ylläpitäjinä ja millaisia nega-
tiivisia vaikutuksia uutisilla ja joukkoviestinnällä on modernisoituvassa yhteis-
kunnassa yksilön käyttäytymiseen ja persoonallisuuden rakentumiseen.

Ensimmäinen siirto- ja rituaalimallin välinen kiista koski Careyn mukaan 
Walter Lippmannin teosta Public Opinion (1922), sen saamaa kritiikkiä  rituaali- 
tai yhteisyysmallin edustajien taholta. Kritiikin esitti John Dewey ensin Lipp-
mannin teoksen arvostelussaan ja sitten laajemmin teoksessaan The Public and 
Its Problems (1927). Mediatutkímuksessa ja sen historioissa tämä debatti jäi pit-
kään aikaa tutkimuksen sivuteemaksi. Carey oli se tutkija, joka toi sen tutkimuk-
sen agendalle 1970-luvulla. 1980-luvun kuluessa tästä juonteesta kuitenkin on 
kehkeytynyt mediatutkimuksen yksi keskustelluimmista mediatutkimuksellisis-
ta linjanvedoista, joka kytkeytyy mitä moninaisimpiin kysymyksenasetteluihin 
(Czitrom 1982: 91–122; Peters 1989a, 1989b; Carey 1989; Sproule 1989; 1997).

Carey pitää Lippmannin teosta yhdysvaltalaisen mediatutkimuksen perus-
tana, ensimmäisenä fi losofi sesti ja analyyttisesti perusteltuna esityksenä vies-
tinnästä ja sen tutkimuksen metodiikasta. Teoksen merkitys on Careyn (1982a: 
24) mukaan erityisesti siinä, että ”Lippmann määritteli uudelleen sanomalehden 
ongelman moraalia ja politiikkaa koskevasta epistemologiaa koskevaksi”. Lipp-
mann ajatteli Careyn mukaan lisäksi, ettei viestinnän vapaus sinällään takaa 
 vapaata informaatiota, niin kuin liberalistit väittivät. Toisin kuin liberalistit Lipp-
mann väittää, ettei ole olemassa mitään takeita totuuden saavuttamisesta vaikka 
vapaan viestinnän ehdot olisi turvattu. Vapauden uhkana on joukkotiedotus, eri-
tyisesti ”uutisten ja niiden keräämisen luonne, yleisön psykologia ja modernin 
elämän mallit” (emt. 24).

Lippmannin väitteissä nousevat esille kiinnostavalla tavalla tutkimukseni 
keskeiset käsitteet. Ensiksi hänen väitteensä joukkoviestinnästä demokratian 
uhkana perustuvat hänen näkemyksiinsä viestintävälineiden kykenemättömyy-
destä todellisuuden representaatioon. Toiseksi hän ei luota subjekteihin, vaan 
on lähellä massayhteiskuntateoreetikkojen käsityksiä massan muodostavien 
yksi löiden laumasieluisuudesta. Kolmanneksi demokratiaa uhkaavat väärät 
moder nin yhteiskunnan mallit: yhteiskunnassa käynnissä oleva murros ei edis-
tä demo kratiaa.

Careyn mukaan Lippmann lähtee siitä, että todellisuus on kuvattavissa. To-
tuus on todellisuuden ja tästä todellisuudesta annetun kielellisen esityksen vas-
taavuutta. Lippmann jaottelikin kulttuurin eri alueita sen mukaan kuinka hyvin 
ne pystyivät esittämään todellisuutta.
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Jotkut toiminnot, kuten tiede, kuvaavat todellisuutta hyvin. Toiset, kuten 
taide, tekevät tämän huonommin. Mutta on myös toimintoja, kuten journalis-
mi, jotka eivät esitä todellisuutta koskevia väitteitä, vaikka ne kuvittelevat näin 
tekevänsä. Siitä, miksi uutinen ei kykene Lippmannin mukaan kuvaamaan to-
dellisuutta, Carey (1982a: 25) toteaa: ”uutiset eivät voi kuvata todellisuutta tai 
tarjota totuuden korrespondenssia – uutiset antavat signaalin siitä, että jotakin 
tapahtuu; ne tarjoavat huonontuneita valokuvia tai stereotyyppien pseudotodel-
lisuutta”.

Viestinnän tutkimuksessa tapahtui Lippmannin myötä teoreettisen perustan 
muutos: yhteiskunnallisesta spekulaatiosta siirryttiin epistemologisiin kysymyk-
senasetteluihin. Huomiota ei enää kiinnitetty niinkään yleisöön, valtaan ja vapau-
teen kuin tietoon, totuuteen ja stereotyyppeihin. Näin tulkitsee Carey Lippman-
nin tieteenteoreettista asemaa mediatutkimuksen synnyssä.

Mutta Lippmannin journalistia esitysmuotoja koskevat pohdinnat eivät tuot-
taneet hänen epistemologisia kysymyksenasettelujaan ja yhteiskuntateoreettista 
konseptiotaan vastaavaa viestinnän teoriaa. Shannonin ja Weaverin matemaatti-
nen informaatioteoria ratkaisi eräällä tavalla ne teknisluonteiset ongelmat, jotka 
jo asemansa vakiinnuttanutta valtavirran empiiristä viestinnän tutkimusta vielä 
vaivasivat. Informaatioteoreettisen viestintämallin etu oli juuri sen teknisyydes-
sä, sillä sen omaksuminen ei tuottanut kovin suurta päänvaivaa kun se introdu-
soitiin valtavirran tutkimuksellisiin käytäntöihin 1930-luvun lopulla. Se tarjosi 
tieteellisen perustelun Lasswellin hokemalle ”kuka sanoo mitä kenelle mitä 
kanavaa käyttäen millä vaikutuksella”. Tämä malli ei koskenut itse asiassa niin-
kään merkitysten kuin signaalien välittämistä. Siinä ei oltu kiinnostuneita vies-
tinnän semanttisista piirteistä, vaan sanoman välitykseen liittyvistä ongelmista, 
jotka koskivat sanoman perillemenoon ja kanavaan liittyviä häiriöfunktioita.

Seuraavassa otan tarkempaan käsitearkeologiseen analyysiin kaksi mallia, 
joiden edustajat ovat informaatioteorian kannattajia, mutta jotka ovat myös poh-
tineet mallin ongelmia ja itse asiassa jopa sanoutuneet siitä irti. Wilbur Schram-
min ja George Gerbnerin viestinnän käsitteen analyysillani pyrin osoittamaan, 
että huolimatta vahvasta informaatioteoreettisesta taustastaan Schrammin ja 
Gerbnerin näkemyksiä viestinnästä voidaan lähestyä moderniteetin avainkä-
sitteistä lähtien, jolloin niiden käsityksiin viestinnästä voidaan lukea uusia ulot-
tuvuuksia, jotka tuovat ne yllättävän lähelle niitä kysymyksenasetteluja, joihin 
myös muissa tässä luvussa esiteltävissä viestinnän tutkimuksen metateoreetti-
sissa lähestymistavoissa on jouduttu ottamaan kantaa. Esimerkkinä tällaisesta 
keskusteluyhteydestä osoitan tässä jaksossa, miten Gerbnerin viestintämalli on 
teoreettisilta lähtökohdiltaan haasteellisempi kuin Douglas Kellnerin monikult-
tuurinen malli, jonka hän on ankkuroinut kulttuurintutkimuksellisiin lähtökoh-
tiin.
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Schramm

Fermentin artikkelissaan ”The Unique Perspective of Communication: A Retros-
pective View” Schramm (1983: 14) sanoutuu irti perinteisestä viestinnän siirto-
mallista vanhanaikaisena. Schramm toteaa Lasswellin viestintämallista lähes 
kategorisen yksiselitteisesti, että se on harhaanjohtava ”koska se edellyttää aktii-
vista lähettäjää ja passiivista yleisöä – yksisuuntaista suhdetta, jossa lähet täjä 
 tekee jotakin yleisölle”.

Schrammin mukaan – näin ainakin haluan häntä lukea – viestinnässä ei ole 
kyse tiedon siirrosta a la Lasswell, vaan transaktiosta. Transaktiivisuuden käsite 
implikoi Schrammilla näkemystä lähettäjästä ja vastaanottajasta aktiivisina mer-
kityksen tuottajina. Käsitearkeologisella analyysilla osoitan, että tällainen tulkin-
ta on mahdollinen. Itse asiassa se on kirjoitettu melko selkeästi esiin Schram-
min viestintää koskevissa pohdinnoissa.

Samalla joudun kuitenkin toteamaan, että Schrammin näkemys viestin-
nän luonteesta ei kuitenkaan vaikuta kovinkaan merkittävässä määrin siihen, 
 miten hän selittää joukkoviestinnän tutkimusta teoksessa Men, Messages and 
the  Media (1973), jonka ensimmäisessä osassa hän esittää viestintämallinsa, 
mutta jonka kahdessa viimeisessä osassa hän tarkastelee viestinnän tutkimusta 
sen empiirisistä lähtökohdista – joissa vaikutuksen tutkimuksen psykologiset ja 
sosiaalipsykologiset selitysmallit näyttelevät keskeistä roolia – ja tuloksista läh-
tien, ottamatta huomion niitä seurauksia, joita alla esitettävällä tavalla jäsentää 
viestintää olisi laajemminkin koko viestinnän tutkimuksen ja ennen kaikkea sen 
teoreettisten sitoumusten kannalta. Tämä kaksijakoisuus ei ole kovin yllättävää, 
sillä muutoinkin valtavirran piirissä on havaittavissa myönteistä suhtautumista 
vaihtoehtoisiin tapoihin jäsentää kommunikatiivista toimintaa, mutta tämä suh-
tautuminen ei välttämättä johda vastaaviin käytännöllisiin seurauksiin mitä tulee 
näiden vaihtoehtoisten näkemysten viemiseen myös tutkimuksen käytäntöihin.

Schrammin transaktiivisen viestintäkäsityksen erääksi, muttei yksinomai-
seksi lähtökohdaksi voidaan ottaa Lippmannin teoksen Public Opinion (1922) 
yksi perusväite, johon Schramm toistuvasti viittaa teoksessaan Men, Messages 
and the Media. Se tuo Schrammin viestintäkonseption toisaalta siihen jatkumol-
liseen valtavirran perinteeseen, jossa joukkoviestinnän tutkimus jäsentyy epis-
temologisista kysymyksenasetteluista käsin (eli löydösten tieteellinen verifi oi-
tavuus on keskeisellä sijalla), mutta toisaalta Schrammin viestintäkäsityksestä 
löytyy myös sellaisia piirteitä, jotka tuovat hänen näkemyksensä viestinnällisyy-
destä transaktiona yllättävän lähelle samoja yhteisöllisyyttä ja merkityksen jaet-
tavuutta korostavia piirteitä, joita löytyy John Deweyn teoksesta The Public and 
Its Problems (1927).
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Lippmannin (1922: 16) väite, joka kiehtoo Schrammia ja antaa hänen mu-
kaansa mahdollisuuden jäsentää viestintää toisin kuin mihin valtavirran piirissä 
on totuttu, on seuraava: ”todellinen ympäristömme on liian suuri, liian monimut-
kainen ja liian liukuva, että meillä voisi olla suoraa tietoa (tietoa, joka perustuu 
tuttuuteen). Emme kykene käsittämään suurta määrää hienouksia, suurta mää-
rää variaatiota, suurta määrää muutoksia ja yhdistelmiä. Ja vaikka meidän on 
pakko toimia tässä ympäristössä, meidän on rekonstruoitava sitä yksinkertai-
semman mallin pohjalta, jotta kykenisimme käsittelemään sitä”.

Schramm tulkitsee tätä Lippmannin väitettä niin, ettei sen pohjalta ole mah-
dollista jäsentää viestintää prosessina, jossa kysyttäisiin kuka sanoo mitä kenel-
le mitä kanavaa käyttäen millä vaikutuksella, vaan se on miellettävä transaktiona 
sekä fyysisen että kulttuurisesti tuotetun ympäristön kanssa. Suhteemme ympä-
röivään todellisuuteen on aina kommunikatiivinen – kulttuuristen merkitysten 
kautta tuotettu.

Schrammin tulkinnan mukaan Lippmannille vaikutus ei ole reaktio beha-
vioristisessa mielessä. Ihmiset eivät reagoi suoraan ärsykkeisiin, vaan reagointi 
tapahtuu mentaalisten kuvien (’pictures in our heads’ on termi, jota Lippmann 
tässä yhteydessä käyttää) pohjalta. Toimijoilla on päissään kuva todellisuudes-
ta. Tämä kuva toimii mentaalisena pseudoympäristönä, joka suodattaa maailmaa 
annettuna todellisuutena toimijoille tietyssä kulttuurisessa kontekstissa – ilmais-
takseni asian semioottis-fenomenologisella terminologialla.

Toimijat jäsentävät suhdettaan ympäristöönsä (elämismaailmaansa) päis-
sään olevien kuvien tai mentaalisten konstruktioiden kautta. Vastaanottajat 
 eivät ole ainoastaan informaation kohteita, vaan myös sen subjekteja, viestinnän 
prosessoijia. Schrammilaisesti myöhäismodernin kulttuurin viestintäräjähdys-
tä voidaan tulkita niin, että suhde on kääntynyt päinvastaiseksi: vastaanottajat 
redusoituvat enemmän tai vähemmän passiivisiksi informaation objekteiksi. 
 Tällä kannalla Schrammin kanssa ovat myös sellaiset objektiivis-prosessuaa-
liseen lähestymistapaan lukemani tutkijat kuin Jean Baudrillard teoksessaan 
Seduction (1990) ja Paul Virilio teoksessaan Information Bomb (2000).

Schrammin viestintäkonseptioon on kirjoitettu sisään empiirisen mediatutki-
muksen kaksi temaattista puolta, jotka liittyvät tämän perinteen näkemyksiin 
puhu vasta subjektista, jonka osoitin luvussa 2 olevan mekanistis-individualisti-
nen. Seuraavassa osoitan, että myös Schramm korostaa viestinnän kaksoisroo-
lia. Ensiksi viestintä sisältää ainakin potentiaalista kykyä toimia kasvattajana, 
aktivoida vastaanottajien tiedollisia kykyjä. Tämä puoli on keskeinen  Deweystä 
lähtevässä perinteessä. Toiseksi viestinnässä on kyse taivuttelusta, kyvystä 
muuttaa vastaanottajien käyttäytymistä viestinnän lähettäjän haluamaan suun-
taan, joka ei ole yksilön edun kannalta myönteinen. Tämä puoli taas korostuu 
vahvasti Lippmannista lähtevässä perinteessä.
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Edellä referoidut Schrammin näkemykset Lippmannin teoksesta näyttävät 
ainakin ensiluennalla olevan ristiriidassa sen kuvan kanssa, jonka Carey (1997: 
22–25) antaa samasta teoksesta. Näin on kuitenkin vain ensisilmäyksellä.

Ero Schrammin ja Careyn näkemysten väillä koskien Lippmannin teoksen 
asemaa mediatutkimuksen valtavirran tietokentän muodostumisessa on selit-
tävissä parhain päin. Nähdäkseni Lippmannin teos on ainakin kaksiaineksinen: 
se tarjoaa mahdollisuuden sekä epistemologisiin viestinnän luonnetta koskeviin 
tulkintoihin (Carey) että viestinnän näkemiseen transaktiivisena prosessina 
(Schramm).  Vaikka Carey suhtautuu Schrammia negatiivisemmin Lippmanniin, 
hänen näkemyksensä ei ole kuitenkaan ole yksiulotteinen.

Careylta (1980) löytyy Schrammin näkemystä myötäileväkin tulkinta Lipp-
mannista, mutta nyt kuitenkin nimenomaan viestinnän käsitteen formuloijana. 
Careyn mukaan Lippmannin teoksesta on itse asiassa luettavissa esiin sekä 
siirto- että rituaalimallia puoltavia näkemyksiä viestinnästä. Careyn mukaan 
Lippmannin viestintäteoriasta löytyy sekä Deweystä, Cooleysta, Parkista ja 
Thomasista juureutuvia näkemyksiä viestinnästä yhteiskunnan sementtinä että 
valtavirran empiristisiä tutkimuksellisia painotuksia myötäileviä näkemyksiä, 
joissa viestintää ei jäsennetä enää demokraattisen eetoksen näkökulmasta niin 
kuin oli laita pragmatistisissa viestintäkäsityksissä. Viestinnän eettis-esteettinen 
tutkimus on korvautunut vaikutustutkimuksella, joka kysyy minkälaisia käyttäy-
tymismuutoksia – joko kielteisiä (taivuttelu) tai myönteisiä (kasvatus) – joukko-
viestinnällä on, toteaa Carey (emt. 153).

Carey perustelee näkemystään seuraavasti: Lippmannia ja hänen aikalai-
siaan (erityisesti Deweyä) kiinnosti ja huolestutti demokraattisen eetoksen 
katoa minen yhdysvaltalaisessa 1910- ja 1920-luvun modernisoituvassa yhteis-
kunnassa. Demokraattista eetosta Lippmannilla ja Deweyllä täydensi vahva usko 
tieteen kykyyn ratkaista yhteiskunnallisten mullistusten aiheuttamat ongelmat. 
Lippmann korostaa Careyn mukaan teoksessaan uuden tieteellisen koulutuksen 
saaneen eliitin merkitystä objektiivisen tiedon tuottajana ja välittäjänä.

Lippmannin teoksen se puoli, jossa viestintää tarkastellaan transaktiona ma-
teriaalisen ja symbolisen ympäristön kanssa, merkitsee tutkimuksen painopis-
teen asettamista sanoman sijasta sanomisen prosessiin, mentaalisten konstruk-
tioiden muodostumisprosessiin: viestintään merkitystä tuottavina ja merkitysten 
kautta tapahtuvina tekoina. Lyhyemmin: transaktio on viestinnän retoriikan 
tutkimusta, joksi Kenneth Burke sen myöhemmin määrittelekin teoksessaan 
Permanence and Change (1954), jonka alkuperäinen nimi oli ”A Theory of Com-
munication” (johon myös Scharmm [emt. 15] myönteiseen sävyyn viittaa vies-
tintäteorioita esitellessään, mutta lopulta sysää sen syrjään, koska se ei hänen 
mielestään kestä lähempää tieteellistä tarkastelua).
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Schramm korostaa pitkin matkaa teoksessaan Men, Meaning and the Media 
(1973: 5, 6, 41, 43, 57, 60, 65, 67, 77…) mentaalisten kuvien tärkeyttä kommu-
nikaatiotapahtuman tutkimuksessa. Näiden korostusten ydin voidaan kiteyt-
tää seuraavaan sitaattiin: ”viestinnän päävaikutus tapahtuu päässämme olevien 
 kuvien kautta, toisin sanoen käännöksenä keskushermostossa jakamastamme 
kokemuksesta” (emt. 194). Tässä määritelmässä on toisaalta läsnä niin empiiri-
sen mediatutkimuksen idea viestinnän jaetusta perusta (tässä tapauksessa yhtei-
nen biologinen perusta, joka sijoitetaan ihmisten lajikehityksessä syntyneeseen 
objektiiviseen perustaansa eli keskushermostoon) ja toisaalta myös ihmisen so-
siaalisen toiminnan kuluessa syntynyt tapa hahmottaa maailmaa (eli mentaaliset 
kuvat, jotka ovat historiallisesti muuttuvia ja täten vaativat hermeneuttisempaa 
selitysstrategiaa kuin pelkkä keskushermoston rakenne, joka on biologinen, 
ahistoriallinen tosiasia).

Itse asiassa Schramm asettuu viestintää selittäessään hermeneuttisen seli-
tysstrategian puolelle. Schramm nimittäin määrittelee viestinnän yhteisyydeksi, 
transaktioksi, kun hän toisessa yhteydessä (1961: 3) palauttaa mieleen kommu-
nikaatio –termin perusmerkityksen: ”viestintä tulee latinan sanasta communis, 
yhteinen; kommunikoidessamme yritämme luoda yhteyden joukon kanssa. Toi-
sin sanoen yritämme jakaa informaatioita, ideoita tai asenteita”.

Seuraavassa Schrammin viestintäajattelun tarkemmassa käsitearkeologises-
sa analyysissa nostan esiin merkityksen käsitteen ja siihen liittyvät viestinnälli-
set ja tulkinnalliset ulottuvuudet, joissa myös moderniteetin problematiikan kak-
si muuta käsitettä – subjekti ja representaatio – on otettava jälleen tarkasteluun, 
mutta ei enää siinä määrin kuin edellisessä luvussa. Schrammin kohdalla voim-
me selkeimmin seurata miten tietty käsitys viestinnästä itse asiassa ohjaa sitä, 
millä tavoin kommunikatiivinen toiminta ja kommunikatiivisten subjektien ase-
ma informaatioteoreettisessa viestintämallissa jäsennetään. Viestintää koskevat 
sisäiset säännöstöt toisin sanoen määrittelevät oppialan diskursiiviset käytännöt. 
Tarkastelemalla Schrammin ajattelussa tapahtunutta viestinnän käsitteen pin-
nanalaista muutosta voimme lukea esille joitakin empiirisen mediatutkimuksen 
säännöstöjä ohjaavia sitoumuksia, jotka ehkäisevät tiettyjen merkitystä, subjek-
tia, representaatiota ja tulkintaa koskevien käsitysten tunkeutumista tälle tieto-
kentälle tai ainakin nousemasta oppialaa jäsentäviksi käsitteiksi niin kuin käy 
muissa lähestymistavoissa.

Erityisen mielenkiintoinen käsitearkeologisen analyysin kannalta tässä suh-
teessa on Men, Messages and the Media, koska siinä selkeimmin ilmenee se 
ristiriita, joka syntyy kun matemaattisesta informaatioteoriasta (Shannonin ja 
Weaverin mallista) siirrytään tutkimaan inhimillistä viestintää – siirtymä, jota 
voidaan luonnehtia siirtymäksi signaalien teoriasta merkitysten teoriaan. Vaikka 
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Schramm määrittelee viestinnän kirjan alkuosassa inhimillisenä kanssakäymi-
senä, hän ei kykene hyödyntämään tätä mallia siirtyessään kirjan loppuosassa 
tarkastelemaan viestinnän instituutioita ja vaikutustutkimuksen kehitystä. Vies-
tinnän konseptio jää lähes irralliseksi suhteessa kirjan loppuosan empiirises-
sä mediatutkimuksessa saavutettujen tulosten esittelyyn nähden. Voidaankin 
 sanoa, että kirjan loppuosa on empiirisen mediatutkimuksen kovan ytimen, sen 
keskeisimpien ydinuskomusten ylöskirjausta, joka ei tässä suhteessa tuo mitään 
uutta aikaisempiin asiaa koskeneisiin yleisesityksiin. Kirjan alkuosa taas antaa 
mahdollisuuden lukea Schrammia toisesta perspektiivistä. Siinä Schramm vie 
loppuun hiljaisen irtaantumisen empiirisen mediatutkimuksen viestinnän siirto-
mallista. Kuten lähemmässä käsitearkeologisessa analyysissa osoitan, Schram-
min inhimillistä viestintää koskevat ajatukset tulevat yllättävänkin lähelle kult-
tuurintutkimuksellisia käsityksiä viestinnästä merkitysten artikulaationa.

Schrammin käsitearkeologisella analyysilla osoitan, että viestinnän käsite 
on keskeinen, jos halutaan ymmärtää empiirisen mediatutkimuksen sisäisiä 
säännöstöjä ja se tulee vielä keskeisemmäksi jos halutaan ylittää nämä säännös-
töt. Säännöstöjen murtaminen voi tällöin tapahtua kahta tietä: joko ulkoisista 
paineista (esim. uutta viestintäteknologiaa on vaikea ymmärtää siirtomallista 
käsin kuten Paisley [1985: 34] ja Rogers [1986: 194–199] ovat osoittaneet) tai 
säännöstöjen diskursiivisten käytäntöjen purkamisen kautta, jollaista ovat har-
joittaneet mm. Scott Lash teoksessaan Critique of Information (2002) ja ennen 
muuta John Durham Peters teoksessaan Speaking into the Air. A History of the 
Idea of Communication (1999), joissa molemmissa viestinnän käsitteellistämistä 
tarkastellaan sen historiallisissa ja tutkimuksellisissa konteksteissa. Siirtomallin 
käsitearkeologisessa analyysissa kuljen jälkimmäistä tietä.

Viestintätapahtumassa Schramm ymmärtää olevan ”kysymys lähettäjän ja 
vastaanottajan yhteyden yrittämisestä tietyn sanoman vastaanottamiseksi” (emt. 
39). Viestintätapahtuman peruselementit säilyvät Schrammilla kuitenkin enti-
sellään. Ne ovat peräisin Shannonin ja Weaverin informaatioteoreettisesta vies-
tinnän prosessimallista, jossa viestintää jäsennetään akselilla lähettäjä/ sanoma/
vastaanottaja. Myös Schrammin malli koostuu lähettäjästä (joka on mediaor-
ganisaatio tai institutionalisoitunut henkilö, joka on tavallisimmin toimittaja tai 
joku muu toimitusorganisaation jäsen), sanomasta (ymmärrettynä merkityk-
sen omaavaksi signaaliksi) ja vastaanottajasta (yksilö, ryhmän jäsen tai massa-
yleisö). Malli on saatu muokkaamalla sähköisten signaalien välityksessä käytet-
tyä mallia: lähde ja uloskoodaaja yhdistämällä saadaan lähettäjä, signaalista tulee 
sanoma ja uloskoodaaja ja kohde yhdistämällä saadaan vastaanottaja.

Mutta mallia lähemmin tutkailtaessa huomataan, että siinä on  edellytetty 
inter subjektiivinen merkitysmaailma – kommunikatiivinen konteksti, joka 
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edellyttää merkityksen jaettavuutta lähettäjän ja vastaanottajan kesken. Toi-
sin sanoen viestintä ei ole jäännöksettömästi redusoitavissa sanomainjektiok-
si tai merkityksen kuljetukseksi tietyn välineen avulla paikasta toiseen. Näin 
siksi, että Schrammin (emt. 8) mukaan ”on väärin luulla, että viestintäprosessi 
alkaa jostakin ja päättyy jonnekin. Todellisuudessa se on päättymätön”. Miten 
Schramm ymmärtää viestintätapahtuman ja merkityksen aseman siinä? Mistä 
siinä on hänen mukaansa kyse?

Schrammin viestintämallissa lähettäjä, sanoma ja vastaanottaja eivät jää iso-
loiduiksi, tosistaan erillisiksi komponenteiksi, vaan ne muodostavat kommunika-
tiivisen kontekstin, jossa lähettäjän ja vastaanottajan kokemuskentät leikkaavat 
toisiaan kohdassa, jossa signaali merkityksen omaavana muotona muodostaa 
kokemuskenttien leikkauspisteen, missä merkityksen jakaminen/vaihto tapah-
tuu; missä yksilölliset ja yhteisölliset merkitykset saatetaan yhteen. Lähettäjän 
ja vastaanottajan yksilöllinen merkitys on saatettava yhteen, sillä muutoin sig-
naalilla ei ole mieltä, joka on Schrammin mukaan kommunikatiivisen toiminnan 
perusedellytys. Schrammin viestinnällisyyden käsite edellyttää intersubjektiivi-
suutta, koska signaali informaatioteoreettisessa mielessä on Schrammille pelk-
kä viesti. Siitä tulee sanoma vasta kun lähettäjän ja vastaanottajan merkityksen-
annot lankeavat yhteen jossakin jaetussa merkkimateriaalissa.

Sisäänkoodatessaan sanoman lähettäjä muokkaa informaatiota tai viestin-
nän kohteeksi vallitsemaansa todellisuutta sellaiseen intentionaalisen asuun, 
jonka hän olettaa vastaanottajan pystyvän uloskoodaamaan. Tosin sanoen lähet-
täjän päässä olevat kuvat eivät siirry sanomainjektioina vastaanottajan tajuntaan, 
vaan ne täytyy ensin koodata jaettavissa olevilla merkityksillä. Jaettavissa ole-
vat merkitykset muodostavat intersubjektiivisen perustan, jota sekä lähettäjä 
että vastaanottaja käyttävät muodostaessaan omia mentaalisia konstruktioitaan 
sosiaa lisesta todellisuudesta. Mediatutkimuksen tutkimuskohteena viestinnällä 
on Schrammille kolme ulottuvuutta: (a) merkitysulottuvuus – sanoman tuottami-
seen liittyvät merkitystuotannon intentionaaliset piirteet, (b) representaatio ulot-
tuvuus – sanoman suhde sosiaaliseen todellisuuteen ja (c) tulkintaulottuvuus 
– vastaanottajan merkityksenantoaktien tutkimus. Merkitys- ja representaatio-
ulot tuvuus ovat sanoman tuottajan keinoja rajata merkityksen vapaata liikettä 
kun taas tulkintaulottuvuus liittyy yleisösubjektin asemaan viestintäprosessissa.

On kuitenkin korostettava, että kerran koodattu ja lähetetty sanoma ei ole 
enää lähettäjän hallinnassa. Schramm (emt. 4) toteaa: ”mitä se [sanoma] tekee, 
sitä lähettäjä ei voi muuttaa”. Tässä Schramm asettuu samalle kannalle kuin 
 Ricoeur sanomien/tekstien autonomisuudesta suhteessa lähettäjän merkityksen-
antoon. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että sanomat ”elävät kauemmin kuin 
lähettäjänsä” (emt. 4).
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Schramm mieltää viestintätapahtuman niin, että se rakentuu sisään- ja 
uloskoodauksesta, joiden täytyy tapahtua yhteisessä tai jaettavissa olevassa 
kommunikatiivisessa kontekstissa, jotta viestinnästä voitaisiin puhua.  Viestintä 
intersubjektiivisessa kontekstissa tuotettuna merkityksenantona merkitsee 
Schrammille, että aina on olemassa toisintulkinnan mahdollisuus. Näin siksi, 
että vastaanottajan päässä olevat kuvat tai mentaaliset konstruktiot eivät välttä-
mättä lankea yksiin tai ole edes identifi oitavissa lähettäjän päissä olevien kuvien 
kanssa. Schrammin näkemystä hermeneuttisesti tulkiten voidaan sanoa, että 
viestinnässä ei ole kyse vain kuvien siirrosta – informaation siirrosta paikasta 
toiseen tiettyä kanavaa käyttäen – vaan ennen kaikkea maailmaa ja yhteiskunnal-
lista todellisuutta konstituoivien merkitysten jakamisesta: intersubjektiivi sesti 
annetun merkitysmaailman tuottamisesta, uusintamisesta ja muokkaamisesta. 
Nämä piirteet puolestaan ovat niitä, jotka määrittelevät rituaalisia viestintämal-
leja.

Seuraavat tekijät vaikuttavat Schrammin mukaan viestinnän onnistumiseen: 
(a) lähettäjällä tulee olla riittävää tai tarpeeksi selkeää informaatiota tapah-

tumasta, 
(b) sanoman sisäänkoodauksen on vastattava vastaanottajan kompetenssia – 

jos se ei sitä tee, merkitys jää materialisoitumatta, vaikka signaali  menee 
perille ja 

(c) jos sanoman sisäänkoodaus tapahtuu toisessa kommunikatiivisessa 
konteks tissa kuin uloskoodaus, tällöin ei voida puhua viestinnästä, koska 
merkitys jää realisoitumatta. 

Viestinnän vähimmäisedellytyksenä Schramm pitää sitä, että lähettäjällä ja vas-
taanottajalla on jaettavissa olevia merkityksiä: yhteinen kommunikatiivinen kon-
teksti.

Merkityksen jaon – sanoman tulkitsemisen – edellytyksenä on signaalin 
osuminen lähettäjän ja vastaanottajan kokemuskenttien leikkauspisteeseen. 
Yleensä jaettavuutta helpottaa se, jos lähettäjä sanomaa sisäänkoodatessaan on 
oppinut orientoitumaan vastaanottajan kokemusmaailman mukaisesti. Hän pyr-
kii tuottamaan tietoisesti sellaisia merkityksiä, jotka ovat tai joiden hän ainakin 
olettaa olevan joko yhteisiä tai oletetun kohdeyleisön kanssa jaettavissa olevia.

Se merkitys, joka on sisään- ja uloskoodauksen kohteena, on Schrammin 
(emt. 6) määritelmän mukaan ”signaali joka edustaa kokemuksessa jotakin”. 
Schrammin merkitysteoria jää kuitenkin ostensiiviseksi, sillä hän ajattelee – tai 
niin ainakin tulkitsen hänen ajattelevan – että merkitykset opitaan assosiaatioi-
den avulla. Mutta on heti huomautettava, että Schramm tekee eron merkin ja 
sen objektin välillä, jonka merkki se on. Merkki on signaali, joka edustaa aina 
objektia jossakin suhteessa. Näin siksi, että ”merkki ei herätä kaikkia niitä reak-
tioita, jotka itse objekti herättää” (emt. 7). Tässä on jotakin samaan kuin feno-
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menologisessa tai Peircen tavassa jäsentää uutismaailmaa esittelyyn otettuna 
maailmana, joka muodostuu niistä aspekteista, joita objekteista uutismaailman 
ontologian tuottamisessa on käytetty – jolloin maailmaa tiedostetaan näiden 
aspek tien kautta eli Schrammin terminologialla maailmaa tiedostetaan tällöin 
aina jossakin suhteessa tai Peircen vastaavalla tulkitsimen avulla tuotetaan uusia 
tulkitsimia.

Merkkisysteemi on ymmärrettävissä eräänlaiseksi pikakirjoitukseksi objek-
timaailmasta. Sekä lähettäjän että vastaanottajan on kyettävä lukemaan pikakir-
joitusta – tuottamaan samoja merkityksiä objekteille tai luomaan yhteinen mer-
kitysavaruus, jossa sanomien vaihto voi tapahtua.

Nyt voimme tiivistää Schrammin viestintäkäsityksen suhteessa merkityk-
siin. Schramm ymmärtää viestinnän prosessiksi, jossa lähettäjän ja vastaan-
ottajan positiot ovat vaihdettavissa. Näin koska Schrammin mukaan jokainen 
 henkilö viestintätapahtumassa voi ottaa sekä sisään- että uloskoodaajan roolin, 
mikä tekee viestinnästä transaktiivisen tapahtuman. 

Jokainen uloskoodaus sisältää uuden sisäänkoodauksen mahdollisuuden. 
Vastaanottajan sisäänkoodaukset, merkityksen uudelleentuottamiset, ovat riip-
puvia vastaanottohetkellä vallitsevasta kommunikatiivisesta kontekstista: kom-
munikatiivinen konteksti on täten merkityksen tuottamisen intersubjektiivinen 
perusta, joka edeltää viestintätapahtumaa. Schramm tiivistää: ”vastaanottaja 
jatkuvasti uloskoodaa merkkejä ympäristöstään, tulkitsee niitä, ja sisäänkoodaa 
jotakin tuloksena”.

Transaktio on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle funktionaalista toimin-
taa. Se on aina vastaus joihinkin tarpeisiin ja se tarjoaa ratkaisuja joihinkin ongel-
miin. Transaktio perustuu molempia viestinnän osapuolia sitoville ja velvoittavil-
le säännöille. Schramm (1983: 15) täsmentää: ”siellä missä on viestintää, siellä 
voimme odottaa olevan myös jonkin tyyppisiä sosiaalisia suhteita. Missä on ole-
massa sosiaalinen suhde, sieltä voi odottaa löytyvän myös kommunikatiivisen 
suhteen”. 

Viestinnän mieltäminen transaktiona merkitsee Schrammille, että siitä tulee 
tällöin läpikotaansa yhteiskunnallista toimintaa tai käyttääkseni wittgensteini-
laista terminologiaa sitä voidaan tarkastella elämänmuotona: viestintä on aina 
yhteiskunnallista käytäntöä ja yhteiskunnalliset käytännöt viestintää. Viestintä 
on ymmärrettävissä luonteeltaan sekä yhteisölliseksi (siinä tuotetaan yhteisiä 
tapoja jäsentää ympäröivää todellisuutta) että yhteiskunnalliseksi (viestinnälliset 
käytännöt muodostavat yhden osan niistä institutionaalisista suhteista, joissa ih-
miset arkeaan elävät). Tuonnempana osoitan, miten Hardt rakentaa oman vies-
tintäkäsityksensä yhteisö- ja yhteiskuntaviestinnän käsitteiden avulla, mikä to-
distaa, että vaikka viestintä ilmiönä ymmärretään erilaisissa metateoreettisissa 
lähestymistavoissa melko lailla samalla tavoin, siitä huolimatta se on käsitteelli-
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sesti hyvin erilainen erilaisissa mediatutkimuksellisissa suuntauksissa. Erilaiset 
suuntaukset toisin sanoen tuottavat viestinnän diskursiivisena tieto-objektina 
metateoreettisten lähestymistapojen teoreettisista sitoumuksista käsin.

3.2.  
SUBJEKTIIVIS-REFERENTIAALINEN LÄHESTYMISTAPA

Jakobsonin kehittelemä kommunikatiivisen kulun kaavio – jota tarkastelen täs-
sä luvussa malliesimerkkinä subjektiivis-referentiaalisesta viestinnällisyyden jä-
sentämistavasta – valaisee mielestäni erinomaisesti niitä aspekteja, jotka tulee 
välttämättä ottaa huomioon kun tarkastellaan sitä, minkälaisia ehtoja merkityk-
sen jakamiseen sisältyy. Merkitys muodostuu sanomisen (tai lausumisen aktin) 
suhteesta sanottuun (lausuman sisältöön). Kielen käytössä on kyse aina yhdestä 
seuraavista Jakobsonin erottamasta kuudesta funktiosta, tavallisesti yhdellä ker-
taa useammasta tai jopa kaikista: emotiivisesta, poeettisesta, faattisesta, meta-
kielellisestä, konatiivisesta tai viitefunktiosta.

Jokaista funktiota vastaa tietty positio kommunikatiivisen kulun kaaviossa: 
emotiivinen kytkeytyy lähettäjään, poeettinen sanomaan, faattinen kanavaan, 
metakielellinen koodiin, konatiivinen vastaanottajaan ja viitefunktio kontekstiin. 
Jakobsonin esittämän kommunikatiivisen kulun kaavion pohjalle rakentuvan 
viestintäteorian merkityksen ymmärrän yleisemmin koskevan niitä formaalisia 
ehtoja, joita viestinnän analyysissa olisi otettava huomioon.  Tarkemmin kom-
munikatiivisen kulun kaavion avulla voidaan selittää, mitä ehtoja on otettava 
huomioon kun viestintää tarkastellaan intersubjektiivisena tekstinä. Jokainen 
niistä tuo oman lisänsä mediatekstien eri puolten tutkimiseen. Käsitearkeologi-
sen analyysini lopuksi osoitan, mitä puolia mistäkin lähestymistavasta voidaan 
hyödyntää mitäkin funktiota tutkittaessa.

On huomattava, että merkitys (tai sanoma, jos niin halutaan) ei ole Jakob-
sonille propositionaalinen väite. Merkitys on mikä tahansa lausuma ilmaistuna 
jossakin lingvistisessä muodossa, jolla on viestinnällinen tarkoitus. Lauseen pro-
positionaalinen sisältö tulee tarkastelun kohteeksi kun sanomaa tutkitaan viite-
funktionaalisista aspekteista käsin, jolloin merkityksen/sanoman ymmärretään 
viittaavaan itsensä ulkopuolelle.

Kommunikaatiotapahtumassa lähettäjä lähettää tietyllä tavalla (lähettäjä-
kontekstin ehdoista käsin määritetyn) koodatun sanoman vastaanottajalle käyt-
tämällä jotakin kanavaa (kieltä, televisiota, radiota, sanomalehteä, kirjaa, jne.) 
tietyn kontekstin rajaamien ehtojen vallitessa. Informaatioteorian termein tämä 
voidaan yleistää näin: viestintä on tapahtuma, jossa joku sanoo jotakin jostakin 
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jollekulle jotakin kanavaa käyttäen. Sovellettuna tutkimukseni moderniteetin ja 
viestinnän problematiikan käsitteistöön asia voidaan ilmaista seuraavasti. Joku 
ja jostakin ovat viestinnän subjektiin liittyviä käsitteitä; jostakin ja jotakin repre-
sentaatioon liittyviä; merkitys taas muodostaa joukkoviestinnällisissä teksteissä 
esittelyyn otetun maailman merkityksellistämiseen liittyvät ongelmat; intersub-
jektiivisuus taas koskee kontekstuaalisia ehtoja; viestintä puolestaan liittyy käy-
tettyihin koodeihin; elämismaailman merkityskriisin läpäistäessä ne kaikki.

Täsmällisemmin: viestintä edellyttää toimiakseen, että sanomalla on jokin 
konteksti, johon se viittaa ja sen täytyy olla olemassa myös vastaanottajalle tut-
tu. Niin kuin Schramm toteaa, lähettäjän ja vastaanottajan kontekstien täytyy 
langeta jossakin määrin yhteen. Kontekstin tuttuus voi olla annettu esimerkiksi 
sitä kautta, että lähettäjä ja vastaanottaja elävät samassa merkkiyhteisössä. Jota-
kin vastaanottajalle tuntematonta kulttuuria tai hänelle muutoin vierasta elämis-
maailmaa uutisoitaessa konteksti on tehtävä tutuksi aspektoimalla se hänelle 
tutuista maailmankuvan aineksista.

Sanoma on kyettävä verbalisoimaan tai jollakin muulla tavalla saattamaan 
viestittävään muotoon; eli siitä on muokattava joukkoviestinnällinen teksti, jolla 
on tietty esitysmuoto. Sanoma ei ole vielä se, että jotakin on tapahtunut jossa-
kin. Vasta kun se kontekstoidaan siitä tulee merkityksen omaava muoto. Tulipa-
lo tapah tumana ei ole sanoma, siitä tulee sanoma – yleensä uutinen – kun sille 
annetaan verbaalinen tai joku muu asu tietyssä esityksessä. Sanomina voidaan 
pitää kaikkia niitä esitysmuotoja, joissa tapahtuma on merkityksellistetty. (Tuch-
manin terminologialla kun tapahtumasta – occurence – on tehty tapaus – news-as-
event).

Sanoman tekninen välitys tapahtuu tiettyä mediaspesifi ä kanavaa käyt täen. 
Vaikka se on fyysinen (sanomalehti, kirja, radio, televisio, elokuva, internet, 
jne.) merkityksen kantaja, sen perusta on aina kielellinen yhteys lähettäjän ja 
vastaanottajan välillä. Sitä luonnehtii toisaalta instrumentaalinen puoli, joka 
liittyy sanomien siirtoon ja vaihtoon ja toisaalta semanttinen puoli, joka liittyy 
viestintätapahtuman perustana oleviin intersubjektiivisiin edellytyksiin. Kanava 
mahdollistaa viestintäsuhteen syntymisen ja ylläpidon. Kanavaan liittyvää faatti-
suutta voidaan pitää intersubjektiivisuuden ehtojen kannalta keskeisenä, koska 
sen avulla kanavaa pidetään auki. Merkityksettömän keskustelun funktio on täl-
löin: minä ymmärrän sinua ja sinä ymmärrät minua ja me ymmärrämme muita.

Tapahtuman merkityksellistäminen erilaisiksi joukkoviestinnällisiksi esitys-
muodoiksi tapahtuu koodin avulla. Sanoman sisäänkoodaus tapahtuu lähettäjä-
kontekstissa. Käytettävältä koodilta on edellytettävä tietynasteista intersubjek-
tiivisuutta. Sen on oltava joko täydellisesti tai osittain yhteinen sekä lähettäjälle 
että vastaanottajalle, jotta viestinnästä merkityksen jakamisena voitaisiin puhua: 
lähettäjän ja vastaanottajan merkityshorisonttien välillä on tapahduttava yhteen-
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sulautumista. Tällaisesta jaetusta merkityshorisontista on kyse Hallille  genressä, 
jonka tuottamien merkitysten – tai esitysmuodon – annettuus perustuu sen kult-
tuuriseen tuttuun. Genressä ei ole kyse todellisuuden esityksestä, vaan tietyn 
todellisuutta koskevan esitysmuodon tunnistamisesta ja sen jakamisesta. Vies-
tinnässä ei ole yksityisiä koodeja – koodit ovat aina yhteisöllisiä tai neuvoteltu-
ja, jopa monadiset oivallukset edellyttävät jonkun yhteisöllisen koodin käyttöä, 
ainakin jos haluaa saattaa ne myös muiden kuin itsensä tietoon.

Konteksti ja koodi ovat kommunikatiivisen kulun paradigmaattisia aspek-
teja. Sanoman ja kanavan voidaan katsoa kuuluvan syntagmaattiseen akseliin 
sen yhtenä nivelenä lähettäjän ja vastaanottajan ohella. Tästä Jakobsonin teorian 
tulkinnasta voi tehdä sen johtopäätöksen, että kommunikatiivisen kulun para-
digmaattiset puolet asettavat ne rajat, joiden puitteissa ja joiden suomia (kielel-
lisesti ja esitystavallisesti lähes rajoittamattomia) mahdollisuuksia hyödyntäen 
lähettäjät sisäänkoodaavat ja vastaanottajat uloskoodaavat sanomia.

Se mistä funktiosta käsin kieltä (tai laajemmin joukkoviestinnällisiä esitys-
muotoja) tarkastellaan vaikuttaa siihen, minkälaisiin piirteisiin teksteissä kiinni-
tetään huomiota. Toisin sanoen myös joukkoviestinnällisissä teksteissä on läsnä 
samanaikaisesti useita funktioita, jotka kaikki omalla tavallaan vaikuttavat sano-
man muotoutumiseen ja vastaanottamiseen. Se mikä funktio dominoi määrää 
sanoman luonteen – sanomaan toisin sanoen asennoidutaan sen mukaan mitä 
puolta milloinkin vastaanotossa korostetaan.

Empiirisessä mediatutkimuksessa ja sosiologisissa ja humanistisissa mas-
sakulttuuriteorioissa huomio on keskittynyt syntagmaattisiin aspekteihin (lähet-
täjä/sanoma/vastaanottaja -akseli dominoi), joihin myös paradigmaattiset tasot 
on redusoidu. Interaktonistisissa, semioottis-kulturalistisissa ja fenomenologi-
sissa suuntauksissa paradigmaattiset tasot ovat olleet turhankin korostuneesti 
esillä syntagmaattisten kustannuksella, näin erityisesti kulttuurisesti asenoitu-
neissa suuntauksissa, prosessuaalisten painottuessa voittopuolisesti viestinnän 
koodien ja kontekstuaalisten ehtojen tutkimiseen. Painotuseroista huolimatta 
erilaisissa mediatutkimuksellisissa suuntauksissa on tutkittu sitä, minkälaisia 
kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja merkitysopillisia ehtoja on edellytettävä, jotta 
viestinnästä voitaisiin puhua. Tutkimuksessani liitän nämä ehdot viestinnän, 
kulttuurin ja moderniteetin välisiin suhteisiin, jotka kuten luvussa 2 osoitin saa-
vat mediatutkimukselliset ratkaisunsa siinä, miten moderniteetin avainkäsitteet 
merkitys, subjekti ja representaatio erilaisissa suuntauksissa käsitteellistetään 
viestinnän tutkimuksen yleisempien metateoreettisten lähestymistapojen mää-
räämässä käsitteellisessä tutkimuskontekstissa.

Ottamalla huomioon sekä paradigmaattiset että syntagmaattiset tasot saa-
daan seuraavanlainen viestinnän määritelmä, jota itse asiassa olen jo käyttänyt 
edellisessä luvussa ja käytän tässä luvussa, kun analysoin viestinnällisyyden 
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 jäsentymistä suhteessa moderniteetin ja viestinnän problematiikkoihin. Luvus-
sa 4, kun analysoin populaaria mediatutkimuksen kontekstissa, työstän samaa 
tema tiikkaa jossakin määrin myös Grossbergin affektiivisen vietintäteorian 
muodostamassa kontekstissa.  

Viestintä voidaan määritellä nyt seuraavasti. Intersubjektiivisesti annetusta 
kontekstista valitaan jokin tapahtuma uutisoinnin kohteeksi lähettäjän toimes-
ta. Lähettäjä (joku) sisäänkoodaa tapahtuman uutiseksi lähettäjäkontekstiin kuu-
luvien tulkintaehtojen määräämäksi sanomaksi (sanoo jostakin jotakin). Sano-
ma (jotakin), jossa on otettu esittelyyn joitakin aspekteja viestinnän kohteena 
olevasta tapahtumasta tai asiantilasta, siirretään kanavaan. Sanomalle kanavas-
sa annettava muoto on mediaspesifi . Se on erilainen radiossa, televisiossa ja sa-
nomalehdessä. Mediaspesifi  sanoma tavoittaa tai ei tavoita vastaanottajan tämän 
elämismaailman kontekstissa. Vastaanottaja (jollekulle) sisäänkoodaa sanoman 
omasta merkityshorisontista – eli suorittaa konkretisaation lähettäjän mentali-
saatiosta. Vastaanottajan horisontti voidaan ymmärtää siksi orientaatiopisteeksi, 
josta käsin sanomat otetaan osaksi omaa elämismaailmaa, ei-relevantit ohitetaan 
míelenkiinnottomina. (Mutta koska horisontit ovat aina historiallisia, kerran 
mielenkiinnoton sanoma voi osoittautuakin myöhemmin mielenkiintoiseksi). 

Simmelin terminologialla ilmaistuna, (post)moderneilla viestinnän subjek-
teilla täytyy olla innostumaton asennoituminen viestinnän tulvaan selvitäkseen 
jotenkuten siinä merkitysmaailmassa, jossa he arkeaan elävät. Koodi on se meta-
kielellinen taso, jonka avulla lähettäjä ja vastaanottaja vakuuttavat, selittävät 
tai muilla viestintään liittyvillä retorisilla keinoilla käyvät keskustelua tuotetun 
sanoman suhteesta sanomaan itseensä, kontekstiinsa, kanavaansa, vastaanotta-
jaansa, lähettäjäänsä ja koodiinsa. Koodin avulla suoritetaan sanoman takautu-
vaa tarkastelua. Se mahdollistaa palautteen ja tiedon todentamisen niiden hori-
sonttien puitteissa, joissa tekstejä konkretisoidaan. Eric Michaelsin terminolo-
gialla tällöin mediatekstit ovat muuttuneet julkisoteksteiksi (public text), joissa 
mediatekstit on otettu osaksi elämismaailmaa toimijoiden erilaisissa keskuste-
luyhteisöissä.

Seuraavaksi muokkaan tätä kommunikatiivisen kulun kaaviota tutkimukses-
sani esillä olleisiin mediatutkimukselliseen, artikulaatioteoreettiseen ja teksti-
järjestelmäanalyyttiseen lähestymistapaani paremmin sopivaksi. Omassa teksti-
järjestelmäanalyysissani annan Jakobsonin funktioille viestintäteoreettisemmat 
nimet. Jokaisen funktion kohdalla tarkastelen, minkälaisia aineksia erilaisista 
mediatutkimuksellisista suuntauksista voidaan ottaa huomioon. Jotkut suuntauk-
set luontuvat paremmin jonkun tietyn funktion tarkasteluun, kun taas joissakin 
lähestymistavoista löytyy aineksia useiden funktioiden analyysiin. Jakobsonin 
kommunikatiivisen kulun kaavion tekstijärjestelmäanalyyttisessa tulkinnassani 
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on kyse erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten yhteismitallistamisesta 
ja tulosten hyödyntämisestä mediatekstien analyysissa.

Lähden siitä ettei yksikään esitellyistä mediatutkimuksellisista suuntaukista 
ja niiden taustalla olevista viestinnän tutkimuksen metateoreettisista lähestymis-
tavoista yksinään kykene selittämään kommunikatiivista toimintaa. Mielestäni 
kaikista suuntauksista ja lähestymistavoista löytyy tärkeitä näkökulmia viestin-
nän, kulttuurin ja moderniteetin välisen suhteen analyysiin. Jakobsonin kom-
munikatiivisen kulun kaavio sisältää mielestäni sellaisia aineksia, jotka selittävät 
jotakin funktiota kommunikatiivisen kulun kaaviossa tutkimuksessani läpikäy-
tyjen moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen virittämässä käsiteavaruu-
dessa. Siitä löytyy joitakin pontevoittavia näkökulmia mediatutkimuksellisten 
esitysmuotojen analyysiin.

Nimeän Jaksobonin funktiot seuraavaksi uudelleen niin, että ne vastaavat jois-
sakin suhteissa moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen käsitteistöä ja 
niiden taustalta löytyviä kuutta viestinnän tutkimuksen metateoreettista lähes-
tymistapaa.  Eli siitä löytyvät tutkimusta koossapitävät mediatutkimukselliset, 
artikulaatioteoreettiset ja tekstijärjestelmäanalyyttiset tasot.

1. Viitefunktio: kohdetodellisuus. Joukkoviestinnällisten tekstien ontologisten 
ehtojen tutkimus.
OBJEKTIIVIS-REFERENTIAALINEN LÄHESTYMISTAPA. 

2. Psykososiaalinen funktio: institutionaaliset rakenteet ja lähettäjäsubjektin 
merkitystuotannon psykologiset ehdot. Joukkoviestinnällisten tekstien 
tuottamiseen liittyvien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ehtojen tutkimus. 
Viestintäsosiologiset ja -psykologiset lähestymistavat. 
SUBJEKTIIVIS-REFERENTIAALINEN LÄHESTYMISTAPA.

3. Tekstuaalinen funktio: tulkintakoodit. Joukkoviestinnällisten tekstien semi-
oottisten ehtojen tutkimus. Kommunikatiivisen toiminnan yleinen semiotiik-
ka ja esitysmuotoihin ja merkitysrakenteisiin liittyvät tekijät. 
OBJEKTIIVIS-SYSTEMAATTINEN LÄHESTYMISTAPA.

4. Representationaalinen funktio: mediamaailmat. Joukkoviestinnällisissä teks-
teissä esittelyyn otetun maailman tutkimus. Viestinnän fenomenologia. 
SUBJEKTIIVIS-PROSESSUAALINEN LÄHESTYMISTAPA.

5. Reseptiivinen funktio: tulkintayhteisöt, elämismaailmat. Joukkoviestinnällis-
ten tekstien reseptiivisten ehtojen tutkimus. Kommunikatiivisen toiminnan 
vastaanotto- ja yleisöetnografi nen tutkimus. Yleisöetnografi set mallit. 
SUBJEKTIIVIS-SYSTEMAATTINEN LÄHESTYMISTAPA.
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6. Intertekstuaalinen funktio: tekstien välisten koodirakenteiden tutkimus ja 
niiden rakenteistumisteoriat, kulttuuristen käytäntöjen mallit. Joukkovies-
tinnällisten tekstien metateoreettisten ehtojen tutkimus. Kommunikatiivisen 
toiminnan kulttuuristen käytäntöjen diskursiivisten ehtojen tutkimus. 
OBJEKTIIVIS-PROSESSUAALINEN LÄHESTYMISTAPA.

3.3.
SUBJEKTIIVIS-SYSTEMAATTINEN LÄHESTYMISTAPA

Interaktionististen viestintämallien tarkastelu mediatutkimuksen teoriahistorian 
reanalyysin kannalta on merkityksellistä siinä mielessä, että subjektiivis-syste-
maattisten lähestymistapojen ritualistisen viestintäkäsityksen on nähty, tai aina-
kin sen edustajat näkevät, tarjoavan vaihtoehdon empiirisen tutkimuksen siirto-
malleilla. Erityisesti Carey on useissa artikkeleissaan (1975a; 1975b; 1978; 1980; 
1982b) – joista suurin osa sisältyy teoksiin Communication as Culture. Essays on 
Media and Culture (1989) ja James Carey: A Critical Reader (1997) – pyrkinyt 
osoittamaan, että näissä valtavirran ulkopuolelle jääneissä suuntauksissa viestin-
nästä puhutaan valtavirran vaihtoa ja siirtoa korostavan käsityksen sijasta pai-
nottuneemmin yhteisyytenä, dialogina tai merkityksen jakamisena. Carey kut-
suu näitä näkemyksiä viestinnästä ritualistisiksi. Hän kiinnittää tämäntapaisen 
mediatutkimuksen toisaalta vuosisadan alun saksalaiseen sosiologiaan ja toisaal-
ta yhdysvaltalaiseen pragmatismiin, joiden taustoista käsin myös rituaalimallin 
näkemys viestinnästä tulee ymmärtää. Samoihin aikoihin Careyn kanssa myös 
monet muut interaktionistiseen lähestymistapaan laskemani tutkijat sanoutuivat 
irti siirtomallista. 

Koska tämä vastatraditio edeltää valtatraditiota, teen sitä käsitellessäni lyhyi-
tä vertailuja siihen, miten tämän perinteen näkemykset viestinnästä suodattuvat 
valtavirtaan, ja toisaalta miten se itse on joutunut tuomaan valtavirran näkemyk-
siä omiin malleihinsa. Systemaattisimmin interaktionistisen lähestymistavan 
taustoja ja kytköksiä mediatutkimuksen perinteeseen on käsitellyt John  Durham 
Peters teoksessaan Speaking into the Air (1999). Teos sisältää runsaasti media-
tutkimuksellisesti kiinnostavaa pohdintaa viestinnän käsitteen muotoutumisesta 
1900-luvun alun monitahoisista näkemyksistä viestinnällisyyden roolista yhteis-
kunnassa. 

Toisaalta voidaan myös puolustaa teesiä, jonka mukaan siirto- ja rituaalimal-
lin välillä vallitsee totaalinen katkos, jolloin mediatutkimus tieteellisenä oppiala-
na alkaa tyhjästä 1930-luvulla. Siirto- ja rituaalimallien välinen ristiriita nousi pin-
nalle 1980-luvulla käynnistyneessä mediatutkimuksen käymistilakeskustelussa. 
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Petersin ja Careyn ohella monet muut tutkijat ovat korostaneet mallien yhteisiä 
juuria. Tästä näkökulmasta esimerkiksi edellä mainitut Jeffrey Alexanderin ja 
kumppanien uusfunktionalistiset näkemykset viestinnästä kulttuuri sena rituaali-
na ovat mielenkiintoisia. Alexander haastaa omalla rituaalimallillaan kulttuurin-
tutkimuksen ja symbolisen interaktionismin lähestymistavat. Omassa mallissaan 
Alexander pyrkii yhdistämään Durkheimin, Weberin ja Parsonsin näke myksiä 
uudempaan kulttuurisosiologiseen tutkimukseen ja viestinnän rooliin kansa-
laisyhteiskunnan keskeisenä foorumina.

Juuri näiden mallien historialliset juuret kiinnostavat itseäni, kun taustoitan 
rituaalimallin lähtökohtia Careyn avulla ja esittelen joidenkin sen edustajien kä-
sityksiä viestinnästä. Käsitearkeologisella luennalla osoitan, miten rituaalimal-
leissa työstetään kommunikatiivisen toiminnan lähettäjä/sanoma/vastanottaja 
-akselia myös siirtomallin lähtökohdista. Osoittaakseni että pragmatistisen kul-
turalismin ja varsinkin symbolisen interaktionismin piirissä viestintä todella jä-
sentyy yhteisyytenä, dialogina tai merkityksen jakamisena, tarkastelen käsite- ja 
tekstiarkeologisesti Lincourt’n Peircen semiotiikalla täydennettyä informaatio-
mallia, Hardt’n näkemyksiä yhteisö- ja yhteiskuntaviestinnästä. Mediatutkimuk-
selliseen jatkumoon nämä näkemykset viestinnästä voidaan asettaa Kenneth 
Burken teoksessaan Permanence and Change (1954) sekä Hugh Duncanin teok-
sessaan Communciation and Social Order (1962) ja artikkelissaan ”The Search 
for a Social Theory of Communication” (1967) esittämien viestinnän retoriikkaa 
koskevien näkemysten avulla. Molemmat tarkastelevat viestintää rituaalisina 
käytäntöinä, joissa on kyse yhteiskunnallisten suhteiden symbolisesta represen-
taatiosta. Deweyn terminologialla ilmaistuna interaktionististen mediatutkijoi-
den näkemys viestinnästä voidaan tulkita näin: viestintä on yhteiskunnassa ja 
yhteiskunta viestinnässä.

Kaikki interaktionistiseen lähestymistapaan lukemani tutkijat ottavat enem-
män tai vähemmän eksplisiittisesti kantaa valtavirran viestintänäkemyksiin ja 
asettavat tietoisesti omat näkemyksensä toiseen teoriaperinteeseen. Rakentaes-
sani interaktionistisen lähestymistavan tutkimusarkistoa tekstijärjestelmäana-
lyyttisessa luennassani ovat viestinnällisyyden rituaaliluonteeseen liittyvät teo-
reettiset sitoumukset olleet se erottava tunnusmerkki, jonka avulla tämä lähes-
tymistapa on konstruoitu. Tämä tietoinen teoreettinen sitoutuminen tekee inter-
aktionistisen lähestymistavan käsitearkeologisesta luennasta hedelmällisen, 
koska tällöin on helppo osoittaa miten hyvin tai huonosti sen omat näkemykset 
viestinnällisyydestä ankkuroituvat pragmatistiseen perinteeseen. Kuten useaan 
otteeseen on käynyt ilmi, tämä vaihtoehtoinen tapa jäsentää joukkoviestintää 
kulkee 1900-luvun alusta meidän päiviimme seuraavien nimien kautta: Cooley, 
Dewey, Mead, Park, Innis, Burke, Blumer, Duncan, Carey, Denzin.
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Voidaan ehkä varovasti yleistää: viestinnän ymmärtäminen informaation 
siirroksi on hallinnut mediatutkimuksellista keskustelua 1930-luvulta näihin päi-
viin – näin erityisesti Yhdysvalloissa. Siitä eroavista yhteisyysmalleista voidaan 
löyhästi puhua niiden mediatutkimuksellisten suuntausten kohdalla, joissa ajat-
telu ankkuroituu pragmatistisiin ja interaktionistisiin lähestymistapoihin. Näitä 
teorioita edustavat niin pragmatistiset kulttuurintutkijat, symboliset interaktio-
nistit kuin kanadalaisen koulukunnan edustajat. Viestintää rituaalisena toimin-
tana tarkasteleviin suuntauksiin liittyy keskeisesti ajatus ihmisestä symboleja 
käyttävänä eläimenä. Sen ensimmäisiä edustajia olivat pragmatistiset fi losofi t 
(Peirce, Dewey, James), mutta ajatusten varsinaisina vakiinnuttajina voitaneen 
pitää kuitenkin Meadia ja Cooleya sekä chicagolaisia (erityisesti Parkia), sym-
bolitutkimuksesta virikkeensä saaneita ajattelijoita (Burke, Duncan), symbolisia 
interaktionisteja (Blumer) ja kulttuurintutkimuksellisesti orientoituneita tämän 
perinteen edustajia (West, Denzin, Carey, Clough).

Tämän perinteen mediatutkimuksellista merkitystä nykytutkimuksen uudel-
leenarvioinnin kannalta korostaa myös Grossberg (1997b: 277–278), joka kirjoit-
taa:

1900-luvulla on ollut lukuisia intellektuaalisia avauksia, jotka jälkikäteen tar-
kasteltuina olisivat voineet toimia kotoperäisen kulttuurintutkimuksen läh-
tökohtina (ja jotka nyt on jälkikäteisesti artikuloitu uudelleen kulttuurintut-
kimukseen). Tällaisista lähtökohdista voisi mainita afro-karibialaisen ja afro-
amerikkalaisen tutkimuksen perinteet, progressivismin (ja sen intellektuaali-
set kytkennät Chicagon kouluun), varhaiset mediatutkimukset (sellaiset kuin 
Lippmannin Public Opinion ja Payne Foundationin tutkimukset), merkittävät 
yritykset viestintätutkimuksen poikkitieteelliseen ja monimetodologiseen tut-
kimukseen (Lazarsfeldin pyrkimys yhdistää kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 
tutkimus tai Schrammin perustama mediatutkimuksen yksikkö Columbian 
yliopistossa), Harold Innisin ja Kenneth Burken potentiaalisen vaikutuksen 
(omassa tuotannossaan molemmat esittävät omat kulttuurintutkimuksen mal-
linsa, joita kumpaakaan ei kehitelty heidän näkökulmastaan), 1940- ja 1950-
 lukujen massakulttuurikeskustelu ja tietenkin myös American Studiesin kokei-
lut ja väliaikainen menestys 1950-luvun jälkipuolella.

Tällä hetkellä voidaan puhua kahdesta kehkeytyvästä yhteisyysajatteluun tai 
merkityksen jakamiseen perustuvasta lähestymistavasta. Toisaalla,  erityisesti 
Yhdysvalloissa, ovat edellä mainitut interaktionistit ja tuonnempana tässä 
luvus sa esiteltävät enemmän tai vähemmän fenomenologisesti suuntautuneet 
viestintä tutkijat: Tuchman, Deetz, Ihde, Altheide, Pilotta, Lanigan, Wilson. Toi-
saalla taas ovat kulttuurisemioottista linjaa kehittelevät tutkijat, jotka eivät ole 
puhtaita mediatutkijoita, vaan pikemminkin kulttuurintutkijoita, joiden ajattelus-
sa viestintä on keskeisessä asemassa: Innis, McLuhan, Williams, Hall, Carey, 
Grossberg, Denzin, Agger. Näiden suuntausten väliltä löytyy kuitenkin siksi pal-
jon painotuseroja, että käsittelen ne omissa osioissaan.
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Kaikissa esittelyyn otettavissa rituaalisissa viestintämalleissa vastaanottajat 
mielletään toimijoiksi, jotka osallistuvat kulttuurin uusintamiseen ja ylläpitoon 
omilla panoksillaan. He ovat yhtä lailla oman kulttuurinsa tuottajia kuin perin-
teisessä mallissa sanoman lähettäjiä ja sen välittäjiäkin. Keskeistä on merkityk-
sen tuottaminen. Kuten jo edellisessä luvussa osoitin, interaktionistien mukaan 
merkitystä ei voida palauttaa sen enempää lähettäjä- kuin vastaanottajapositioon. 
Se on erilaisissa kulttuurisissa merkitysyhteisöissä elävien toimijoiden kesken 
käytävää dialogia, merkitysten jakamista.

Rituaalimallin yleisiä lähtökohtia Carey jäljittää Weberin sosiologiasta, 
Geertzin antropologiasta ja Williamsin kulttuurintutkimuksesta. Viestintää ei 
tutkita behavioristisen käyttäytymistieteen diskursiivisten säännöstöjen puitteis-
sa, vaan tavoitteena on ymmärtää miten ja miksi ihmiset toimivat niin kuin toimi-
vat (huomio kiinnittyy tällöin subjektien merkitysten ymmärtämiseen) tulkitse-
malla kulttuuria sen tuottamisen, uusintamisen ja muuttamisen näkökulmasta. 
Tutkimus kohdistuu kulttuuria ylläpitäviin ja sitä muuntaviin kommunikatiivisiin 
aspekteihin. Williamsin terminologialla ilmaistuna kysymyksessä on kulttuurin 
jäänteenomaisten, hallitsevien ja orastavien merkityskäytäntöjen analyysi.

Viestintä mieltyy vastaavasti merkityksen jakamiseksi, yhteisyydeksi, dialo-
giksi – yksinkertaisesti intersubjektiivisiksi merkityskäytännöiksi. Viestintä on 
osa järjestyneen, merkitystä tuottavan ja merkitysten kautta annetun kulttuuri-
sen maailman ja todellisuuden haltuunottoa. Merkitykset eivät ole maailmassa, 
merkitysten kautta ollaan maailmassa. Ihminen elää ja toimii symbolisuhteessa 
maailmaan; suhteessa, jossa merkitykset konkretisoituvat erilaisina materiaalisi-
na muodosteina: tansseina, näytelminä, arkkitehtuurina, puheina, uutisina, tele-
visio-ohjelmina. Nämä ja monet muut symboliset merkityssuhteet todellisuuteen 
osaltaan tuottavat ja pitävät yllä sitä merkitysstruktuuria, joka muodostaa toimi-
joiden elämismaailman intersubjektiivisesti annetun merkitysperustan.

Rituaalimallissa uutisia ei tarkastella informaationa, uuden tiedon välittämi-
senä tai omaksumisena. Tärkeämpää kuin uutisten välittämä uusi tieto on tietyn 
maailmankuvan ylläpitäminen ja ennen kaikkea sen jakaminen toisten elämis-
maailman toimijoiden kanssa. Uutista ei toisin sanoen ymmärretä eikä sitä tar-
kastella epistemologisena ilmiönä – sinä, mitä se on suhteessa todellisuuteen – 
vaan yhteiskunnallisena ja yhteiskuntaa ylläpitävänä käytäntönä. Se samoin kuin 
muutkin joukkoviestinnälliset tekstit on Careyn (1975a: 8) mukaan omalta osal-
taan ”todellisuuden esittämistä joka antaa elämälle sen muodon, järjestyksen ja 
sävyn”. Uutinen ei ole informaatiota, se on draama, toteaa Carey – osallistumista 
ja elämistä, eläytymistä tietyssä kulttuurisessa kontekstissa tai merkitysyhtei-
söissä tuotettuun elämismaailmaan.
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Joukkoviestinnällisissä teksteissä, kuten uutisissa, on kyse todellisuuden 
symbolisesta haltuunotosta, koska todellisuus ei ole annettu, vaan esitetty. 
 Careyn mukaan todellisuus on olemassa vain kielen kautta. Kieli ei ole pelkkä 
todellisuuden kalpea heijastus. On pikemminkin niin että myös todellisuus on 
inhimillinen tosiasia, joka on tuotettu symbolisten muotojen konstruktion, nii-
den käsitteellistämisen ja hyväksymisen (mutta yhtä hyvin myös torjumisen) 
avulla. Vaikka todellisuus ei olekaan pelkästään symbolisten muotojen funktio, 
Carey (1975a: 11) toteaa Burken tavoin sen olevan tuotettu ihmisten yhteises-
ti jakamien merkityssysteemien avulla, jotka rajaavat sen miten todellisuudesta 
puhutaan. 

Samaa ajavat takaa myös Grossberg, Wartella & Whitney kirjassaan Media-
Making. Mass Media in a Popular Culture (2000). He (emt. 4) toteavat: ” vaikka 
elämmekin medioiden maailmassa, samalla on syytä korostaa, ettemme elä 
media maailmassa”. Kirjansa keskeisellä termillä mediamaking he viittaavat sii-
hen, miten mediat muokkautuvat todellisuudessa ja miten mediat muokkaavat 
todellisuutta. Käsite on kiehtovan moniulotteinen, koska siihen sisältyy ajatus, 
että 

the media are themselves being made while they are simultaneously making 
something else. Above all, it suggests that we must see media and all of the 
relationships that the media are involved in, as active relationships, producing 
the world at the same time that the world is producing the media (emt. 7; kur-
sivointi tekijöiden).

Seuraavassa luen käsitearkeologisesti kahta rituaalimallin versiota, joiden tutki-
muksellisissa käytännöistä löytyvät ne yleisemmät säännöstöt, jotka määrittävät 
millaiseksi viestintä interaktionistisissa mediatutkimuksellisissa suuntauksissa 
yleisemminkin mieltyy. Tarkastelu tuo esille ainakin sen seikan, miten voimak-
kaasti nämä mallit kiinnittyvät edellä Careyn pohjalta esiteltyihin interaktionisti-
sen lähestymistavan yleisiin teoreettisiin lähtökohtiin ja miten tämä pragmatisti-
seksi kulturalismiksi nimeämäni suuntaus on viime aikoina alkanut integroitua 
kansainväliseen kulttuurintutkimukseen, jonka viestintäajattelussa interaktionis-
tisilla malleilla on oma paikkansa. 

Lincourt’n kohdalla huomaamme myös, ettei valtavirtaakaan ole täysin hy-
lätty, vaikka suhde siirtomalliin onkin yleensä ottaen varsin nuiva. Hardt’n ja 
Lincourt’n viestintäkäsitysten läpikäynnin avulla havainnollistan, mitä symboli-
set interaktionistit tarkoittavat, kun he puhuvat sosiaalisesta toiminnasta kom-
munikatiivisena suhteena. Heidän näkemyksensä ovat yleistettävissä pragma-
tistisen kulturalismin näkemyksiin kommunikatiivisesta toiminnasta. Vaikka en 
käykään yksityiskohtaisemmin tätä tutkimusta läpi, annan tämän jakson lopuksi 
joitakin esimerkkejä siitä, minkälaisista lähtökohdista sitä nykyään tehdään.
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Hardt

Artikkelissaan ”Communication as Theory and Method of Community” (1975) 
Hardt tavoittelee sellaista viestinnän käsitettä, joka sisältäisi yhtäältä sen, mitä 
viestintä on sosiaalisena suhteena ja toisaalta sen, mitä yhteiskunta on viestin-
nällisenä suhteena. Viestintä ymmärtyy prosessina, joka tarjoaa muodon ja mer-
kityksen yhteisön tutkimisille. Termien common, communication ja community 
välillä on osoitettavissa symbioottinen perheyhtäläisyys, kuten Hardt Deweyn ja 
Schrammin perusideaan tukeutuen tulkitsee ja ymmärtää viestinnän.

Hardt’in mukaan yhteisön ongelmia ja toimintaa tulee tutkia sellaisesta kon-
tekstista käsin, jossa viestintä mieltyy yhteiskunnallista toimintaa sen kommu-
nikatiivista aspekteista käsin selittäväksi teoriaksi. Hardt’n mukaan yhteisö on 
jäänyt tutkimuksessa vähälle huomiolle, koska tutkijat ovat yhtäältä olleet liian 
kiinnostuneita instituutioiden ja vaikutusten tutkimuksesta ja toisaalta lyöneet 
laimin tutkimusta niillä alueilla, jotka koskevat yksilön inhimillistä toimintaa ja 
yhteisöjen sosiaalistavaa roolia tämän toiminnan ylläpidossa. Hardt’n mukaan 
yhteisöä on tarkastelu kiinteänä ja pysyvänä rakenteena. Tästä on ollut seurauk-
sena, ettei yhteisöllisyyttä ole juuri nimeksikään tutkittu ja tarkasteltu yhteis-
kunnallisena suhteena – tai schrammilaisesti ilmaistuna transaktiona. 

Artikkelissaan ja muussa tuotannossaan Hardt (1996; 2004) asettuu vastus-
tamaan viestinnän kapea-alaista käsitystapaa. Kuten Careylle myös Hardt’lle 
on syntynyt viestintää käsittelevästä kirjallisuudesta pessimistinen kuva. Hardt 
(1975: 84) päätyy johtopäätökseen, jonka terävin kärki on käsitykseni mukaan 
suunnattu yhdysvaltalaista mediatutkimusta dominoivaa informaatioajattelua 
vastaan: ”Viestintää, joukkoviestintää ja sen tutkimusta koskeviin kysymyksiin 
on vaikuttanut luonnontieteellisesti suuntautunut yhdysvaltalainen sosiologian 
perinne. Sitä ovat kiinnostaneet tosiasioiden objektiivinen havainnointi ja tieto-
jen keruu, jotka näyttävät kieltävän itsensä toisten kanssa kokemiseen liittyvät 
subjektiiviset puolet”.

Vastapainoksi tälle Hardt etsii ymmärtävää (weberiläistä) otetta kommuni-
katiivisia tekoja tulkittaessa. Näkökulman muutos inhimillisen toiminnan selit-
tämisestä sen ymmärtämiseen ja rakenteiden tutkimuksesta arkielämän sosi-
aalisten käytäntöjen analyysiin merkitsee Hardt’lle myös viestinnän käsitteen 
uudelleenarviointia: se ymmärtyy ja määrittyy Weberin sosiaalisen toiminnan 
selittämistä koskevan teorian mukaisesti ”toisten kanssa todellisuuden jakami-
sen osallistumisen aktiksi… viestinnän (communication) ja yhteisön (communi-
ty) ymmärtäminen on jokapäiväisen todellisuuden subjektiivisen luonteen mer-
kityksen ymmärtämistä” (emt. 84).

Hardt’n väite viestinnästä arkielämän merkitysten ymmärtämisenä on yhden-
mukainen Kellyn (1983) kannattaman schutzilaisen viestintäkäsityksen kanssa. 
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Molemmat tarkastelevat viestintää merkityksen jakamisena – tarkemmin yh-
teisöllisten merkitysten jakamisena. Hardt’lla on lisäksi voimakkaampi weberi-
läinen painotus: on tutkittava subjektien merkityksenantoja. Kuten edellisessä 
luvussa osoitin, tämä käsitys merkityksen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden 
paino tuksesta, erottaa interaktionistiset ja fenomenologiset mediatutkimukselli-
set suuntaukset ja tämä heijastuu myös niiden viestintäkäsityksissä.

Pyrkiessään ymmärtämään viestintää yhteisöllisenä, merkityksiä tuottava-
na, niitä uusintavana ja ylläpitävänä toimintana, Hardt ottaa käyttöön Tönniesin 
Gemein schaft/Gesellschaft –luokittelun. Sen mukaisesti Hardt puhuu yhteisö-
viestinnästä (Gemeinschafkommunikation), kun ymmärtäminen kohdistuu yhtei-
söä ylläpitäviin merkitysrakenteisiin, ja yhteiskuntaviestinnästä (Gesellschafkom-
munikation), kun selittäminen kohdistuu yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja nii-
den ylläpitoon liittyviin kommunikatiivisiin aspekteihin. Kun viestintää halutaan 
tarkastella yhteiskunnallisena suhteena ja yhteiskuntaa viestinnällisenä suhtee-
na, nämä lähestymistavat täydentävät toisiaan. Hardt’n (emt. 86) mukaan jako 
tarjoaa hyvät edellytykset pyrittäessä vertailevasta näkökulmasta ymmärtämään 
ja selittämään kommunikatiivisten rakenteiden muutoksia yhteisöllisellä ja yh-
teiskunnallisella tasolla.

Yhteisöviestinnällisessä tarkastelussa viestintää jäsennetään dialogina: vies-
tinnän ymmärtäminen tapahtuu sellaisessa yhteisöllisessä kontekstissa, jossa 
yhteisön jäseniä yhdistävät samat intressit, arvot ja päämäärät. Yhteisöviestin-
tä on jotakin enemmän kuin tiedon välittämistä ja sen saatavilla oloa. Nykyinen 
pelkäksi tiedonvälitykseksi kaventunut viestintä ilmentää Hardt’sta juuri yhtei-
söllisyyden puuttumista. Hardt (emt. 81) täsmentää yhteisöviestinnän olemus-
ta: ”yhteisöviestintä liittää yksilöt toisiinsa vastuuntunnon kokemuksen kautta, 
joka syntyy yhteisestä tiedosta ja toisen kunnioittamisesta”. Tiedonvälityksestä 
on kadonnut tämä dialogisuus, yhteisen maailman yhteisöllisen luomisen puoli 
– siitä on tullut tehokas yhteiskunnallisen tiedon jakeluverkosto, jossa tiedonvä-
lityksen kohteita ei ymmärretä enää subjekteiksi vaan pelkiksi objekteiksi.

Siirtymä yhteisöviestinnästä yhteiskuntaviestintään on toisen näkökulman 
ottamista samaan ilmiöön. Viestintää tutkitaan siitä näkökulmasta, miten yh-
teiskunta on olemassa erilaisina viestinnällisinä suhteina. Viestintää ei lähestytä 
niinkään dialogisuutena, vaan funktionaalisuutena: viestintää tarkastellaan yh-
teiskunnallisten rakenteiden ylläpitäjänä, vahvistajana ja turvaajana.

Yhteiskuntaviestinnällisessä tarkastelussa huomion kohteena on yhteiskun-
nan organisoituminen ja viestinnän asema tässä organisoitumisessa. Hardt’n 
näkökulmasta yhteiskuntatasoisessa viestintäanalyysissa on kyse teknisen ja po-
liittisen tiedon tuottamisen ja levittämisen tarkastelusta yhteiskunnan itselleen 
asettamien päämäärien saavuttamisen näkökulmasta. Tällaisella  kaksitasoisella 
tarkastelulla Hardt pyrkii yhdistämään yksilöllisten merkityksenantoaktien 
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ymmärtämisen yhteisötasoiseen rakenneanalyysiin. Eli merkitysten rakenteel-
lisia ehtoja tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan vuorovaikutusproses-
sin määrääminä ja sitä määrittävinä kulttuurisina, sosiaalisina, taloudellisina ja 
poliittisina käytäntöinä. Toisin sanoen subjektit ovat sekä merkitysrakenteiden 
konstituoijia että niiden konstituoimia.

Hardt’n näkemys voidaan tulkita innisläisittäin: yhteiskuntaviestintä ankku-
roi yhteiskunnan aikaan ja paikkaan (tiettyyn historiallis-spatiaaliseen konteks-
tiin) kun taas yhteisöviestintä on ankkuroitunut perinteeseen, joka on muodos-
tamassa tiettyjen merkitysyhteisöjen intersubjektiivista perustaa – sitä jaettua 
kontekstia, jonka avulla yhteisöön kuuluvat kanssasubjektit tuottavat sosiaalista 
todellisuutta jaettuna todellisuutena.

Lopuksi Hardt pohtii metodisia kysymyksiä. Hän lukee metodisia lähtökoh-
tiaan valtavirran näkemysten ulkopuolelta, joten hänen viestintäkonseptiotaan 
ohjaavat sisäiset säännöstöt tuottavat toisen tyyppisen diskursiivisen objektin 
nimeltä viestintä kuin vastaavat valtavirran säännöstöt.

Diltheyhin, Windelbandiin, Rickertiin ja Weberiin tukeutuen Hardt asettuu 
ymmärtävän otteen puolelle selittävää otetta vastaan. Haettuaan lisää pontta 
symbolisen interaktionismin perusteoreetikolta Blumerilta ja Schutzin feno-
menologisesta tietoteoriasta Hardt onkin valmis esittämään oman käsityksensä 
viestinnän olemuksesta. Se on tässä: ”sosiaalisena ilmiönä viestintä on peräisin, 
kehittyy ja jatkuu yhteisön tai yhteiskunnan tasolla toisten kokemukseen osallis-
tumisena ja jakamisena. Se ei ole olemassa ihmisestä erillisenä havainto-objek-
tina, vaan se määrittyy niistä olosuhteista käsin missä se tapahtuu ja niiden, 
jotka liittyvät viestintään ja jotka määräävät sen subjektiivisen merkittävyyden 
(signifi cance), suunnan ja merkityksen (meaning)” (emt. 90).

Hardt’n näkemys viestinnästä voidaan tiivistää seuraavasti. Viestintä ja sen 
tutkimus kohdistuvat subjektien merkityksiin tai niihin tapoihin, joilla subjektit 
arjessaan tuottavat merkityksiä. Subjektien tuottamat merkitykset eivät ole sub-
jektiivisia merkityksiä. Merkitys on intersubjektiivinen, tietyssä kulttuurisessa 
kontekstissa käypä merkitys. Sen käypyys perustuu luonnolliseen asenteeseen. 
Kukaan ei kysy merkitysten perään niin kauan kuin ne toimivat. Vasta kun mer-
kitykset syystä tai toisesta lakkaavat jäsentämästä sosiaalista todellisuutta toi-
minnallisena todellisuutena pysähdytään ja kysytään: mitä tapahtuu?

Lincourt

Artikkelissaan ”Communication as Semiotics” (1978) Lincourt on samaa 
 mieltä Hardt’n kanssa vallitsevan viestintäkäsityksen kapea-alaisuudesta – aina-
kin yhdys valtalaisessa kontekstissa. Lincourt’n mukaan siinä ei ole tilaa mm. 
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seuraa ville tutkijoille ja ajatuksille, joilla hänen mukaansa on merkitystä myös 
viestinnän tutkimuksen kannalta: Ward, Veblen, Dewey, Burke, Sullivan, Peirce 
ja James. Tässä Lincourt jatkaa Duncanin aloittamaa interaktionistien omaksu-
maa valtavirran kritiikkiä, koska nimilista on sama kuin minkä Duncan esittää 
artikkelissaan ”The Search for a Social Theory of Communication” (1967) pe-
rustellummin kuin Lincourt. Huolimatta tästä tutkimuksen kuluessa jo tutuksi 
käyneestä nimilistasta Lincourt’n viestintämalli on itse asiassa perustoiltaan siir-
tomallin mukainen ja tässä mielessä mielenkiintoinen yritys näiden kahden ko-
vin erilaisen viestintämallin syntetisoimiseksi. Seuraavassa joitakin käsitearke-
ologisia täsmennyksiä siitä, miten Lincourt’n Peircen semiotiikalla täydennetty 
informaatiomalli istuu interaktionistisessa kontekstissa.

Lincourt palauttaa edellä mainittujen tutkijoiden laiminlyönnin tieteenfi loso-
fi seen kontekstiin. Siinä missä Hardt lähti etsimään yhteisyysajattelun ja valta-
virran viestintäkonseptioiden sisäisten säännöstöjen eroja saksalaisesta ihmis-
tieteiden ja luonnontieteiden metodikiistasta, siinä Lincourt pitäytyy vastaavaan 
keskusteluun angloamerikkalaisessa kontekstissa, jossa myös keskustelun koh-
teena olivat luonnon- ja yhteiskuntatieteiden faktat ja niiden selittämisen luon-
ne.

Raja kulkee tällöin Nagelin ja Hempelin selitysmallien välistä. Lincourt’n 
mukaan edellinen katsoo, että luonnontieteiden metodi soveltuu myös ihmis-
tieteiden esikuvaksi, kun taas jälkimmäinen ymmärtää selittämisen yhteiskun-
tatieteissä erilaiseksi kuin luonnontieteissä. (Suluissa huomautettakoon, ettei 
ero ole näin yksioikoinen, sillä sekä Nagel että Hempel lähtevät luonnontieteel-
lisen selit tämisen pohjalta ja kysyvät, miten sovelias tai sopimaton tämä malli on 
yhteis kuntatieteissä tai historiallisessa selittämisessä).

Nagelilaisesta näkökulmasta epätieteelliset yhteiskuntatieteilijät tuottavat 
usein spekulatiivista ja tieteellisesti testaamatonta tietoa. Hempeliläiset puolus-
tavat omaa selitysmalliaan sillä, että luonnontieteissä käsitellään materiaalisia 
objekteja ja prosesseja kun taas yhteiskuntatieteissä mentaalisia ja psykologisia. 
Yhteiskunnallisia lainalaisuuksia koskevien ilmiöiden todentaminen on hanka-
laa luonnontieteellisin menetelmin, koska yhteiskunnalliset tosiasiat ovat komp-
leksisia ja usein yksilöllisiä selittää Lincourt (emt. 3–4) Nagelin ja Hempelin 
näkemysten välistä eroa. Rickertiläisellä terminologialla asian voi ilmaista näin: 
yhteiskuntaa koskevat tosiasiat ovat ideografi sia, luontoa koskevat nomologisia.

Lincourt paikantaa selittämisen ja ymmärtämisen eron viestinnän tutki-
muksen kohdalla kahden symbolisen interaktionismin koulukunnan välillä val-
litsevaan tapaan ymmärtää viestintä ja sen tutkimusta koskeva metodologia, 
joka itse asiassa heijastaa samaa eroa mikä vallitsee Careyn kuvaaman siirto- ja 
rituaali mallin välillä. Iowalaista koulukuntaa edustavan Manfred Kuhnin  mukaan 
viestinnän tutkimuksessa huomio tulisi kiinnittää prosessin sijasta sisältöihin. 
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Lincourt todistelee – nähdäkseni ei kuitenkaan aivan vakuuttavasti – että kuh-
nilainen selitysstrategia redusoi identiteettiä koskevat subjektiiviset määrittelyt 
yhteiskunnallista asemaa koskeviksi objektiivisiksi määrittelyiksi. Eli tässäkin 
heijastuu sama pyrkimys kuin valtavirran empiirisessä tutkimuksessa, jossa sa-
moin pyrittiin objektiivisiin kuvauksiin subjektiivisten spekulaatioiden sijasta, 
koska viime mainituista ei tieteellisesti voinut sanoa mitään varmaa. 

Symbolisen interaktionismin toisen päälinjan edustajan Blumerin mukaan 
viestinnän lähettäjä ja vastaanottaja eivät ole erillisiä systeemejä. Viestinnässä 
tapahtuu perspektiivien yhteensulautumista – luonnehtiakseni näkemystä gada-
merilaisella terminologialla.

Blumerin ja Deweyn käsityksiä viestinnästä Lincourt (et. 4) luonnehtii seu-
raavasti: ”interaktion merkityksen ymmärtämisen kannalta on välttämätöntä 
ymmärtää sen tulkinnallisen kontekstin luonne, jonka sisällä osallistujat toimi-
vat”. Tämä on täysin interaktionistisen viestintämallin mukainen näkemys sub-
jektien toiminnasta ja sen selittämisestä. Interaktionistien tavoin myös Lincourt 
katsoo, että yhteiskunnalliset toimijat eivät kommunikoi merkityksiä vaihtamal-
la informaatiota, vaan tuottavat ohjelmistoja, joiden merkitykset ovat yhteisiä 
molemmille. Merkityksen jakamisen ehtoja Lincourt havainnollistaa seuraavalla 
kaaviolla, jossa on kyse vastavuoroisten tulkintakontekstien identifi kaatiosta, sil-
lä ilman merkitysten identifi kaatiota tietyssä kontekstissa viestinnästä ei voida 
puhua:

 Ma Mab  Mb

 A  B

  Viestintä

Tämän informaatioteoreettisen kuvion avulla – joka on yhdenmukainen edellä 
käsitellyn Schrammin transaktiivisen viestintämallin kanssa – Lincourt havain-
nollistaa miten lähettäjän ja vastaanottajan merkityshorisonttien tietynasteinen 
yhteensulautuminen on edellytettävä, jotta viestinnästä merkitysten jakamisena 
voitaisiin puhua. Ma on lähettäjän A tietylle ilmiölle X antama merkitys, jonka 
hän haluaa viestiä vastaanottajalle B. Mb on vastaanottajan B merkitys, jonka 
hän haluaa viestiä takaisin lähettäjälle A. Mab on se merkitys, jonka lähettäjä 
ja vastaanottaja tajuavat yhteiseksi. Se on jaettu merkitys, joka itse asiassa syn-
tyy viestintäprosessissa tai sen tuloksena, sillä se ei ole välttämättä annettu sen 
enempää A:lle kuin B:llekään.

Näistä jaetuista merkityksistä muodostuu ohjelmisto, se  tulkintakonteksti, 
jossa merkitysten vaihto molemminpuolisen yhteisymmärryksen vallitessa 
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tapahtuu tai jonka puitteissa merkityksen jakaminen on periaatteessa mahdol-
lista. Tässä voi löytää implikaatioita myös hallilaiseen sisään-/uloskoodausmal-
liin, sillä etusijalle asetetun tulkinnan voi ymmärtää lähettäjän merkityksen Ma 
hallinnaksi tulkintakontekstin määrittelyssä, sillä vastaanottajasubjekti tulkitsee 
merkityksen myös Ma:ksi. Vastaavasti neuvoteltu merkitys on ymmärrettävissä 
merkitykseksi Mab, sillä vastaanottaja tuo merkityksenantoon oman panoksen-
sa, merkityksen Mb. Oppositionaalisessa luennassa on taas kyse lähettäjäsub-
jektin merkityksen Ma hylkäämisestä, tulkintahorisontin täyttämisestä omilla 
merkityksenannoilla Mb. Merkitykset toisin sanoen kohtaavat tietyssä intersub-
jektiivisesti annetussa tai tuotettavissa olevassa tulkintahorisontissa, jossa tietty 
osa lähettäjän merkityksestä (kaikki, osa tai ei mitään) identifi oituu samana tai 
tarkoitettuna myös vastaanottajalle.

Tähän informaatioteoreetikoiltakin löytyvään näkökulmaan Lincourt sitten 
tuo Peircen semiotiikan, joka tekee hänen mallistaan interaktionistisen – tai sitä 
ainakin voidaan lukea sellaisena. Lincourt pyrkii kehittelemään välittävää vies-
tintämallia, jossa olisi tasavertaisesti huomioitu viestinnän sisällölliset ja proses-
suaaliset puolet. Molempien puolien huomioonottaminen tekee mahdolliseksi 
Peircen merkkifunktion tulkinta. Lincourt’sta (emt. 7) viestinnässä on Peircen 
mukaan ”kysymys ensisijaisesti merkityksistä, vasta toissijaisesti tajuntojen 
(minds) välisestä suhteesta”.

Jokaisessa viestinnällisessä aktissa on toki kyse informaation siirrosta siinä 
mielessä, että A haluaa kertoa jotakin ilmiöstä X henkilölle B. Tämä on viestin-
nän instrumentaalinen tai informaatioteoreettinen piirre, jota Lincourt ei pyri-
kään häivyttämän pois. Mutta ennen kaikkea viestinnässä on kyse merkitysten 
tuottamisesta ja uudelleen tuottamisesta. Viestinnän tutkiminen on näin tuotet-
tujen merkitysrakenteiden ymmärtämistä, merkityksen rakenteistumisen ana-
lyysia sen viestinnällisistä aspekteista.

Viestinnän tutkimus on merkkifunktioiden tutkimista: se on tulkitsimien 
analyysia – sen selvittämistä miten merkkejä tulkitaan tietyssä, määritellyssä 
viestinnällisessä kontekstissa. Viestinnän tutkimus on peircelaisittain ymmär-
rettynä tulkintafunktioiden tiedettä. Semioottinen tutkimus on Lincourt’lle (emt. 
9) viestinnän tutkimusta aidoimmillaan, koska ”merkit muodostavat välineen 
(vehicle), jonka kautta viestintä tapahtuu”.

Viestinnässä on kysymys näin ollen tulkitsimien tuottamisesta. Tulkitsimien 
– tulkintafunktioiden – olemassaolo on kommunikatiivisen toiminnan välttämä-
tön ehto, sillä Lincourt’n (emt. 9) mukaan ”jos ei ole olemassa tulkitsimia, mer-
killä ei ole merkitystä eikä se ole merkki ennen kuin joku antaa sille tulkitsimen. 
Täten viestinnässä on kysymys tulkitsimien tuottamisesta”.

Peircen semiotiikka johtaa Lincourt’n mukaan ulos hedelmättömästä väitte-
lystä selittämisen ja ymmärtämisen kesken. Peircen semioottinen viestintäkon-
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septio ”viittaa välittävään vaihtoehtoon matemaattisen ja tiettyjen interaktiomal-
lien välillä. Edellinen kuvaa viestintää analogisena informaatiota käsittelevien 
koneiden toimintojen kanssa, kun taas jälkimmäisessä katsotaan että inhimilli-
nen komponentti on viestintäteorioiden keskeinen tutkimuskohde” (emt. 16).

Lincourt’n kritiikin kärki on suunnattu merkityksen kausaali- ja vastaavuus-
teoreetikkoja sekä Morrisin Peircen semiotiikan behavioristista tulkintaa vas-
taan. Merkitys ei ole stimulus, joka saa vastaanottajassa aikaan tarkoitetun tai 
tarkoittamattoman reaktion – niin kuin tyylipuhtaimmissa viestinnän sanomain-
jektiomalleissa väitetään – eikä se ole myöskään tarkoitteen ja merkin välille 
raken nettavissa oleva objektiivinen kuvaus, jonka vastaavuussuhteeseen sano-
man totuus voitaisiin palauttaa, vaan ja ennen kaikkea ”merkitys on funktio, joka 
liittyy siihen, miten tietyn kielen puhujat voivat ja eivät voi tehdä sanoilla erilai-
sissa kielellisissä tilanteissa” (emt. 15).

Kun tarkastelemme interaktionististen mediatutkimuksellisten suuntaus-
ten näkemyksiä viestinnästä, huomaamme, etteivät ne lähtökohdiltaan poikkea 
kovinkaan paljon valtavirran informaatioteoreettisista suuntauksista – kaikissa 
niissä tarkastellaan mitä sanomalle tapahtuu sen siirtoprosessissa (lähettäjä/ 
kanava/vastaanottaja -akselilla). Erot tulevat esille siinä tavassa, millä viestinnän 
subjektit mielletään ja miten sanoman suhde ulkoiseen ja yhteiskunnalliseen 
todellisuuteen ymmärretään. Toisin sanoen viestinnän problematiikan määritty-
mistä ohjaa moderniteetin problematiikan käsitteistö. Erot koskevat niitä sisäi-
siä säännöstöjä, joissa merkityksen, subjektin ja representaation välisiä suhteita 
jäsennetään. Ne ovat perustuvasti erilaisia viestinnän siirto- ja rituaalimalleissa.

3.4.
OBJEKTIIVIS-SYSTEMAATTINEN 

LÄHESTYMISTAPA

Semioottis-kulturalistisia näkemyksiä viestinnästä tarkasteltaessa voidaan erot-
taa kahdenlaisia semioottisia merkityskäsityksiä – saussurelaisia ja peircelaisia 
– joista ensinmainitut ovat olleet hallitsevammassa asemassa mediatutkimukses-
sa. Omassa luennassani kiinnitän semioottis-kulturalistisen näkemyksen viestin-
nällisyydestä enemmänkin peircelaiseen kuin saussurelaiseen näkökulmaan. 

Oma näkemykseni viestinnällisyydestä rakentuu osaksi Peircen käsityksille 
kommunikatiivisen toiminnan luonteesta ja osaksi Hallin kulttuurisen kierron näke-
myksille. Semioottis-kulturalististen mediatutkimuksellisten suuntausten viestintä-
käsitysten käsitearkeologisen luennan kannalta tämä merkitsee, että semioottisia 
malleja lukiessani painotan niihin sisältyviä peircelaisia aineksia – tietenkin ottaen 
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huomioon mallien merkittävän eron koskien tarkoitetta, joka kuuluu peircelaisen 
mutta ei saussurelaisen semiotiikan tutkimuskohteeseen.  

Tämän jakson tutkimusarkisto rakentuu semioottisen viestintäkäsityksen 
yleisten lähtökohtien pohdinnoille, Donald ja Virginia Fryn näkemyksille sii-
tä millainen peircelainen viestintäkäsite voisi olla, Hallin sisään/uloskoodaus 
-mallin erityisemmälle perustalle ja Eric Michaelsin (1982; 1990; 1994) ja  Keyan 
Tomasellin näkemyksille semioottisesta ohjelmajärjestelmäanalyysista, jonka 
Tomaselli teoksessaan Approaching Images. The Semiotics of Visual Anthro pology 
(1996) ankkuroi toisaalta Michaelsin ohjelmajärjestelmäanalyysiin ja toisaalta 
peircelaiseen semiotiikkaan hyödyntäen myös kulttuurin- ja reseptiotutkimuk-
sen vastaanottoon liittyviä näkemyksiä. 

Tekstijärjestelmäanalyysin kannalta näihin näkemyksiin sisältyy kehityskel-
poisia aineksia, joita voin hyödyntää kun seuraavassa luvussa tarkastelen Gross-
bergin affektiivisen viestinnän teoriaa, jossa eräässä mielessä riitautetaan kaikki 
tässä esiteltävät kuusi viestinnän tutkimuksen lähestymistapaa ja etsitään uutta 
transsenditonta perustaa niin viestinnän kuin populaarinkin tutkimukselle. Fryi-
den, Hallin, Tomasellin ja Michaelsin tarkasteluissa kiinnostavaa on, että niissä 
korostetaan tekstuaalisuuden ohella kulttuuristen käytäntöjen materiaalisuutta, 
joka on keskeistä myös Grossbergin omassa artikulaatioteoreettisessa kulttuu-
rintutkimuksessa. 

Ero Hallin ja Grossbergin edustaman kulttuurintutkimuksellisen viestintä-
käsityksen välillä paikantuu kuitenkin siihen, että Hall korostaa merkityskäytän-
töjen redusoimattomuutta analyysissa kun taas Grossbergille merkityskäytän-
nöt eivät enää ole ensisijaisia. Tämän eron on Hall (2001: 106–107) tiivistänyt 
haastattelussaan seuraavasti: 

Luulen, että on parasta sanoa: hän on Deleuze/Guattari henkilö ja minä taas 
en. Deleuzelta ja Guattarilta omaksutut ajatukset affekteista, jotka menevät 
pitem mälle kuin merkitykset, kiinnostavat häntä kovasti. Osittain tämä johtuu 
tutkimusalasta. Jos työskentelee musiikin parissa, huomaa, ettei lingvistinen 
analogia toimi niin hyvin musiikin suhteen; niinpä hän on kiinnostunut kai-
kista näistä affektiivista ja emotionaalisista vaikutuksista, jotka eivät koskaan 
käänny kieleksi Saussuren semiotiikan mielessä. /…/ Yhä edelleenkään en 
voi ajatella kulttuurintutkimusta ilman kysymystä merkityksistä. En tiedä 
mitä tutkisin, jos en tutkisi merkityksiä. Merkitys on monimutkainen asia, 
joka toimii myös tunteissa ja tiedostamattomalla tasolla, merkityksessä ei ole 
vain kognitiivista, rationaalista puolta. Minulla ei siis ole rajoittunutta käsitystä 
merkityksistä ja ajattelen, että kulttuurissa on kyse juuri merkityksistä. Mutta 
luulen että Larry ei ajattele näin, vaan hänestä kulttuuri menee merkitysten 
taakse, se pitää sisällään merkitysten tuolla puolen olevan alueen. Oletan että 
juuri tässä meillä on erilainen painotus.
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Merkitys, teksti ja elämismaailman 
kulttuuriset käytännöt

Tavallisesti merkki jäsennetään kolmisuhteisena relaationa, mutta Saussuren 
merkkikäsite on itse asiassa vain kaksisuhteinen, koska Saussure tietoisesti 
 rajaa tutkimuksen ulkopuolelle merkin tarkoitteen. Huomiottajättäminen on me-
todologinen valinta, koska merkkisysteemiä synkronisena systeeminä tutkitta-
essa huomioon ei tarvitse ottaa muuta kuin se miten merkit annetussa systee-
missä eroavat toisistaan.

Saussuren merkkikäsitteen eroa voidaan havainnollistaa suhteuttamalla se 
joihinkin muihin yleisesti tunnettuihin merkkiä koskeviin näkemyksiin:

Frege ilmaisu mieli merkitys

Carnap ilmaisu intensio ekstensio

Ogden/Richards symboli ajatus referentti

Peirce merkki tulkitsin objekti

Saussure merkitsijä merkitty (tarkoite)

Saussurea pidetään Peircen ohella toisena semiotiikan perustajista. Semiotiikka 
voidaan lyhyesti määritellä merkkejä, merkityssysteemejä ja niiden tuottamista, 
rakenteistumista ja käyttämistä tutkivaksi tieteeksi. Semiotiikassa voidaan erot-
taa kolmenlaisia suuntauksia: saussurelainen/lingvistinen semiotiikka, peirce-
lainen/fi losofi nen semiotiikka ja kulttuurisemiotiikka (Lotman ja Tarton koulu), 
joista jokaista olen jo käsitellyt pohtiessani siellä ja täällä miten kulttuuriset käy-
tännöt ankkuroituvat elämismaailman rakenteisiin ja millainen rooli joukkovies-
tinnällä on sosiaalisen todellisuuden tuottamisessa.

Tutkimuksessani käsite merkki kohdentuu saussurelaiseen semiotiikkaan 
sitä kautta, että myös itse ymmärrän merkitysanalyysissa olevan kyse ”merk-
kien elämästä yhteiskunnassa”. Tekstin käsite taas sijoittuu omassa luennassa-
ni peircelaiseen kontekstiin. Ricoeurin tavoin ymmärrän tekstin suhteena, joka 
avaa maailmoja tai tuottaa ne merkitysrakenteet, joiden kautta olemme suhtees-
sa elämismaailmaan (peircelaisittain ilmaistuna käytämme tulkitsimia, joilla tul-
kitsemme maailmaa). Tähän liittyy myös tietty ideologiateoreettinen piirre, kos-
ka suhteemme maailmaan voi olla myös vääristynyt tai otamme sen annettuna, 
niin kuin fenomenologit sanoisivat. 

Strukturalistista marxismia edustavan Althusserin ideologiamääritelmässä 
kiteytyy se, mistä tällaisessa ideologiasuhteessa on kyse. Althusserin mukaan 
ideologiassa on kyse siitä, miten ”elämme imaginaarisissa suhteissa olemassa-
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olomme todellisiin ehtoihin”. Määritelmässä tulee itse asiassa merkityssuhteen 
kautta mukaan myös subjektiviteettimme ja ne sosiaaliset representaatiot, joi-
den kautta olemme maailmassa. Kaikki tekijöitä, jotka ovat viestinnällisyyden 
tutkimuksessa avainasemassa. 

Viestinnälliset tekstit ovat tästä näkökulmasta ymmärrettävissä mytologioina 
barthesilaisessa mielessä. Ne tuottavat representaatioita, jotka muuttavat ihmi-
sen toiminnan tuloksena syntyneet teot ajattomiksi ja luonnollisiksi. Ne tekevät 
kulttuurista luontoa. Barthesin näkemys mytologisesta työstä on esimerkillinen 
sille asennoitumiselle, johon sekä jälkistrukturalistisesta että fenomenologises-
ta näkökulmasta viestinnällisiä tekstejä lähestyvä tutkija joutuu ottamaan kan-
taa halutessaan selvittää kulttuuristen käytäntöjen merkitysrakenteita ja niiden 
tapaa tuottaa todellisuutta. Barthes (1994: 19) nimittäin toteaa tähän sisältyvän 
tutkimuksellisen haasteen, jonka jokaisen oman kulttuurinsa kulttuurisia käy-
täntöjä purkavan mytologin on myös ratkaistava: ”Pohtiminen alkoi useimmiten 
tuntemastani kärsimättömyydestä kohdatessani ’luonnollisuuden’, johon lehdis-
tö, taide ja terve järki aina kietoivat todellisuuden. On kuitenkin epäämätön to-
siasia, että se todellisuus, jossa elämme, on koko lailla historiallisesti määräyty-
nyt. En toisin sanoen kestänyt katsoa, kuinka luonto ja historia aina sekoitetaan 
keskenään, kun meille kerrotaan nykyisyydestämme, ja halusin päästä käsiksi 
ideologiseen liioitteluun, joka minusta kätkeytyy sanomattakin-selvien-asoiden 
koristeelliseen näytteillepanoon” (kursivointi Barthesin).

Tutkimukseni kolmas keskeinen ulottuvuus, kommunikatiivinen toi-
minta, liittyy kulttuurisemiotiikan tutkimusalaan. En lähde analysoimaan sitä 
kuitenkaan Lotmanin pohjalta, vaan brittiläisen kulttuurintutkimuksen kautta. 
Kulttuurintutkimuksessa – erityisesti Grossbergin artikulaatioteoriassa – vies-
tinnällisyyden käsite on helpoimmin kytkettävissä sekä fenomenologiseen että 
jälkistrukturalistiseen ajatteluun, jotka molemmat edustavat tutkimuksessani 
prosessuaalista lähestymistapaa viestintään. Brittiläisen kulttuurintutkimuksen 
ja Grossbergin edustaman artikulaatioteorian käsityksistä kulttuuristen käytän-
töjen roolista elämismaailman rakenteistumisessa löytyy kaikupohjaa sekä Ri-
coeurin ajattelusta että pragmatistisesta kulturalismista, joiden kautta voin kyt-
keä omat käsitykseni samaan ricoeurilaiseen tekstihermeneuttiseen jälkistruk-
turalistiseen tietokenttään, jossa muutenkin liikun tutkimukseni artikulaatioteo-
reettisella tasolla.

Saussuren merkitys on siinä, että hän siirtyi vertailevasta ja historiallisesta 
kielen kehityksen kuvaamisesta tutkimaan kieltä sopimuksenvaraisena merk-
kijärjestelmänä. Tutkiessaan kieltä merkkijärjestelmänä Saussure erottaa siinä 
tutkimustavallisesti seuraavia tasoja: synkroninen vs. diakroninen tutkimus, 
kielijärjestelmä vs. puhunta, paradigmaattinen vs. syntagmaattinen tutkimus ja 
merkitsijä vs. merkitty-erottelu merkin sisällä.
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SYNKRONIA VS. DIAKRONIA. Saussuren siirtymisen kielen substantiaalisesta 
sen relationaaliseen tarkasteluun Jameson (1972: 13) selittää johtuvan siitä sei-
kasta, että ”kielitieteessä terminologisten vaikeuksien syyt ovat seurausta siitä 
tosiasiasta, että näiden termien avulla yritettiin nimetä objekteja ja substansseja, 
vaikka kielitiedettä tieteenä luonnehtii juuri substanssien puute”. Kun kieltä tar-
kastellaan järjestelmänä, on kyseessä synkroninen tutkimus; kun sitä tarkastel-
laan historiallisesti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä, tällöin kyse on diakroni-
sesta tutkimuksesta. Synkroninen tutkimus kohdistuu puhujan tai puheyhteisön 
tietyllä hetkellä käyttämään kieleen. Diakroninen tutkimus tarkastelee kielen 
kehitystä ja muutosta historiassa, mutta sen tutkimus jää Saussuren synkroni-
aan painottuvassa tarkastelussa toissijaiseen asemaan.

On kuitenkin huomautettava, että käytännössä näitä tasoja ei kuitenkaan 
voida erottaa: itse asiassa kielen diakroninen tutkimus edellyttää synkronista 
tutkimusta, jotta kielen kehityslait saataisiin selville.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että kun Saussure tutkii kieltä merkkijärjestel-
mänä, siinä on kyse seuraavasta: kieli järjestelmänä on täydellinen joka hetkellä 
riippumatta siitä minkälaisia muutoksia se oli hetkeä aikaisemmin läpikäynyt.

Jameson (emt. 6) tiivistää diakronisen ja synkronisen lähestymistavan perus-
tavimmat ontologiset erot seuraavasti: ”Edellisen [diakronisen] perusta on kie-
len puhujien välittömässä eletyssä kokemuksessa kun taas jälkimmäinen [synk-
roninen] pohjautuu tietynlaiseen järjestelmän ulkopuolella olevan suorittamaan 
intellektuaaliseen konstruktioon, joka on tulosta kahden eletyn hetken välisestä 
vertailusta. Näin eletty jatkuvuus korvautuu puhtaasti intellektuaalisella”.

Ongelmaksi jää, miten diakroninen kehitys on mahdollista, jos kieli järjestel-
mänä on joka hetki valmis. Saussurelaisesta näkökulmasta diakroniassa ei kui-
tenkaan ole kyse historiallisesta kehityksestä, vaan kahden peräkkäisen synk-
ronisen järjestelmän muunnoksesta, transformaatiosta. Synkronista analyysia 
harjoittivat myös strukturalistit, jotka kielen ohella tutkivat muitakin kulttuuri-
sesti rakentuneita merkkijärjestelmiä. Erityisesti Levi-Straussin myyttianalyysit 
ja brittiläisen kulttuurintutkimuksen semioottiset media-analyysit edustavat täs-
sä mielessä strukturalismia paradigmaattisimmillaan. Myös Kaja Silvermanista 
synkronisten järjestelmien muuttumisessa on kyse kahden peräkkäisen järjes-
telmän suhteesta.  Silverman (1983: 13) toteaa: ”yksi mahdollinen tapa käsitteel-
listää diakronia saussurelaisen skeeman puitteissa on nähdä se peräkkäisten 
synkronioiden sarjaksi, jossa puhe toimii samalla kertaa muutoksen agenttina 
siirryttäessä synkroniasta toiseen että viiveenä kielen ja sen ’ulkoisten’ painei-
den välillä”.

Ottamatta kantaa ratkaisun pätevyyteen voidaan kuitenkin todeta, että eron 
tekeminen synkronian historiattomuuden ja diakronian historiallisuuden välil-
le oli luonteenomaista myöhemmälle saussurelaisesta kielitieteestä vaikutteita 
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saaneille strukturalistisille tutkimuksille. Näissä tutkimuksissa kielijärjestelmän 
idea laajennettiin koskemaan muitakin merkkisysteemejä – sellaisia kuin muoti, 
mainonta, kirjallisuus, elokuva, myytit, jne.  Kaikissa oli kysymys järjestelmän 
muunnosten tutkimisesta, ei niinkään niiden historioiden alkuperän analyy-
seista. Hyvänä esimerkkinä idean luovasta soveltamisesta voidaan pitää Michel 
Foucault’n teosta The Order of Things, jossa tiettyjen diskursiivisten muodostu-
mien sisäisten muutosten ja episteemisen järjestyksen kumousten nähtiin luon-
nehtivan paremmin tieteen muotoutumista kuin lineaarisen kehityksen. Tieteen 
dokumentaarihistorian, joka perustui jatkuvuuden (kehittymisen) idealle, si-
jasta Foucault peräänkuulutti tieteen monumentaalihistoriaa, jossa katkoksilla 
(muunnoksilla) oli keskeinen merkitys.

Kielen tutkiminen synkroniana nähtiin sisäisen koherenttiuden omaavan 
merkkijärjestelmän analyysiksi: kielen muuttumisen ulkoiset syyt jäivät toissi-
jaisiksi kielen sisäisten syiden tutkimuksen rinnalla. Jameson (1972: 14) toteaa 
lisäksi, että ”Saussuren ’järjestelmän’ käsite implikoi että tässä uudessa jäljettö-
mässä ei-fyysisessä todellisuudessa muoto on sisältöä; näet juuri niin paljon kuin 
käyttämäsi malli sallii sinun näkevän. Toisin sanoen metodologinen lähtökohta 
ei ainoastaan paljasta tutkimuksen kohdetta, vaan se itse asiassa luo sen”.

Myös mediatutkimuksessa semioottisten järjestelmien analyysissa on kysy-
mys todellisuuden rakenteistumisen tutkimuksesta. Samaa ajavat takaa myös 
Grossberg, Wartella & Whitney (2000: 130) kun he tarkastelevat sitä, millä ta-
valla koodit rakentavat semioottisia järjestelmiä, joissa todellisuussuhteemme 
tuotetaan: ” Jokainen yhteiskunta elää niiden merkityskoodien puitteissa, jotka 
se tuottaa itselleen”. Täsmällisemmin:

merkityskoodit eivät ainoastaan esitä maailmaa, ne tuottavat sen. Tai asia voi-
daan ilmaista myös sanomalla, että ne tuottavat toisen todellisuuden; todelli-
suuden, joka on määriteltävissä sen erona materiaalisesta maailmasta – todel-
lisuuden, joka on merkkien maailma, inhimillinen todellisuus (emt. 131).

KIELIJÄRJESTELMÄ VS. PUHUNTA -erottelun kohdalla on kiinnitetty huomiota sen 
yhtymäkohtiin joihinkin Saussuren aikaisiin virtauksiin psykologiassa ja sosiolo-
giassa. Esimerkiksi Durkheimin tapa erottaa persoonallinen ja yksityinen objek-
tiivisesta ja sosiaalisesta on nähty yhteismitalliseksi – tosin vain tiettyyn rajaan 
asti – Saussuren erottelun kielijärjestelmän (joka on objektiivista ja yleistä) ja 
puhunnan (joka on yksilöllistä ja satunnaista) kanssa (kts. tarkemmin Jameson 
emt. 27).

Kieli järjestelmänä (langue) on läpikoteensa yhteiskunnallista, puhujista 
riippumatonta. Se on jotakin kollektiivista, yhteisöllistä ja yliyksilöllistä, koska 
yksittäinen puhuja ei voi hallita kieltä järjestelmänä. Hän voi vain käyttää sitä 
– tai niin kuin Jameson (emt. 26) sanoo: ”langue ei ole niinkään kykyä puhua 
kuin kykyä ymmärtää puhetta”.
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On huomautettava, että vaikka kieli on kollektiivista ja vaikka Saussure tut-
kii kieltä järjestelmänä, myös hän näkee sen toteutuvan vain puhuntojen kautta. 
Kieli on läsnä vain puheessa ja noudattaa kunkin puhujan persoonallista ilmaisu-
tapaa ja ajattelua. Puhuntojen tutkiminen on tärkeää siksi, että vain niiden kautta 
voidaan saada ote niiden takana, niitä ohjaavasta ja tuottavasta kielen sääntöjen 
järjestelmästä. Tästä ongelmasta käyvät hyvästä esimerkistä kuolleiden kielten 
rekonstruoimiseen liittyvät ongelmat. Tällaiset kielet ovat olemassa vain kielijär-
jestelmän tiettyinä tekstuaalisina ilmentyminä, joiden kautta puhuntojen jäljittä-
minen on hankalaa.

Kieltä ohjaaviin abstrakteihin sääntöihin päästään käsiksi eliminoimalla ja 
sulkeistamalla tarkastelun ulkopuolelle kaikki yksilölliset puhekäytänteet, joissa 
kieli ilmenee ja kohdistamalla huomio muutoksessa muuttumattomina säilyviin 
piirteisiin.

PARADIGMA VS. SYNTAGMA. Kolmas jaottelu koskee kielen paradigmaattisia 
ja syntagmaattisia aspekteja. Paradigmaattiset tasot (joista Saussure alun perin 
käytti termiä assosiatiivinen) tutkimuksen kohteena on kielen merkkien valin-
toihin ja arvoihin liittyvät kysymykset. Tutkimus kohdistuu kaikkiin niihin kie-
lenkäytön mahdollisuuksiin, jotka synkroninen merkkijärjestelmä mahdollistaa 
sen käyttäjille.

Syntagmaattinen taso on kielen horisontaalisen järjestyneisyyden tutkimus-
ta. Siinä on kyse diakronisesta tutkimuksesta, sen selvittämisestä, miten tietty 
toteutunut merkkijärjestelmä on rakenteistunut. Syntagmaattinen tutkimus on 
relationaalista, paradigmaattinen simultaanista.

Syntagmaattisia ja paradigmaattisia aspekteja ei voida kuitenkaan kovin hel-
posti käytännössä erottaa tosistaan, sillä kuten Greimas & Courtes (1982: 327) 
toteavat: ”kaikki diskurssityypit, vaikka niillä on syntagmaattinen organisaatio, 
ovat luonteeltaan intertekstuaalisia ja siksi sidoksissa muihin diskursseihin”. 
Greimas ja Courtes tulkitsevat paradigmaattisen akselin vaihtoehtoisia merki-
tyksiä tuottavaksi rakenteeksi. Paradigmaattinen akseli muodostaa loogisia suh-
teita – tai tuottaa assosiatiivisia rakenteita – merkkien välille, jotka ovat tyyppiä 
’sekä… että’ kun taas syntagmaattisen akselin merkitykset ovat lukkoonlyötyjä 
ja loogisia siinä mielessä, että ne ovat muodoltaan tyyppiä ’joko… tai’.

MERKITSIJÄ VS. MERKITTY. Saussuren kiintoisin, oleellisin, ongelmallisin ja 
keskustelua herättänein erottelu liittyy merkin sisäiseen merkitsijän ja merkityn 
yhteenkietoutuneisuuteen signifi kaatio- tai merkityksenantoprosessissa. Mer-
kitsijä ja merkitty ovat kuin paperin kaksi puolta: et voi leikata toista leikkaamat-
ta toista. Tämä saussurelainen näkemys merkin kaksisuhteisuudesta on osoit-
tautunut ongelmalliseksi, koska merkitsijä ja merkitty on pyritty erottamaan 
toisistaan jälkistrukturalismissa; jokainen merkitty on aina jo merkitsijä tai siitä 
voidaan tehdä merkitsijä, väittävät Derrida ja muut jälkistrukturalistit.
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Merkityskäytäntö (signifi kaatio) on akti, joka kiinnittää merkitsijän merkit-
tyynsä, mutta merkitsijän ja merkityn välinen sidos jää aina lopulta konventio-
naaliseksi tai arbitraariseksi. Derridan mukaan tällaiset merkityskäytännöt ovat 
ratkeamattomia.

Merkin ja merkin osien sopimuksenvaraisuuden ottamisella kielen tutki-
muksen lähtökohdaksi on myös tieteellisiä seurauksia. Saussurelaisessa lingvis-
tiikassa ja strukturalistisissa tekstianalyyseissa tämä on johtanut tietynasteiseen 
formalismiin. Jamesonin (1972: 31) mukaan tämä liittyy siihen seikkaan, että 
formalistisen analyysin avulla voidaan kätevästi eliminoida ”myytti luonnollises-
ta kielestä ja se palvelee myös kielen psykologisten tarkastelujen nostamista toi-
selle tasolle: se mikä luonnehtii ihmistä ei ole niinkään suhteellisen erikoistunut 
kyky käyttää kieltä kuin yleisempi kyky luoda merkkejä”.

On huomattava, että kun Saussure tarkastelee merkkikäytänteitä, hän ei ole 
kiinnostunut merkin, merkitsijä/merkitty-konstellaatioon suhteesta tarkoittei-
siinsa: ulkomaailma on sulkeistettu merkkijärjestelmien tutkimuksen ulkopuo-
lelle. Vaikka tarkoite tai ulkomaailma ei olekaan merkkien tutkimisen tasolla 
eksplisiittisesti läsnä, se on tuotavissa implisiittisesti mukaan Jamesonin (emt. 
33) mukaan sitä kautta, että ”kyse ei ole niinkään yksittäisestä sanasta tai lau-
seesta joka ’edustaa’ tai ’heijastaa’ yksittäistä objektia tai tapahtumaa todellisessa 
maailmassa kuin siitä kokonaisesta merkkijärjestelmästä, kielen koko kentästä, 
joka on rinnakkainen todellisuuden itsensä kanssa”.

Tällöin merkkijärjestelmä kokonaisuutena tulkitaan analogiseksi ulkomaail-
man struktuurin kanssa, mikä merkitsee, että kielen ja todellisuuden välistä 
suhdetta ei ymmärretä yksiulotteisen korrespondentiaaliseksi vaan todellisuus, 
ulko maailma, tulee annetuksi enemmän tai vähemmän adekvaatisti enemmän tai 
vähemmän annettuna todellisuutena niissä merkkijärjestelmissä, joiden kautta 
se jäsentyy puhujille, ja kuten edellä kävi jo ilmi, juuri tällaisia luonnolliseksi teh-
tyjä järjestelmiä Althusser ja Barthes tarkastelevat omissa teorioissaan ideolo-
gisina tekstisysteemeinä, joihin myös kulttuurintutkimuksen strukturalistisen 
konjunkturalismin vaiheessa brittiläisen kriittisen mediatutkimuksen huomio 
etupäässä kohdistui. Grossbergin, Wartellan ja Whitneyn MediaMaking, Mass 
Media in a Popular Culture (2000) on hyvä esimerkki tällaisesta mediatutkimuk-
sen oppikirjasta. Sen semioottisena lähtökohtana on juuri tutkia todellisuutta ja 
sitä, miten todellisuutta tuotetaan mediassa: ”Semiotiikalla on itse asiassa, hyvin 
vähän sanottavaa representaatiosta, koska se on kiinnostunut siitä, miten koodit 
tuottavat merkitystä, mikä puolestaan tuottaa sen todellisuuden, jossa ihmiset 
elävät” (132).

Jameson (emt. 39) täsmentää semioottisiin järjestelmiin liittyvää todellisuu-
den ongelmaa. Hänen väitteensä, joka itsestäni tuntuu vakuuttavalta, on ”semio-
tiikalle todellisuus on joko muodoton kaaos josta ei voida edes puhua tai sitten 
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se on aina jo, itsessään, erilaisten toisiinsa kytkeytyvien – sekä verbaalisten että 
ei-verbaalisten – merkkien systeemien sarja”. Jälkistrukturalisteille, erityisesti 
Derridalle, todellisuus on juuri kaaos, josta ei voi puhua, kun taas toiset ns. kovat 
semiootikot kuten Greimas ja Eco näkevät semioottisten järjestelmien vastaavan 
ontologisilta sitoumuksiltaan ainakin analogisesti todellisuuden itsensä ontolo-
gista rakenteistumista, jolloin tekstijärjestelmien analyysissa on perimmältään 
kyse todellisuuden semioottisesta rakenteistumisesta. Tai niin kuin Grossberg, 
Wartella & Whitney (2000: 143) asian muotoilevat: ”Juuri viestinnän avulla ihmi-
set luovat sen todellisuuden, jossa elävät. Yhteisen kulttuurin muodostavat mer-
kityskoodit tuottavat sen todellisuuden, jota ne esittävät”.

Vaikka todellisuus voidaan implisiittisesti tuoda mukaan, eksplisiittisesti 
semiotiikka ei tee ontologisia päätelmiä merkitysten suhteessa ulkomaailmaan, 
vaan keskittyy tutkimaan merkkien sisäistä suhdetta järjestelmän sisällä eroina 
muihin merkkeihin.

Merkkien tutkiminen eroina perustuu ajatukselle, että lingvistisellä merkillä 
on aina arvo, joka ilmenee sekä merkitsijän että merkityn tasolla. Arvon avulla 
tietty merkki eroaa kaikista muista saman merkkijärjestelmän merkeistä. Saus-
suren käyttämä esimerkki sakkinappuloiden (merkkien) asemasta suhteessa 
sakkipeliin (järjestelmään) on tunnettu. Sakkipelin nappuloiden arvo ei ole nii-
den materiaalisissa ominaisuuksissa, vaan siinä tavassa, jolla ne liikkuvat sakki-
laudalla: jokin muukin kuin ratsu voi toimia ratsuna, jos sillä on ratsun arvo.

Arvo on yhteydessä järjestelmään: järjestelmän elementit, merkit kielijärjes-
telmässä, sakkipelin nappulat sakkipelissä ja ne rahan merkit (oravannahoista 
digitaaliseen rahaan, markoista euroihin), joita on ajan saatossa käytetty, eivät 
ole olemassa isoloituina, järjestelmän ulkopuolelle. Niillä on merkitys, merkki-
arvo, vain asianomaisessa järjestelmässä (esimerkiksi markalla ei ole arvoa 
euro järjestelmässä).

Itse järjestelmä on jäsentynyt vuorovaikutussuhteiden verkosto: ”kieli on 
muotoa eikä substanssia” on Saussuren tunnettu formulointi. Samoin muutkin 
merkkijärjestelmät, kuten tuli hyvin osoitetuksi kun Kambodiassa raha lakkasi 
olemasta rahan merkki ja muuttui paperiksi – muututtuaan muodosta substans-
siksi se lakkasi toimimasta merkkinä: menetti arvonsa sekä semioottisessa että 
taloudellisessa mielessä.

Käyttämäni auktoriteetti Jameson (1972: 35) tiivistää oivaltavasti: ”kieli ei 
ole objekti, se ei ole substanssi, vaan pikemminkin arvo: täten kielessä on kyse 
identiteetin havaitsemisesta. Mutta kielessä identiteettien havaitseminen on 
sama asia kuin eron havaitseminen; täten jokainen lingvistinen havainto pitää 
sisällään samalla kertaa tietoisuuden omasta vastakohdastaan”.
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Peirce ja semioottinen tulkintaprosessi

Toisin kuin Saussure, Peirce ymmärtää merkkiprosessin (semiosiksen) kolmi-
suhteisuutena. Se koostuu itse merkistä, josta Peirce käyttää joskus vaihtoeh-
toisesti termiä representamen; objektista, eli siitä ulkomaailman kohteesta, jo-
hon merkki viittaa, sekä tulkitsimesta (interpretantista), joka voidaan ymmärtää 
sellaiseksi merkiksi, joka tajunnassamme virittää toisen merkin, jolla ensiksi 
mainittu merkki tulkitaan. Tulkitsinta ei tule sekoittaa tulkitsijaan. Tulkitsin on 
”se, miten merkki ymmärretään”, merkin merkki – se on ymmärrettävä merkin 
tulkintafunktioksi, joka mahdollistaa rajoittamattoman semiosiksen. Seuraava 
esitetykseni perustuu Harveyn (1982: 17–37) Peircen semiotiikkaa koskeville 
pohdinnoille. 

Kolmisuhteinen merkkiteoria perustuu kolmisuhteiselle kategoriastolle. 
Kate goriat jäsentävät objektin, merkin ja tulkitsimen uusiin kolmisuhteisiin 
tasoi hin, joilla on keskeinen rooli kun tarkastellaan viestinnällisyyttä tekstin ta-
solla. Peircelle kategoriat muodostavat sanoja korkeampia merkitystasoja; niitä 
ulottuvuuksia, joista katson elämismaailman merkitysrakenteiden muodostuvan 
ja joiden kautta elämismaailman toimijat arkeaan arjeksi konstituoivat.

Yksyys on havainnon kategoria, joka voi olla esimerkiksi välitön aistielämys; 
kaksuus on tunnistamisen kategoria, esimerkiksi tietyn dynaamisen muodon 
havaitseminen; kolmuus on päättelyn kategoria, esimerkiksi itse merkki on ym-
märrettävissä kolmuutena, koska se edustaa jotakin jossakin suhteessa johon-
kin toiseen.

Peirce hienojyväistää merkin ja merkkiprosessin kolmisuhteisuutta uudella 
kolmijaollaan. Kun merkkejä tarkastellaan suhteessa itseensä, saadaan seuraa-
va kolmijako: qualisign, joka voidaan alustavasti ymmärtää yksittäisen merkin 
laaduksi, esimerkiksi maalauksen väriksi; sinsign on yksittäinen merkki, esi-
merkiksi taideteos ja legisign malli, tyyppi, jonka mukaan voidaan tuottaa uusia 
merkkejä, esimerkiksi taiteen tyylisuunta.

Tunnetuin ja käytetyin kolmijaottelusta on merkin suhde objektiinsa. Ikoni 
on merkki, joka on samankaltainen kuin sen kohde; indeksi on merkki, jossa 
merkin ja kohteen välillä on jatkuvuuteen perustuva suhde; symboli on merkki, 
jossa merkin ja kohteen välinen suhde on täysin sopimuksenvarainen, konven-
tionaalinen. Ikonisia merkkejä ovat esimerkiksi valokuva, veistos, elokuvat, mut-
ta myös algebraaliset kaaviot ja graafi set esitykset; indekseistä Peirce mainitsee 
lämpömittarin, symptomit ja kädellä osoittamisen: symboleista merkittävin on 
luonnollinen kieli.

Ongelmallisin, mutta Peircen ja viestinnällisyyden analyysin kannalta kieh-
tovin jaottelu koskee merkkien suhdetta tulkitsimeensa. Määritelmänomaises-
ti suhteessa on kysymys seuraavasta. Reema on yksittäinen merkki, joka voi 
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toimia tulkitsemana – se on yksyytenä kvalitatiivisen mahdollisuuden merkki. 
Lause / propositio on vähintään kahden reeman muodostama kokonaisuus, 
joka tulkitsemana toimiessaan on kaksuutta – se on aktuaalisen olemassaolon 
merkki. Päättely / argumentti on useamman lauseen / proposition muodostama 
kokonaisuus, joka tulkitsemana toimiessaan on kolmuutta – se toimii tavan tai 
säännön(mukaisuuden) merkkinä.

Ohimennen voidaan mainita, että Morris kehitteli Peircen semiotiikkaa 
beha vioristiseen suuntaan. Morris erottaa merkkiprosessin tutkimisessa peirce-
laisittain kolme tasoa, joista kaksi ensimmäistä lankeaa yksiin objekti- ja merkki-
positioiden kanssa, mutta joista kolmas ei enää vastaa Peircen tulkitsin-position 
tulkintaa. Semantiikka on Morrisille se tutkimusalue, jossa merkkejä tarkastel-
laan suhteessa objekteihinsa, syntaktiikka puolestaan tarkastelee merkkien suh-
detta toisiin merkkeihin tietyssä merkkisysteemissä ja lopuksi tulee pragmatiik-
ka, joka tarkastelee merkkikäyttäytymistä – merkkien suhdetta käyttäjiinsä.

Peircen merkkikäsite on kiinteässä yhteydessä merkkiprosessin rajoittamat-
tomuuteen. Merkkiprosessin rajoittamattomuus luonnehtii myös Derridan teks-
titeoriaa.  Hän ei kuitenkaan noudata omassa eroumaattisessa tekstiteoriassaan 
peircelaista kolmijaottelua, vaan sulkeistaa kohteen tutkimuksen ulkopuolelle. 
Derridan tunnettu väitehän on, että tekstin ulkopuolella ei ole mitään. 

Seuraava Peircen semiosiksen määritelmä on yksiselitteinen, mutta samalla 
kuitenkin moniulotteinen, että se kaipaa hieman selitystä: ”On tärkeää ymmär-
tää mitä tarkoitan semiosiksella. Kaikki toiminta on luonteeltaan parien välistä 
olipa se dynaamista toimintaa tai toimintaa joka tapahtuu joko raa’an voiman – 
fyysisen tai psyykkisen – avulla. ’Semiosiksella’ sen sijaan tarkoitan toimintaa tai 
vaikutusta, joka on tai käsittää kolmen subjektin välistä yhteistoimintaa – kuten 
esimerkiksi merkin, objektin ja tulkitsimen – tämän kolmisuhteisen vaikutuksen 
olematta ratkaistavissa parien toiminnan pohjalta” (5.332; 5.3484).

Toisin sanoen semiosis on aina kolmuutta. Jokainen merkki (Saussuren 
merkitsijä) on tulkittavissa toisella merkillä (Peircen tulkitsimella). Merkitys-
käytäntö (Saussuren signifi kaatio) tai merkkiprosessi (Peircen semiosis) muo-
dostaa merkkiverkon, joka koostuu loputtomista merkkiyhdelmistä, joissa merk-
ki kiinnittyy toiseen merkkiin. Kun Peircen idea siitä, että jokainen merkki on 
tulkittavissa toisen merkin avulla käännetään saussurelaiselle terminologialla, 
merkitsee tämä, että jokainen lingvistinen merkki on aina tulkittavissa toiselle 
lingvistisellä merkillä: jokainen sana viittaa toiseen sanaan loputtomassa merki-
tysketjussa, joka tuottaa loputtomasti uusia merkityksiä. Mutta tällä rajoituksel-
la: niiden tuotanto on aina tiettyjen kontekstien, merkitysyhteisöjen, rajaamaa. 
Peirce samoin kuin Derrida ajattelee, että merkitys saa merkityksensä vasta tie-
tyssä kontekstissa ja näitä konteksteja on aina rajallinen määrä. Samaa mieltä on 
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myös Ricoeur, jonka oma tekstihermeneutiikka korostaa vastaavaa kontekstuaa-
listen ehtojen huomioimista tekstintulkinnassa.

Konkretisoin vielä hiukan peircelaista semioottista ajattelua viestinnällisyy-
den näkökulmasta ottamalla esittelyyn Donald ja Virginia Fryn artikkelin ”A 
Semiotic Model for the Study of Mass Communication” (1986), jossa he kehitte-
levät peircelaisesta näkökulmasta joukkoviestinnällisten tekstien tulkintamallia, 
jota itse kehittelen tässä vielä eteenpäin ja jota tulen käsittelemään ja kehittele-
mään edelleen seuraavissa jaksoissa esitellessäni lähemmin Derridan, Barthe-
sin ja Grossbergin näkemyksiä erilaisista viestintäilmiöistä. Fryt käyttävät Peir-
cen tulkitsimen käsitettä, jonka he ymmärtävät samoin kuin Peirce. Fryt erotta-
vat kolmen tyyppisiä tulkitsimia: emotionaalisia (jotka edustavat yksyyttä), ener-
geettisiä (jotka edustavat kaksuutta) ja loogisia (jotka edustavat kolmuutta).

Emotionaalinen tulkitsin liittyy merkitysjärjestelmän välittömään tunnistami-
seen. Ilmiö tunnistetaan joksikin, mutta sille ei tuoteta vielä erityistä tulkitsinta. 
Se on affektiivinen reaktio – tekstin tuottaminen jonakin. Perustavimmalla tasol-
la siinä on kyse lähettäjän intentioon reagoinnista: merkki rekisteröityy tajun-
nassa, mutta sitä ei tulkita vielä jonakin erityisenä merkityksenä (psykologisella 
terminologialla ilmaistuna: signaali menee perille, mutta sille ei tuoteta merki-
tyksenomaavaa muotoa – sen mieli, subjektin antama merkitys, on avoin).

Energeettinen tulkitsin tulee lähelle morrislaista näkemystä käyttäytymises-
tä tai vaikutuksesta. Se voidaan ymmärtää tulkitsimen aikaansaamaksi mentaali-
seksi ja/tai fyysiseksi reaktioksi, jossa siirrytään tilasta S tilaan S’ (tämä siirtymä 
voi olla pysyvä tai väliaikainen). Siirtyminen tilasta S tilaan S’ edellyttää toimin-
taa T. Kommunikatiivisessa toiminnassa tämän tilan muutoksen aiheuttava teki-
jä on joukkoviestinnällinen teksti JT. Se voidaan ymmärtää viestinnällisyyden 
minimiehdoksi: viestinnällisyys edellyttää tietyn kommunikatiivisen kontekstin 
jossa merkityksen tulkinta voi tapahtua.

Emotionaaliset tulkitsimet ovat alkuperäisiä merkityksiä, yleisön jäsenten 
käyttäytyminen niihin reagointia: tietyn situaation S muuttumista situaatioksi S’ 
joukkoviestinnälliseen tekstiin JT reagoimalla. Kommunikatiivinen toiminta KT 
voidaan tällöin ymmärtää energeettisen tulkitsimen tuottamiseksi. Käyttäyty-
misessä ei ole niinkään kyse suorasta tai epäsuorasta reagoinnista joukkovies-
tinnälliseen tekstiin JT (stimuluksesta joka aiheuttaa sitä tai tuota), vaan vasta-
uksesta tekstin synnyttämään välittömään tulkitsimeen – vastaanottaja tulkitsee 
joukkoviestinnällisen tekstin JT oman elämän horisontin puitteissa (tai torjuu 
sen). Tulkinta on tällöin semioottisen situaation S muuttumista uudeksi semi-
oottiseksi situaatioksi S’ joukkoviestinnällisen tekstin JT tuottamasta merkitys-
avaruudesta käsin (S � JT � S’).

Looginen tulkitsin on luonteeltaan päättelyllinen, ja itse asiassa Peirce näkee-
kin kaiken toiminnan luonteeltaan tällaisena. Siinä voi olla esimerkiksi kyse 
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merkityksen rationalisoinnista tai yleisemmin merkityksen mieltämisestä jok-
sikin, joka on perusteltavissa vastaanottajan elämänkäytäntöjen pohjalta. Toisin 
sanoen vastaanottaja tulkitsee omaa elämänkäytäntöään S joukkoviestinnällisen 
tekstin JT kautta.

Joukkoviestinnällisen tekstin JT situaatiota S konstituoiva voima voidaan 
määritellä sen mukaan miten tehokkaasti se kykenee puhuttelemaan vastaan-
ottajaansa – miten se vaikuttaa hänen tulkintahorisonttiinsa. Radikaaleimmassa 
tapauksessa joukkoviestinnällinen teksti JT laajentaa vastaanottajan maailman-
tekstiä MT, koska se tuo vastaanottajan horisonttiin sellaisia maailman raken-
nusaineita, joita siinä ei aikaisemmin ole ollut. Muutos voidaan kaavamaisesti 
esittää seuraavasti:

Tapaus 1. S �  MT � JT �  MT’

Toiseksi joukkoviestinnällinen teksti voi muuttaa vastaanottajan elämänsituaati-
on tulkintaa vastaanottajan maailmantekstin puitteissa. Muutos voidaan kaava-
maisesti esittää seuraavasti:

Tapaus 2. S � JT �  S’ � MT

Kolmanneksi joukkoviestinnällisen tekstin vaikutukset joko vastaanottajan maa-
ilmantekstiin tai hänen elämänsituaatioonsa voivat jäädä minimaalisiksi tai se ei 
vaikuta lainkaan. Vaikutuksettomuus voi ilmetä kahdella tavalla. Joukkoviestin-
nällinen teksti ei muuta elämänsituaatiota, koska joukkoviestinnällisen tekstin 
merkitysavaruus on jo osa vastaanottajan elämänkäytäntöä. Tämä tapaus voi-
daan kaavamaisesti esittää näin:

Tapaus 3.1. JT � S �  MT

Toinen tapaus, jossa joukkoviestinnällinen teksti ei aiheuta muutosta sen enem-
pää vastaanottajan elämänsituaatioon kuin tämän situaation tulkintaan, syntyy 
silloin kun vastaanottajan elämänkäytännöt jäävät osaksi joukkoviestinnällisen 
tekstin merkitysavaruutta. Tässä tapauksessa joukkoviestinnällinen teksti vah-
vistaa vastaanottajan maailmankuvaa. Tämä  tapaus voidaan esittää kaavamai-
sesti näin:

Tapaus 3.2. S � JT � MT

Kaikissa tapauksissa vastaanottaja tulkitsee omilla tulkitsimillaan joukkovies-
timien tuottamia tulkitsimia. Joukkoviestinnälliset tekstit toisin sanoen tulevat 
aina vastaanotetuiksi joistakin tulkintahorisonteista käsin, joissa ne otetaan (tai 
jätetään ottamatta) osaksi elämänkäytäntöjä. Toisin sanoen tekstuaalisuus näin 
ymmärrettynä ei ole jotakin joka on subjektista riippumatonta – päinvastoin, se 
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on subjektin tapa tehdä maailmaa itselleen mielekkääksi. Tällainen joukkovies-
tinnällisten tekstien, situaatioiden ja maailmantekstien artikulaatioprosessien 
tarkastelu mahdollistaa kommunikatiivisen toiminnan erilaisten elämismaa-
ilman rakenteita jäsentävien puolien analyysin. Nämä piirteet ovat keskeisesti 
esillä tuonnempana esiteltävän Eric Michaelsin ja Keyan Tomasellin semiootti-
sessa ohjelmajärjestelmäanalyysissa. Molemmat korostavat, että semioottisessa 
analyysissa on otettava huomioon se, miten kulttuuriset käytännöt kytkeytyvät 
muihinkin kuin sanomien tekstuaalisiin elementteihin. 

Fryt analysoivat merkkiprosessin tulkinnallisia ulottuvuuksia tarkastelemal-
la oppilaittensa reaktioita Bond-elokuvissa esiintyviin viettelykohtauksiin. Yleisö 
voi esimerkiksi nähdä Bondin suhteet naisiin tyypillisinä Bond-elokuvien viet-
telyrituaaleina. Tällöin näiden kohtausten tunnistaminen viettelykohtauksiksi 
muodostaa emotionaalisen tulkitsimen (siis lähettäjän todennäköisesti tarkoitta-
man ja kulttuurisesti käyvän merkityksen oikean tulkinnan). Energeettinen tul-
kitsin koostuu yleisön jäsenten reaktioista tähän viettelykohtaukseen. Kyse on 
situaation S muuttumisesta situaatioksi S’ (kiihtymys, ihailu, vastenmielisyys, 
tms. päättelyllinen reaktio emotionaaliseen tulkitsimeen). Loogisen tulkitsimen 
avulla viettelykohtaukselle annetaan tulkinta vastaanottajan omasta situaatiosta 
(jolloin se voidaan ottaa osaksi arjen tietovarantoa tai torjua siihen sopimatto-
mana). Bond-elokuvien viettelykohtauksille tuotetaan tietty mieli oman elämän-
käytännön pohjalta. Edellä esitettyjä tulkintaskeemoja hyödyntäen viettelykoh-
tausten tulkinnat voivat olla seuraavanlaisia, mutta eivät missään tapauksessa 
tyhjenny niihin.

Bond-elokuvien viettelykohtaukset joukkoviestinnällisinä tekstinä voivat 
olla yhdenmukaisia vastaanottajan arvomaailman kanssa (tapaus 3.1). Toiseksi 
ne voivat myös vahvistaa vastaanottajan maskuliinista minäkuvaa: juuri tuollai-
sia miesten ja naisten välisten suhteiden tulisi olla (tapaus 3.2). Näiden kahden 
tapauksen välimuoto on tapaus, jossa katsoja suhteuttaa katsomiskokemuksen-
sa Bond-elokuvia koskeviin odotuksiinsa: juuri tuollaisia suhteita odotan löyty-
vän Bond-elokuvista, mutta ei tee siitä omaa elämäänsä koskevia johtopäätöksiä. 
Neljäs reaktio Bond-elokuvien viettelykohtauksiin on sen tarjoaman elämänmal-
lin torjunta: ’se on seksismiä’. Kysymys on tällöin joukkoviestinnällisen tekstin 
tarjoaman elämänsituaation tulkinnan ja vastaanottajan oman elämänsituaation 
välisestä kuilusta. Tämä poikkeaa kaikista edellä esitetyistä tulkintaskeemoista 
sikäli, että siinä on kysymys lähettäjän ja vastaanottajan maailmantekstien väli-
sestä yhteismitattomuudesta: tulkintaskeemat joutuvat täydelliselle törmäys-
kurssille.

Olennaista näissä tulkitsimien analysoinneissa ei ole saavuttaa yhtä oikeaa 
tulkintaa. Tulkitsinketjujen tulkinnan avulla voidaan konstruoida erityyppisiä 
mielekkäitä sanoman vastaanottostrategioita, jotka ovat muutoksia vastaanotta-
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jan elämänsituaatiossa (siirtymiä S:stä S’) tai muutoksia elämismaailman situaa-
tion tulkinnassa. Nämä siirtymät voivat jäädä pysyviksi (jolloin niistä tulee osa 
maailmantekstiä), tilapäisiksi (jolloin ne koskevat ainoastaan sen hetkisen jouk-
koviestinnällisen tekstin prosessointia) tai niiden avulla voidaan kyseenalaistaa 
vakiintuneita merkitysrakenteita ja tuottaa uudenlaisia tulkitsinketjuja. Kaikissa 
näissä tapauksissa tulkintojen koherenttisuus on tietyllä tavalla tulkinnan tavoit-
teena: ymmärtää niitä merkityksiä, joita vastaanottajat arjessaan tuottavat. Feno-
menologisesti ilmaistuna tekstin merkitys on näissä tulkinnoissa sulkeistettu 
tarkastelun ulkopuolelle ja tulkinta kohdistuu siihen, minkälaisen maailman 
tekstit avaavat vastaanottajille ja miten he tekstien avulla työstävät sitä itselleen 
sopivaksi tai kieltäytyvät hyväksymästä sitä maailmaa, jota tekstit heille tyrkyt-
tävät.

Toisin sanoen yhdestä ja samasta tekstistä voidaan rakentaa erilaisia tulkin-
taketjuja. Edellä esitetyt tulkintaskeemat ovat yksi mahdollinen Bond-elokuvien 
viettelykohtausten tulkintaketjujen purkaminen. Tulkinnoissa on aina kysymys 
tulkintayhteisön konstruoinnista, jossa emotionaalisten, energeettisten ja loo-
gisten tulkitsimien avulla tuotetaan tiettyjä säännönmukaisuuksia, uusia tulkitsi-
mia. Joukkoviestinnällisten tekstien ymmärtämisen kannalta mielenkiintoiseksi 
tuleekin juuri jaettujen merkitysten syntyprosessin selvitys tietyssä maailman-
tekstin määräämässä situaatiossa. Jokainen joukkoviestinnällinen teksti voi arti-
kuloida vastaanottajan maailmantekstiä, tuottaa uusia oman situaation tulkintas-
keemoja tai rakentaa situaation uudella tavalla. 

Myös prosessuaalisten lähestymistapojen yhteydessä esiteltävät Derridan ja 
Barthesin konstekstuaaliset merkitysteoriat ovat oman käsitykseni mukaan yh-
denmukaisia tämän kanssa, koska niissäkin merkitysten kontekstuaalisten ehto-
jen korostaminen rajoittaa merkitysten vapaata kelluntaa, jollaisiksi Derridan ja 
Barthesin käsitykset tekstisyydestä varsin yleisesti on tulkittu.

 

3.5.
SUBJEKTIIVIS-PROSESSUAALINEN 

LÄHESTYMISTAPA

Kommunikaatio fi losofi sena ongelmana, erityisesti sellaisena fi losofi sena ongel-
mana, joka koskee merkityksiä ja niiden maailmaa konstituoivaa luonnetta ja 
merkitysten kautta annettua tiedon mahdollisuutta ja perusteita, on keskeinen 
fenomenologinen ongelma, johon löytyy erilaisia vastauksia. Joitakin näistä on 
esitelty Richard Laniganin teoksessa Speaking and Semiology. Maurice Merleau-
Ponty’s Phenomenological Theory of Existential Communication (1972).
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Fenomenologiassa viestintä ymmärretään interaktionaalisena  prosessina: se 
on merkityksentuottamisprosessi suhteessa maailmaan, ei suhteessa tiedotus-
välineeseen tai sen välittämään tietoon. Tiedotusvälineet vain laajentavat inhi-
millisen kokemuksen mahdollista aluetta, tuovat siihen uusia aspekteja. Elä-
mismaailmaa konstituoivien kommunikatiivisten aspektien tutkimuksen näkö-
kulmasta olisi fenomenologisten mediatutkimuksellisten suuntausten kohdalla 
osuvampaa puhua tiedotusvälineiden sijasta tiedostusvälineistä. Terminä tiedos-
tusväline vastaa Tuchmanin ja muiden fenomenologisten mediatutkijoiden käsi-
tystä uutistoiminnan elämismaailmaa konstituoivasta roolista paremmin kuin tie-
dotusväline. Tiedotusväline tuo mieleen ajatuksen välineestä, joka välittää tietoa, 
kun taas tiedostusväline välineen, jonka avulla tiedostetaan maailmaa. Tiedostus 
on luonteeltaan konstruktiivista; tapa, millä vastaanottaja hahmottaa maailmaa. 
Tiedotus on realistista; tapa, millä maailmaa esittäytyy vastaanottajalle. Mutta on 
ehkä syytä pitäytyä omaksumassani terminologiassa ja puhua joukkoviestinnäs-
tä, jolla on kahden tyyppisiä aspekteja; realistisia ja konstruktiivisia, elämismaa-
ilmaa uusintavia ja uudistavia.

Tiedotusvälineillä on näiden aspektien tuottamisessa merkittävä ja vastuulli-
nen tehtävä. Fenomenologisessa katsannossa tiedotusväline välineenä muuttaa 
primaarin kommunikaatiomuodon – joka on luonteeltaan dialoginen, subjek-
tien välinen prosessi – sekundaariseksi, lähettäjäpositiosta vastaottajapositioon 
tapah tuvaksi merkityksen siirroksi, jossa merkityksen jakaminen noudattaa 
toista logiik kaa kuin primaarissa kommunikaatiosuhteessa. Toisaalta on syytä 
korostaa, etteivät fenomenologit näe näitä kahta suhdetta vastakkaisina, toisen-
sa poissulkevina. Kummassakin on kysymys maailmassaolemisesta mutta tämä 
oleminen on vain luonteeltaan eri tavoin annettua kummassakin tapauksessa.

Viestinnälliset tekstit ovat tai ne pääsääntöisesti näyttäytyvät adialogisina ja 
asubjektiivisina, valmiina merkityksinä. Ihmisten välitön merkityssuhde toisiin 
ihmisiin ja maailmaan muuttuu välittyneeksi. Tosin ero ei ole binaarinen, koska 
kieli välineenä edeltää sekä primaarista merkitysten jakamista että sekundaaris-
ta merkitysten siirtoa.

Kuitenkin voidaan sanoa, että nykyihminen elää yhä välittyneemmäksi 
muuttuvassa merkityssuhteessa maailmaan kuin aikaisemmat sukupolvet. Väli-
tetty merkitysmaailma sisältää yhä enenevässä määrin sellaisia orientoitumis-
tapoja maailmaan, joissa maailmaa konstituoivat aspektit ovat yhä kauempana 
siitä elämismaailmasta, jossa ihmiset arjessaan toimivat. Voi käydä niinkin, että 
maailma, jossa toimija elää ja ne aspektit, joiden kautta hän siinä elää, joutuvat 
epäsymmetriaan. Yksilö huomaa toimivansa sellaisessa merkitysstruktuurissa, 
jossa välitön suhde elämismaailmaan on katkennut. Tällöin hän elää medioitu-
neessa maailmassa.
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Toinen piirre, joka viestinnällisten tekstien välineellistymiseen liittyy, on 
näiden tekstien esittelyyn ottaman maailman luonteen atemporaalisuus. Eletyn 
kokemuksen tässä ja nyt ei ole sama kuin viestinnällisten tekstien esittelyyn otta-
man maailman tässä ja nyt. Näin ei aina kuitenkaan ole, sillä nykyisessä globali-
soituvassa viestintäilmastossa tällainen tilanne toistuu useinkin. Näin kävi esi-
merkiksi kun CNN raportoi operaatio aavikkomyrskyä, jossa eletyn maailman 
tässä ja nyt oli sama kuin esittelyyn otetun maailman tässä ja nyt. Viestinnällis-
ten tekstien tässä ja nyt on se orientaatiopiste, johon vastaanottajan on asetutta-
va tai johon hän välittömästi joutuu ja samaistuu lukiessaan/katsoessaan.

Tästä orientaatiopisteestä hänelle avautuu maailma: viestinnälliset tekstit 
tarjoavat ne aspektit, joissa maailma vastaanottajalle on annettu ja joidenkin vas-
taanottajien kohdalla se on annettu vain näissä aspekteissa. Tiedonvälitys toimii 
ennen kaikkea yhteisön ja avaruuden konstitutiivisten rakenteiden kautta. Tar-
kastellessaan uutistoimintaa, Tuchman (1978) tarkastelee sitä, miten uutisverk-
ko ankkuroituu elämismaailmaa ylläpitäviin instituutioihin ajassa ja paikassa.

Uutisinstituutioiden elämänrytmi on hallinnollisten instituutioiden rytmiä: 
uutistoiminnan rytmi on yhteiskunnallisten instituutioiden toiminnan rytmiä, 
sitä välittävää, sitä uusintavaa, sitä tuottavaa, sitä ylläpitävää. Tähän rytmiin 
uutis toiminta sopeuttaa itsensä. Sellaisilla tapahtumilla, jotka eivät kuulu tähän 
verenkiertoon, on taipumusta jäädä uutisoimatta: ne ovat olemassa tapahtumi-
na, mutta eivät tapauksina. Aika ja avaruus ovat tai ne tajutaan samassa mielessä 
kuin merkitykset intersubjektiiviksi muodoiksi: ne on edellytettävä, että yhtei-
söllinen toiminta olisi ylipäätään mahdollista.

Nykyisin viestintä toimii yhteisön ajan ja avaruuden orientaatiopisteiden 
välittäjänä; pisteiden, joissa vastaanottajat löytävät itsensä joka aamu lehden tai 
television avatessaan. He ovat tässä ja nyt kasvokkain maailman kanssa, joka 
heille eilen oli tässä ja nyt (ajankohtaiset uutiset) tai joka tulee olemaan heille 
tässä ja nyt (mainokset ja lukemispäivää koskevat tapahtumat) tai joka on heille 
vasta joskus tulevaisuudessa tässä ja nyt (uutiset ja sellaiset jutut, jotka koskevat 
tulevaisuudessa toteutuvia tapahtumia, esimerkiksi säätiedotukset, uutiset hin-
nankorotuksista, lakiesityksistä, jne.).

Kommunikaatio pitää yllä ja uusintaa aikaa ja avaruutta, joka on yhteisön 
elinehto. Ajan ja avaruuden intersubjektiivisuus on yhtä välttämätön kuin mer-
kityksenkin, koska ilman niitä olisi vaarana se, että jokainen yksilö eläisi omassa 
monadisessa maailmankaikkeudessaan omassa ajassa ja avaruudessa.

Onko viestinnällisten tekstien atemporaalisella luonteella ja sillä tavalla,  jolla 
se ottaa esittelyyn maailman tapahtumia, vaikutuksia vastaanottajien elämän 
käytäntöihin?

Joitakin vaikutuksia ja merkittäviä muutoksia on pitkällä aikavälillä ilmei-
sesti tapahtunut. Don Ihde on se fenomenologi, joka on kiinnittänyt näihin seik-
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koihin huomiota. Lukuisissa kirjoissaan ja artikkeleissaan Ihde kehittelee feno-
menologista näkökulmaa joukkoviestinnän teknologisten ja kommunikatiivisten 
vaikutusten tutkimiseen, joista mielenkiintoisimmat sisältyvät teoksiin Existen-
tial Technics (1983), Technology of the Lifeworld. From Garden to Earth (1990), 
Philosophy of Technology. An Introduction (1993) ja Bodies in Technology (2001). 
Häntä kiinnostaa erityisesti tiedotusvälineiden elämismaailmaa muuttava luon-
ne sekä niiden välineellisessä että kommunikatiivisessa mielessä. Seuraavassa 
esittelen hänen tuotantonsa innoittamana niitä puolia fenomenologisesta viestin-
nän käsitteestä, jotka ovat relevantteja kun pohditaan viestinnän, kulttuurin ja 
moderniteetin välisiä suhteita.

Ihde osoittaa, millä tavalla massaviestimet (puhelin, radio, sanomalehdet, 
elokuva, televisio, internet) toimiessaan informaation ja tiedon välittäjinä, merki-
tysstruktuurien tuottajina ja tietovarannon kartuttajina, ovat ajan saatossa muut-
taneet ja jatkuvasti muuttavat ihmisten keskinäisiä tapoja kommunikoida keske-
nään ja heidän suhdettaan elämismaailmaansa.

Ihde kehittelee teoriaa teknologiasta yleensä ja viestintäteknologiasta erityi-
sesti johtuvien vaikutusten tutkimiseksi siihen tapaan, jolla ne jäsentävät ihmis-
ten suhdetta arkeen ja siihen todellisuuteen, jossa he joka päivä itsensä löytävät. 
Tiedotusvälineiden aiheuttamat muutokset merkitysstruktuurissa, tietovaran-
nossa ja suhteessa elämismaailmaan eivät välttämättä merkitse negatiivista muu-
tosta. Muutosten aiheuttamat ongelmat johtuvat siitä, että niiden tunkeutuminen 
elämismaailmaan saa sen epätasapainoon, koska hyvin monilta ihmisiltä puuttuu 
alkuvaiheessa valmiuksia orientoitua maailmaan muuttuneiden mallien mukaan. 
He elävät toisenlaisessa merkitysstruktuurissa kuin ne, jotka ovat omaksuneet 
tietovarantoonsa uudentyyppisiä kommunikatiivisia merkitysstruktuureja, joi-
den kautta hahmottavat maailmaa. Se mitä yhdessä merkitysyhteisössä pidetään 
luonnollisena, se voi olla toisessa aivan käsittämätöntä.

Tiedotusväline välineenä voi itse olla se kolmas tekijä, joka tullessaan mu-
kaan primaariin kommunikaatioprosessin saa aikaan muutoksen asennoitumi-
sessa. Uuden median mukaantulo kommunikaatioprosessiin ja ennen kaikkea 
sen muuttuminen elämismaailmaan välttämättömästi kuuluvaksi osaksi on 
 Ihden mukaan se, mitä voidaan kutsua tiedotusvälineen välineelliseksi vaikutuk-
seksi. Välineellinen vaikutus on siinä, että tiedotusvälineellä kolmantena tekijä-
nä on taipumus vaipua taka-alalle, tehdä itsensä näkymättömäksi primaarisessa 
kommunikaatiotilanteessa.

Välineen neutraalisuus suhteessa välitettyyn tietoon ja siihen tapaan, jolla 
itse välineen ei ymmärretä vaikuttavan tapaamme asennoitua todellisuuteen, on 
näennäistä ja johtuu taipumuksestamme sopeutua välineenmukaiseen havainto-
tapaan. Välineeseen liitetty neutraalisuus on kuitenkin pettävää, sillä se itse asias-
sa Ihden mukaan vaikuttaa primaariin kommunikaatiotilanteeseen siinä määrin, 
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että se ainutkertainen ja uusi joka sisältyy välineelliseen merkityksenvälitykseen 
ja sen tapaan jäsentää havaintotapaamme, muuttuu lyhyen ajan kuluessa tutuksi 
ja arkipäiväiseksi.

Se muutos, joka tulee kommunikaatioon mukaan jokaisen uuden teknolo-
gisen innovaation myötä, muuttuu nopeasti tiedostetusta tiedostamattomaksi 
elämismaailmaan luonnostaan kuuluvaksi aspektiksi muiden luonnollisten ja 
luonnollistavien aspektien joukkoon. Se saa luonnollisen asemansa ihmisten ta-
vassa olla suhteessa elämismaailmaansa. Se omaksutaan luonnollisena asentee-
na, jolla toimijat ovat suhteessa elämismaailmaansa. He eivät enää ole tietoisia 
asennoitumisessaan tapahtuneesta muutoksesta.

Havainnollistan muutaman esimerkin avulla, miten subjektiivis-prosessuaa-
lisissa viestintämalleissa lähestytään joukkoviestinnällisiä tekstejä. Fenomeno-
logisesti suuntautuneita tutkijoita on kiinnostanut erityisesti se, millä tavalla 
elämismaailman toimijoiden suhde toimintaympäristöönsä rakentuu. Tuchman 
tarkastelee esimerkiksi sitä, miten toimittajien elämismaailmaa konstituoivat 
merkitysstruktuurit toimivat toimittajien työtä ohjaavina viitekehyksinä. Toi-
saalta Tuchman kiinnittää myös huomiota siihen millä tavalla kaikki toiminta on 
refl ektiivistä. Refl ektiivisyys ilmenee esimerkiksi siinä, miten toimittajat tekstiä 
tuottaessaan koko ajan tiedostavat tuottavansa sitä annettujen merkityskäytän-
töjen kautta. Vastaavasti on tutkittu sitä, mitä tapahtuu kun median tuottama 
merkitysstruktuuri muuttuu annettunaotetuksi. Tämän muutoksen kulttuuri-
looginen ilmentymä on mediavälitteisen suhteen omaksuminen arkisiin elämän-
käytäntöihin. Altheide ja Snow (1979) kutsuvat näitä suhteita medialogiikaksi. 
Medialooginen asennoituminen läpäisee yhä vahvemmin olemistamme maail-
massa. Mediavälitteisyydestä on tullut osa sitä luonnollisena otettua struktuu-
ria, joka ankkuroi meitä maailmaan. Niin kuin Altheide toteaa, merkityssuhteen 
muutosta tukee sitä vastaavan uudentyyppisen minän, mediaminän, syntyminen 
hallitun kulutuksen yhteiskunnassa.

Ihmisen suhde todellisuuteen – siihen maailmaan, jossa hän elää – on Ihden 
(1982: 60) mukaan intentionaalinen, ”se on valikoiva ja se keskittyy koettuun 
ympäristöön, jota kutsutaan maailmaksi”.

Maailmaa koetaan ajassa ja paikassa. Se on samalla kertaa sekä läsnä meil-
le että eri kuin ja toinen kuin me. Ihminen on kokija ja maailma on ympäristö, 
jota koetaan, toteaa Ihde. Kokemus suuntautuu intentionaalisessa aktissa maail-
maan. Maailman kokemisessa on kyse toiminnallisesta suhteesta siihen. Suun-
tautuneisuuden Ihde esittää yksinkertaisesti näin

Ihminen  maailma
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Suuntautuneisuuden lisäksi suhde on refl eksiivinen ja interaktiivinen. Intentio-
naalisuus on refl eksiivistä suhteessa maailmaan siinä mielessä, että ”se mitä me 
loppujen lopuksi tiedämme itsestämme, on tiukasti ottaen vastavuoroisessa suh-
teessa siihen, mitä me tiedämme maailmasta” (emt. 61).

Intentionaalisuuden interaktiivisuus jäsentyy sitä kautta, mitä maailma on 
suhteessa kokevaan minään. Suomemmin sanottuna kyseessä ei ole ainoastaan 
kokevan minän suhde maailmaan, vaan myös toisinpäin. Ihmisen ja maailman 
välillä vallitsevaa interaktiivista suhdetta Ihde havainnollistaa jälleen varsin 
yksin kertaisella kuviolla

Ihminen  maailma

Interaktiivisuus on vastavuoroinen suhde: ilman maailmaa ei olisi minää, ilman 
minää, ei kokemusta maailmasta.

Tiedotusväline toimii suhteessa välittäjänä, eli mediumina. Se on jotakin joka 
asettuu kokemuksen lähettäjän ja sen vastaanottajan väliin – aivan kuin meedio 
elävän ja kuolleen väliin, toteaa Ihde. Tiedotusvälineellä on fenomenologisesti 
ymmärrettynä kommunikaatiotapahtumassa hermeneuttinen rooli – rooli, jota 
voidaan Ihden mukaan verrata papin tai oraakkelin tehtäviin: heidän tehtävänsä 
on välittää ja tulkita jumalien sanomia seurakuntalaisille.

Primaarissa kommunikaatiotapahtumassa välittäjän roolissa on kieli, vaikka-
kaan Ihde ei näytä mieltävän kieltä välineenä, koska hän määrittää konkreetin 
kommunikaatiosuhteen maailmaan suuntautuneisuutena

Ihminen  maailma

Tässä suhteessa intentionaalinen interaktio maailmaan on välttämätön ja sen pa-
radigmaattinen muoto on ihmisten välinen dialogi. Suhde muuttuu välittyneeksi 
heti kun se tapahtuu muuten kuin kanssasubjektien välisessä keskustelutilan-
teessa. Siitä tulee jonkun välineen välityksellä tapahtuvaa kommunikaatiota

Ihminen  �  väline  �  maailma

(minä  �  puhelin  �  sinä)

Välineellisen kommunikaation etu on siinä, että se laajentaa ratkaisevasti elämis-
maailman kommunikatiivista kenttää niin ajassa kuin avaruudessa. Kommuni-
kaation ajallisavaruudellinen laajeneminen muuttaa myös primaaria kommuni-
kaatiotilannetta. Merkityksen jakamiseen tulee mukaan välinespesifi t elementit.

Tietyllä välineellä on mahdollista viestiä vain rajoitettu, juuri tuon välineen 
mahdollistama määrä, merkitystä. Merkittävin ero välineellisessä ja kanssa-
subjektien välillä tapahtuvassa kommunikaatiotilanteessa on siinä, että välineel-
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lisesti välitetyt merkitykset ovat suurimmaksi osaksi kommunikaatiotilanteessa 
vastavuoroiseen merkityksenantoon perustuvia.

Välittyneessä kommunikaatiossa esimerkiksi seuraavat merkitystä syn-
nyttävät elementit joko häviävät kokonaan tai ne täytyy esittää toisenasteisilla 
merkeillä, jotka ovat ensimmäisen asteen merkkejä konkreetissa kommuni-
kaatiotilanteessa: ihminen välittää merkitystä ruumiillaan (punastuu, hymyilee, 
irvis telee) tai ruumiinsa avulla (puhumalla, kävelemällä, kaikilla kehollisilla toi-
minnoillaan). Nämä luonnolliset merkitysaspektit on esimerkiksi kirjoitetussa 
tekstissä esitettävä niitä vastaavilla konventionaalisilla merkeillä, jotka eivät vält-
tämättä konkretisoidu niinä, joina lähettäjä olisi halunnut niiden konkretisoitu-
van. Merkeillä on toisin sanoen omaa merkityspotentiaalia, joka ei ole lähettäjän 
hallittavissa, varsinkaan kun hän ei voi välineellisessä kommunikaatiotilanteessa 
neuvotellen päästä yhteisymmärrykseen merkityksistä. Lähettäjän kontekstissa 
merkityksillä saattaa olla eri mieli kuin vastaanottajan kontekstissa. Konkreetis-
sa kommunikaatiotilanteessa merkitysten tuottamista on mahdollista säädellä 
itse kommunikaatiotilanteessa kanssasubjektien vastaanottokyvyn mukaan. Vä-
lineellisessä kommunikaatiossa valmiiksi ladatut merkitykset siirtyvät lähettäjä-
positiosta vastaanottopositioon ja palaute tulee, jos on tullakseen.

Yleisemmällä tasolla voidaan todeta, että väline, joka käyttöönottohetkellä 
vaikuttaa oudolta ja vieraalta, muuttuu nopeasti elämismaailmaan kuuluvaksi 
joka päiväisyydeksi, jota ilman ei voi tulla toimeen. Näin on käynyt kaikille vies-
tintäteknologian alueella tehdyille innovaatioille – kirjalle, lennättimelle, radiol-
le, elokuvalle, televisiolle, videolle, kännykälle, internetille – ja tulee käymään 
jatkossakin, koska ihminen pystyy vaivattomasti kotouttamaan uudet havainto-
tapaansa jäsentävät välineelliset elementit.

Erinomainen esimerkki tästä on se tapa, jolla ensimmäiset elokuvakatso-
jat suhtautuivat liikkuviin kuviin. Nähdessään junan tulevan kohti he reagoi-
vat näkemäänsä sen tietovarannon ja siihen sisältyvien merkitysstruktuurien 
tarjoaman tiedon pohjalta. He tiesivät miten tällaisessa tilanteessa tuli toimia: 
juna tulee, pois alta! Elokuvia katsomalla opittiin uusi merkitysstruktuuri, uusi 
maailmassaolemisaspekti. Opittiin, että valkokankaalla kohti tuleva juna esittää 
kohti tulevaa junaa eikä ole tuo juna. Todellisuus ja se tapa, jolla elokuva ottaa 
esittelyyn todellisuuden aspekteja opittiin erottamaan toisistaan: elokuvan kat-
somiseen aluksi liittyneet shokeeraavat katsomiskokemukset muuttuivat tuossa 
tuokiossa tuttuudeksi, arkipäiväisyydeksi. Näin on käynyt myös kaikkien uusien 
viestinnällisten innovaatioiden kohdalla. Mutta miten pitkälle ihminen kykenee 
sopeuttamaan toimintaansa teknologian mukaan muuttumatta koneihmiseksi, 
on jo toinen kysymys.

Carey on esittänyt artikkelissaan ”The Mass Media. Critical View” (1982a: 
18) yhteenvedonomaisesti toisessa artikkelissa käsittelemänsä lennättimen 
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tekno logis-kommunikatiivisten vaikutusten laajuutta. Hänen analyysinsa nou-
dattaa pitkälti Ihden ja muiden fenomenologien tapaa jäsentää teknologisten 
käytäntöjen ja elämismaailman välisiä suhteita. Careyn mukaan lennättimellä 
oli keskeinen asema esimerkiksi massalehdistön synnyssä. Mutta lennättimellä 
oli myös ja ennen kaikkea elämismaailmaa muuttava vaikutus. Se synnytti uusia 
inte raktiomuotoja, uuden käsitejärjestelmän, uuden kielenkäyttötavan ja uuden 
sosiaalisten suhteiden rakenteen. Lennättimen käyttöönotto laajensi ratkaise-
vasti kommunikaation spatiaalisia rajoja ja temporaalisia ulottuvuuksia (standar-
diaika syntyy, tulevaisuus tulee interaktion piiriin). Journalismissa lennättimen 
käyttöönotto eliminoi tiettyjä journalismin muotoja. Ankat ja uskomattomat tari-
nat vähenivät, syntyi uusia kirjoitustapoja. Mm. Hemingway oppi kirjeenvaihtaja-
na olleessaan ns. sähkösanomatyylin. Osaltaan lennätin oli vaikuttamassa myös 
kansallisen, kaupallisen keskiluokan syntyyn 1800-luvun alussa murtamalla kau-
punkikapitalismin (city-state capitalism) muodot. 

Lennätin on viestinnän kannalta merkittävä virstanpylväs, jonka vaikutuksia 
viestinnällisyyden tutkimuksen kannalta ei ole tarpeeksi Careyn mukaan osat-
tu korostaa. Lennätin ja sen elämismaailman rakenteita muuttava vaikutus on 
Careylle yksi esimerkki siitä kehityskulusta, jonka jatkoa sähköisen viestinnän 
kehitys on. Sähköinen viestintä ei ainoastaan mullistanut ihmisten tapaa kom-
munikoida, se mullisti myös heidän tapansa elää. Seuraava Careyn (1989a: 213, 
215) sitaatti kuvaa sitä, miten aika/avaruus -akseli saa aivan uuden merkityk-
sen, jossa siihen asti vallinnut kiinteä suhde viestinnän ja siirron välillä murtuu. 
Tämä sitaatti kuvaa mielestäni hyvin sitä episteemistä murrosta, josta luvussa 1 
puhuin kun tarkastelin viestinnän siirto- ja yhteisyysmalleja tämän murroksen 
indikaattoreina.

The simplest and most important point about the telegraph is that it marked 
the decisive separation of ”transportation” and ”communication”. Until the 
telegraph, these words were synonymous. The telegraph ended that identity 
and allowed symbols to move independently of geography and independent-
ly of and faster than transport [… ] The great theoretical signifi cance of the 
technology lay not merely in the separation but also in the use of the telegraph 
as both a model of and a mechanism for control of the physical movement 
of things, specifi cally for the railroad. That is the fundamental dis covery: not 
only can information move independently of and faster than physical entities, 
but it can also be a simulation of and control mechanism for what has been 
left behind.

Näin siis Carey uuden viestintävälineen, lennättimen, teknologis-kommunikatii-
visista vaikutuksista. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että interaktionististen 
ja fenomenologisten mediatutkimuksellisten suuntausten tapa jäsentää elämis-
maailman kommunikatiivisia rakenteita on melko yhteneväinen: molemmissa 
korostetaan teknologisten innovaatioiden välineellisten ja kommunikatiivisten 
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vaikutusten luonnetta sosiaalisten rakenteiden muutoksissa modernisoituvassa 
(viestintä)yhteiskunnassa.

Ihde on tehnyt vastaavia huomioita puhelimen kohdalla. Puhelimen tulo 
väli neenä mukaan maailman intentionaaalisen kokemiseen vaikuttaa myös itse 
kokemis aktiin. Väline ei ole tässä suhteessa neutraali. Esimerkiksi puhelin 
muutti luonnollisen ajan ja avaruuden kokemistapaamme: se kutisti välimat-
kat pseudoläheisiksi. Pseudous on siinä, että puhelin välineenä jäsentää uudel-
la taval la toisen kokemista ja sitä tilannetta, jossa toinen koetaan läsnäolevana. 
Kun puhe lin yleistyi, ihmiset lakkasivat vähitellen kiinnittämästä huomiota 
outou teen, joka liittyi puhelimen välityksellä tapahtuvaan viestintätilanteeseen. 
Puhelin tuli mukaan inhimilliseen kommunikaatiotapahtumaan yhdeksi sen 
luonnollisista aspekteista: ”lähipuheluista ei synny haloota”. Puhelimen tuoma 
uusi ajallis avaruudellinen kokemustapa (pseudoläheisyys) sulautui yhdeksi 
todel lisuuden koke musaspektiksi muiden joukkoon.

Vielä selvemmin kuin elokuvan, lennättimen ja puhelimen kohdalla, ajallis-
avaruudellinen kokemistapaamme muuttava luonne näkyy television kohdalla. 
Televisio on Ihden (1982: 66) mukaan ”laajentanut aistikokemuksemme aluet-
ta ajassa ja avaruudessa, mutta samalla myös redusoinut sitä”. Valaisen yhdellä 
mielestäni tähän sopivalla esimerkillä mitä Ihde tällä tarkoittaa. 1990-luvun alku-
puolelta lähtien urheilutapahtumissa on yleistynyt ilmiö, jota voisi kutsua urheilu-
tapahtumien medioitumiseksi. Stadioneilla paikan päällä kilpailuja seuraavilla on 
mahdollisuus katsella niitä urheilusuorituksia, jotka he olivat hetki sitten omin 
silmin nähneet, uudelleen ja hidastettuina stadionin jättimäisiltä valotauluilta.

Ilmiö fenomenologisesti tulkittuna: urheilukilpailujen katsojat olivat oppineet 
uuden havaintomuodon, hidastetun uusinnan. Hidastettu uusinta on muuttunut 
ajan saatossa niin keskeiseksi urheiluun välttämättä kuuluvaksi luonnolliseksi 
aspektiksi, että katselijat odottavat myös aktuaalisessa tilanteessa hidastuksia 
heti suoritusten jälkeen ja he myös saavat ne urheilukilpailujen järjestäjien suo-
siollisella avustuksella stadioneitten valotauluilta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, 
millä tavoin kommunikatiivinen havaintotapa ja spesifi nen havaintomuoto, hidas-
tus, tunkeutuu elämismaailman struktuureihin.

Summaten voidaan todeta, että television ajan ja avaruuden kokemistapaam-
me mullistava vaikutus ilmenee siinä, että televisiolla on kyky esittää se mikä on 
mennyttä ja se mikä on tai oli muualla nykyhetkessä ja lähietäisyydellä. Tämä on 
tietenkin hieman paradoksaalinen johtopäätös, jos ajattelee sanan etymologiaa 
– tele visio: kauko näkö. Television esitetty maailma koetaan preesensissä – täs-
sä ja nyt. Televisio vahvistaa ”välitettyyn toiseuteen liittyvää irreaalista nykyisyy-
den kokemistamme” toteaa Ihde (1982: 66). 

Teknologis-kommunikatiivisessa katsannossa televisiolla on transsenden-
taalinen luonne – se kykenee ylittämään inhimillisen ajan ja avaruuden kokemi-
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seemme liittyvät rajoitukset. Tämä ei ole tietenkään normaalin katsojan ongel-
ma, joka tiedostaa aina jollakin tasolla television katsomiskoodin. Se on ongelma 
ainoastaan niille, jotka elävät arkeaan television koodissa, kuten esimerkiksi 
jotkut fanaattiset urheilukilpailujen seuraajat, jotka eivät enää saa mitään irti ur-
heilukilpailuista ilman hidastuksia tai sellaiset henkilöt kuin Mr. Chance Jerzy 
Kosinskin romaanissa Mukana kuvassa (1972), joka elää omaa elämäänsä tele-
visiomaailmassa – hänen elämänsä rajoittuu siihen, mitä hänen mediaminänsä 
kokee: hänen kaikki kokemusaspektinsa ovat mediavälitteisiä. Samaa teemaa 
käsitteleviä elokuvia löytyy runsaasti, esimerkiksi Woody Allenin Zelig (1993) 
tai Peter Weirin The Truman Show (1998)

Viestinnällisissä teksteissä esitetyn maailman transsendentaaliseen luontee-
seen suhteessa arkimaailman kokemiseemme sisältyy fenomenologinen näke-
mys uutisista artefaktana, jota Gaye Tuchman on käsitellyt teoksessaan Making 
News (1978). Fenomenologien tapaan Tuchman lähtee siitä, että viestinnällisten 
tekstien esitetyssä maailmassa objektit on annettu toisten aspektien kautta kuin 
mitä ne ilmenevät todellisessa maailmassa. Toisin sanoen tiedotusvälineissä esi-
tetty maailma ei ole ajallisavaruudellisen kokemismaailmamme kuva. Sillä on 
oma, sille tyypillinen ajallisavaruudellinen tapansa ottaa esittelyyn arkielämän 
asiantiloja, tuottaa tapahtumista tapauksia Tuchmanin omalla terminologialla.

On kuitenkin huomautettava, että vaikka havainnoimme myös viestinnälli-
sissä teksteissä esitettyjä maailmoja samojen ajallisavaruudellisten aspektien 
kautta kuin kokemaamme maailmaa, niin tästä huolimatta voidaan sanoa  samoin 
kuin elokuvan, puhelimen, lennättimen ja television kohdalla, että joidenkin 
viestinnällisten tekstien, mutta ennen kaikkea television, esitetyn maailman 
ajallisavaruudellinen maailmanhahmotustapa on alkanut yhä enenevässä mää-
rin strukturoida myös tapaamme olla suhteessa elämismaailmaan. Arki koetaan 
televisionomaisesti. Tästä ilmiöstä on mielestäni kysymys myös tositeeveessä, 
jossa arkea ei pelkästään koeta televisionomaisesti, vaan se halutaan myös elää 
televisionomaisesti televisiossa.

Vaikka vastaanottaja yleensä havaitsee ja tunnistaa esitetyn maailman muut-
tuneen aika–avaruus -ulottuvuuden yhdellä tasolla, voi toisella tasolla käydä niin, 
että välineellisyys ja sen mukainen havaintotapa materialisoituukin ja siitä tulee 
osa vastaanottajan – sinun ja minun – jokapäiväistä elämää. Fenomenologisem-
min: vastaanottajan itsetulkinnan tasolla mediakokemus muuttuu hallitsevaksi, 
tulee tutuksi, vaihtuu huomaamattomaksi ja alkaa määrätä ja ohjata hänen inten-
tionaalista suhdettaan arkeen ja sitä tapaa, millä hän ymmärtää itsensä ja toiset.

Olen havainnollistanut subjektiivis-prosessuaalisen lähestymistavan näke-
mystä viestinnällisyydestä tässä sitä kautta, miten siinä ymmärretään viestin-
täteknologian ja elämismaailman väliset suhteet. Näin siksi, että nämä teemat 
 eivät ole olleet esillä mediatutkimuksessa ja toiseksi siksi, että fenomenologien 



184 Luku 3

Populaari, viestintä ja artikulaatio Ensio Puoskari

ja interaktionistien käsitykset näistä suhteista tarjoavat toisenlaisen näkemyk-
sen viestintäteknologioiden vaikutuksista kuin esimerkiksi sosiologiset, kultura-
listis-semioottiset lähestymistavat tai McLuhanin ja Innisin näkemyksistä lähte-
vät teknologiadeterministiset näkemykset – vaikkakin McLuhan ja Innis omassa 
luennassani edustavat interaktionistista lähestymistapaa. Tämä puolestaan antaa 
pontta sille väitteelle, että jotakin mediatutkimuksellista suuntausta ohjaavat 
säännöstöt ovat enemmän regulatiivisia kuin lukkoonlyötyjä (saman suuntauk-
sen sisälläkin voi olla ristiriitaisia käsityksiä jostakin viestintäilmiöstä). 

3.6.
OBJEKTIIVIS-PROSESSUAALINEN LÄHESTYMISTAPA

Jälkistrukturalistisissa mediatutkimuksellisissa näkemyksissä viestintää on tut-
kittu Foucault’n diskurssianalyysin, Derridan dekonstruktion, Barthesin tekstu-
aalimallin tai Baudrillardin simulaatiologiikan avaamista näkökulmista.  Niihin 
sisältyvä idea tekstien intertekstuaalisuudesta on johtanut tulkinnan loputto-
maan ideaan: tekstin aina uudelleen uudella tavalla tuottamiseen. Sellaista merk-
kiprosessia, jossa merkitsijän ja merkityn erottamattomuus on dekonstruoitu, 
Derrida kutsuu disseminaatioksi. Tällaisia merkkiprosesseja ei voi kiinnittää 
enää mihinkään transsendentaaliseen perustaan. Niiden luonnetta Derrida tut-
kii teoksessaan Of Grammatology (1976) ja Barthes vastaavasti teoksessaan S/Z 
(1974). 

Grammatologisen tekstianalyysin tavoitteen Derrida (1988: 56) ymmärtää 
näin: ”olen ensimmäisistä julkaisemistani teksteistäni lähtien yrittänyt systema-
tisoida dekonstruktiivisen kritiikin transsendentaaliseksi signikoiduksi tai telok-
seksi käsitettyä merkityksen auktoriteettia vastaan”. Vastaavasti myös Barthes 
irrottaa omalla tekstisyyden käsitteellään merkityksen kaikista transsenden-
teiksi ymmärretyistä tulkintaskeemoista kun hän (1974: 5) kirjoittaa: ”teksti on 
merkitsijöiden galaksi, ei merkittyjen muodostama rakenne; sillä ei ole alkua; 
se on käännettävissä; siihen on monta sisäänmenotietä, joista mitään ei voida 
auktoritatiivisesti asettaa etusijalle; sen liikkeellepanemat koodit ulottuvat sin-
ne minne silmä siintää”.  Kielen äärettömyys pluralistisen tekstin ominaisuutena 
johtaa Barthesin (emt. 5) derridalaiseen johtopäätökseen: ”tekstin ulkopuolella 
ei ole mitään, koskaan ei ole olemassa kokonaista tekstiä”.

Derridan grammatologinen projekti ei ole saanut kovin monia mediatutki-
muksellisia sovellutuksia. Tämä on yllättävää, sillä Derrida (1988: 21–22) itse nä-
kee teoksensa pohjustavan ”tiedonvälityksen alueella tällä hetkellä tapahtu vien 
mullistusten empiiristä tutkimusta, toisin sanoen niiden uusien struktuu rien 
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tutkimusta, jotka tietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa ja kaikissa formaalisis-
sa käytännöissään supistavat puheen, foneettisen kirjoituksen ja kirjan osuutta 
systemaattisesti ja huomattavasti” (kursivointi EP). Viestinnän alueella tapahtu-
neiden yleisten muutosten lisäksi Derrida ottaa kantaa myös viestinnän erityis-
kysymykseen kritisoimalla viestinnän käsitteen lineaarista ymmärtämistä, joka 
mitä ilmeisimmin on foneettisuudelle perustuvan viestintäkäsityksen kulmakivi, 
joka joutaa murskattavaksi. Derrida (emt. 31–32) kirjoittaa:

Kommunikaatio itse asiassa implikoi lähettämistä jonka tehtävänä on siirtää 
yhdeltä subjektilta toisella välittämisprosessista ja merkityksen muodostumis-
prosessista de jure erillinen signifi koidun objektin, merkityksen tai käsitteen 
identiteetti. Kommunikaatio edellyttää subjekteja, joiden identiteetti ja läs-
näolo on konstituoitunut ennen merkityksen muodostumista sekä objekteja, 
signifi koituja käsitteitä ja merkitystä, jota kommunikaatiovälityksen ei ajatella 
konstituoivan tai – de jure transformoivan. A kommunikoi B:n C:lle jne. Mer-
kin kautta lähettäjä kommunikoi jotakin vastaanottajalle jne.

Jälkistrukturalistisia suuntauksia ilmaantui mediatutkimuksen kentälle 1980-
 luvun loppupuolella, saaden mitä moninaisimpia (ja omituisempia) sovellutuksia 
1990-luvulla. Nämä uusimmat versiot eivät olekaan enää puhtaan jälkistruktura-
listisia.  Niissä on enemmän tai vähemmän otettu huomioon jotkin kulttuurintut-
kimuksen puolella tehdyt merkityksen kontekstuaalista rakenteistumista koske-
vat näkemykset.

Jälkistrukturalististen suuntausten viestintäkäsityksen paradigmaattisim-
pina esimerkkeinä otan esittelyyn Derridan teoksen Of Grammatology, jonka 
viestinnällisiä ulottuvuuksia tarkastelen Derridan muun tuotannon valossa siitä 
näkökulmasta, mitä empiirisiä implikaatioita Derridan edellä esitettyyn teesiin 
sisältyy.

Toisena esimerkkinä käyn läpi Barthesin teosta S/Z, sillä siihen on itse 
asias sa sisäänkirjoitettu Roman Jakobsonin viestintäkäsityksen kritiikki. Kuten 
luvussa 3.1 käsitellessäni subjektiivis-referentiaalista viestintäkäsitystä osoitin, 
Jakobsonin näkemyksellä viestinnästä on ollut humanistisessa tutkimuksessa 
vähintään yhtä vakiintunut asema kuin informaatioteoreettisella viestintäkäsi-
tyksellä empiirisessä mediatutkimuksessa. 

Derridan ja Barthesin näkemyksiä viestinnästä tarkastelen luvun lopuksi 
kriittisemmin Briankle Changin teoksen Deconstructing Communication (1996) 
avaamasta horisontista. Changin malli edustaa jälkistrukturalistisesti virittynyttä 
kulttuuriteoreettista versiota, jolloin sitä voidaan verrata Grossbergin artikulaa-
tioteoreettiseen viestintäkäsitykseen. Molemmat kuuluvat kulttuurintutkimuk-
sen postmodernin konjunkturalismin tietoteoreettiseen kenttään. Tätä puolta 
Changin viestinnällisyyden käsitteellistämisestä käyn läpi kun luvussa 4 tarkas-
telen Grossbergin affektiivisen viestinnän teoriaa. 
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Prosessuaaliset viestintänäkemykset tutkimuksen 
artikulaatioteoreettisessa kontekstissa

Jälkistrukturalistisissa viestintäteorioissa hylätään käsitykset viestinnästä niin 
kulttuurisina käytäntöinä, informaation vaihtona, interaktiivisina prosesseina 
kuin merkityksen artikulaationa. Samoin kuin Grossberg ja kulttuurintutkimuk-
sen postkonjunkturalistisen vaiheen edustajat, myös Derrida, Barthes ja muut 
jälkistrukturalistit ovat sitä mieltä, että merkitykset ovat kontekstisidonnaisia. 
Merkitysten tulkinnassa on tällöin kyse tulkinnallisten kontekstien konstruoin-
nista vähän samaan tapaan kuin mitä Fryt tekevät omissa Peircen semiotiikalle 
perustuvissa mediatekstien analyyseissaan. 

Tällaisia kontekstuaalisia merkityksiä ei voi niin kuin empiirisen mediatutki-
muksen siirtomallissa lähettää koherentilta subjektilta toiselle koherentille sub-
jektille, koska sellaisia subjekteja ei yksinkertaisesti ole olemassa. Viestinnässä 
on kysymys aina väärästä kommunikaatiosta (miscommunication) ja subjektien 
nähdään muodostuvan mitä moninaisimmissa ja ristiriitaisimmissa positioissa, 
jotka muuttuvat kulttuuristen muutosten mukana. Tämä näkemys on tullut en-
tistä hallitsevammaksi myös kulttuurintutkimuksen tämän hetken viestintää 
koskevissa tutkimuksissa ja siitä syystä kehittelenkin jälkistrukturalististen 
suuntausten käsityksiä viestinnästä rinnan näiden uusien kulttuurintutkimuk-
sen lähestymistapojen kanssa. Näin saan esille ne erityispiirteet, jotka tekevät 
artikulaatioteoriasta yhden version prosessuaalista viestintämallia – näin ainakin 
Grossbergin tapauksessa, joka ottaa lähtökohdakseen sekä Foucault’n että De-
leuzen kehittelemät käsitykset kulttuuristen käytäntöjen antiessentialistisesta 
luonteesta, joissa on kysymys myös muusta kuin pelkistä merkityskäytännöistä.

Objektiivis-prosessuaalinen lähestymistapa edustaa mediatutkimuksen tuo-
reinta versoa, mutta onko se kehityskelpoisin, siitä voidaan olla ja ollaankin hy-
vin montaa mieltä. Kysymys koskee sitä, mitä annettavaa jälkistrukturalistisella 
ajattelulla on joukkoviestinnällisten tekstien tulkinnan kannalta. Tähän samaan 
kenttään kytkeytyy myös postmodernismi, vaikkakaan ei voida sanoa – niin 
kuin jotkut ovat tehneet – että jälkistrukturalismi olisi postmodernismin teoria. 
Pikemminkin on niin, että ne molemmat ilmaisevat myöhäiskapitalismin kult-
tuuriloogikoita niin kuin Jameson sen samannimisessä artikkelissaan (1986a) ja 
siihen pohjautuvassa kirjassaan (1991) määritteli.

Mediatutkimuksellisesti jälkistrukturalistiset viestintänäkemykset ovat 
mielenkiintoisia siksi, että niissä on luovuttu – niin kuin luvussa 2 osoitin – niin 
merkityksen, subjektin kuin representaation käsitteistä. Seuraavaksi osoitan kä-
sitearkeologisella luennalla, että myös viestinnän, populaarin ja elämismaailman 
merkityskriisin käsite joudutaan määrittelemään perustavalla tavalla uudelleen. 
Millaisia seurauksia moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen käsitteiden 
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totaalisella uudelleenarvioinnilla on ollut mediatutkimuksellisesti? Tutkijan 
näkö kulmasta riippuen ne voivat olla katastrofaalisia tai uusia uria aukovia. Itse 
kannatan prosessuaalisen lähestymistavan artikulaatioteoreettista versiota siinä 
muodossa kuin Hall ja Grossberg ovat sitä kehitelleet. 

Myös objektiivis-prosessuaalisten mediasuuntausten kohdalla noudatan tut-
kimukseni tekstijärjestelmäanalyyttista otetta, eli puran auki Barthesin ja Derri-
dan käsityksiä kommunikatiivisesta toiminnasta ja joukkoviestinnällisistä teks-
teistä kulttuurisina käytäntöinä teksti- ja käsitearkeologisesti. Urakka heidän 
kohdallaan tuntuu toisinaan ylivoimaiselta, ei vähiten siksi, että käsitteelliset 
määrittelyt eivät kuulu heidän eivätkä muidenkaan jälkistrukturalistien vahvim-
piin puoliin.

Derridan ja Barthesin viestinnällisyyden käsitettä lähestyn merkityksen, 
tekstin ja kommunikatiivisen vuorovaikutuksen näkökulmasta elämismaailman 
kulttuuristen käytäntöjen muodostamassa kontekstissa, jotka kaikki ovat kes-
keisiä myös edellä käsitellyissä fenomenologisissa ja hermeneuttisissa lähesty-
mistavoissa, joihin sisältyvä viestinnällisyyden käsite on viimeaikoina noussut 
keskustelun kohteeksi ja joiden kehittelyä jatkan myös jälkistrukturalististen 
medianäkemysten virittämässä tutkimusavaruudessa. Esimerkiksi ricoeurilai-
sen tekstihermeneutiikan viestinnällisyyteen liittyviä piirteitä on esitellyt perus-
teellisimmin Bengt Uggla Kristensson teoksessaan Kommunikation på bristn-
gränsen: en studie i Paul Ricoeur (1994), jossa hän nimeää Ricoeurin tekstiherme-
neutiikan analyyttiseksi jälkistrukturalismiksi. 

Merkityksen käsitteen analyysi on oleellinen sikäli, että sen avulla voidaan 
kohdentaa sekä hermeneuttisen että jälkistrukturalistisen merkitysteorian ase-
ma siihen keskustelukontekstiin, jossa ricoeurilainen kaksoishermeneutiikka 
operoi. Keskeistä tässä asemoinnissa on Derridan tekstisyyden käsite ja de-
konstruktion idea, jotka juureutuvat ja ovat oppositiossa saussurelaisen semio-
tiikan kanssa. Mutta Derrida sympatisoi omassa ajattelussaan myös peircelaista 
semiotiikkaa. Oma ricoeurilainen käsitykseni kommunikatiivisesta toiminnasta 
kumpuaa myös Derridan ja Peircen näkemyksistä rajoittamattomasta semiosik-
sesta. 

Merkitysprosessin rajoittamattomuuden korostamisessa Ricoeurin ajattelu 
liikkuu samoissa ulottuvuuksissa kuin Derridankin. Toisin kuin Derrida Ricoeur 
pyrkii perustamaan tekstin suhdetta maailmaan toisesta näkökulmasta: hän väit-
tää, että sen sijaan, että teksti heijastaisi maailmaa, se avaa sen ja joissakin suh-
teissa samanlainen on myös Derridan idea kontekstuaalisesti määräytyneistä 
merkityssuhteista. Merkitysanalyysi on relevantti suhteessa tutkimukseeni: se 
asemoi Ricoeurin ja Derridan siihen tutkimukselliseen avaruuteen, jossa vies-
tinnällisyyden käsitettä tällä hetkellä innovoivimmin kehitellään.
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Esitellessäni tässä luvussa erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten 
käsityksiä merkistä olen pyrkinyt havainnollistamaan sitä tilaa, johon kommuni-
katiivisten suhteiden analyysi tällä hetkellä luontevimmin asettuu kun viestintää 
halutaan tutkia merkityssuhteena ja elämismaailmaa toimijoiden kulttuurisina 
voimavaroina. Mutta niin Ricoeur, Derrida, Barthes kuin muutkin viestinnän 
fi losofi aa kehittelevät teoreetikot näkevät ettei viestintä ole palautettavissa puh-
taisiin merkityssuhteisiin vaikka siinä on perustaltaan kysymys merkityksen-
annoista ja niiden tulkinnasta: vaikka maailma on annettu vain merkityssuhteis-
sa, merkityssuhteet eivät ole tämä maailma. Tai niin kuin Grossberg, Wartella 
& Whitney (2000: 6) asian mediatutkimuksen näkökulmasta tiivistävät: ”ihmiset 
elävät medioiden maailmassa, mutta eivät mediamaailmassa”.

Viestinnällisyyden analyysissa on loppujen lopuksi kysymys siitä, mitä uusia 
aspekteja joukkoviestimet ovat tuoneet sosiaalisen todellisuuden haltuunottoon 
ja ylläpitoon – näitä teemoja kävin yksityiskohtaisemmin läpi edellisessä luvus-
sa. Kuten Veikko Pietilä (1982: 72) toteaa, on nimittäin niin, ”että kulttuurisesta 
näkökulmasta joukkotiedotus on vain yksi eikä välttämättä edes tärkein osa sitä 
kulttuuriympäristöä, johon yksilö on viestinnällisessä suhteessa. Kulttuurisel-
le ajatustavalle onkin luonteenomaista hahmottaa asia niin että viestintäakti on 
yhtä kuin merkityksenanto, so. että aina kun yksilö antaa merkityksen jollekin 
asialle, hän suorittaa viestintäaktin” (kursivointi Pietilän).

Ricoeurilaisen tekstihermeneutiikan merkitys viestinnällisyyden analyysissa 
liittyy elämismaailman konstitutiivisten rakenteiden tutkimiseen, joka on feno-
menologisen sosiologian (Schutz 1967; Berger & Luckmann 1994) ensisijaisen 
mielenkiinnon kohde ja jota viestinnän tutkimuksen puolelle ovat kehitelleet 
esimerkiksi Gaye Tuchman (1978), David Altheide (Altheide 1985; 1995; Althei-
de & Snow 1979; 1991) ja Klaus Bruhn Jensen (1995). Samat teemat ovat esillä 
myös pragmatistisessa kulturalismissa (Denzin 1991; 1992; 1995) ja kriittisessä 
pedagogiikassa (Giroux 1996a; 1996b; 1998; 2001, McLaren 1995, hooks 1992; 
1995; 2001), joissa myös jälkistrukturalismin ja postmodernismin teoreettiset 
käsitteet on otettu käyttöön ja joita teemoja olen jo tuonut ja tuon jatkossa esille 
tutkimuksessani. 

Fenomenologisissa ja jälkistrukturalistisissa mediatutkimuksellisissa suun-
tauksissa elämismaailman konstituutiota voisi viestinnällisyyden näkökulmasta 
osuvasti luonnehtia seuraavasti. Jos jälkistrukturalistiset teoriat ymmärretään 
postmodernin yhteiskunnan analyysiksi, niin viestintäongelmien voi väittää joh-
tuvan siitä, että kommunikatiivisten käytäntöjen ytimestä on katoamassa tai on 
jo kadonnut suhde elämismaailmaan.

Jälkistrukturalistisesta näkökulmasta tämä merkitysavaruuden uusjako on 
selitettävissä kielen olemuksen muutoksesta. Derridan tavoin prosessuaalista 
 lähestymistapaa edustavat jälkistrukturalistiset viestintäteoreetikot katsovat  ettei 
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tätä muutosta ole otettu riittävästi huomioon viestintää koskevissa analyyseissa. 
Viestinnän ongelmassa ei heidän mukaansa ole enää kysymys merkityksen to-
dellisuutta koskevasta luonteesta, tekstin välittämään informaatioon liittyvistä 
ongelmista. Kysymys on merkin sisäisen suhteen hajoamisesta, merkitsijöiden 
ketjuuntumisesta ja niiden suhteesta toisiin (ala)kulttuurisiin referenssijärjes-
telmiin. Viestinnän ja kulttuurin ongelmat ovat intertekstuaalisuuden ongelmia, 
joiden tutkimusta voidaan harjoittaa myös muusta kuin jälkistrukturalistien suo-
simasta tekstiteoreettisesta näkökulmasta. Niiden rinnalle on tässä tutkimuk-
sessa nostettu joukkoviestinnällisten tekstien kulttuuristen käytäntöjen analyysi. 
Seuraavassa luvussa esittelen Grossbergin kehittelemää artikulaatioteoreettista 
kulttuuristen käytäntöjen analyysia ja ricoeurilaista hermeneuttista fenomeno-
logiaa, joissa molemmissa huomioidaan myös muut kuin tekstuaaliset suhteet 
ja tätä kautta niissä päästään kiinni myös arkielämän kulttuurisiin käytäntöihin, 
joita ei voi palauttaa tekstuaalisiin rakenteisiin.

Lähden viestinnällisyyden ja elämismaailman suhteiden analyysissani siitä, 
että sekä jälkistrukturalistisissa että fenomenologis-hermeneuttisissa mediatut-
kimuksellisissa suuntauksissa ollaan kiinnostuneita elämismaailmojen toimijoi-
den merkityksenantoaktien ymmärtämisestä, niiden hermeneuttisesta selittämi-
sestä. Tällöin viestinnällisyyden analyysin kannalta mielenkiintoinen kysymys 
kuuluu, millainen merkityksenantoakti viestintätapahtuma on ja millainen ase-
ma sillä on toimijoiden elämismaailman konstituutiossa. Tätä tutkailua jatkan 
entistä systemaattisemmin tässä ja seuraavassa luvussa, joissa edellisten luku-
jen löydösten pohjalta kehittelen fenomenologisesti pohjattua viestinnällisyyden 
analyysia artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen hengessä, jossa on 
otettu huomioon myös jälkistrukturalismin piirissä kehitellyt käsitykset Derri-
dankin edellä peräänkuuluttamasta uudesta viestintäkulttuurista.

Kun viestintäakti ymmärretään merkityksenantona, tällöin on oleellista sel-
ventää miten merkitys on ymmärretty. Tässä luvussa olen asemoinut merkitys-
teoreettisen viestinnällisyyden käsitteen objektiivis-systemaattiseen lähestymis-
tapaan, erityisesti brittiläisen kulttuurintutkimuksen kontekstiin samalla nosta-
en esille kulttuurin kontekstuaaliseen analyysiin liittyviä puolia, jotka löytyvät 
Michaelsin ja Tomasellin ohjelmajärjestelmäanalyysista. Semioottis-kulturalistis-
ten mediatutkimuksellisten suuntausten yhteydessä panostin merkityksen käsit-
teeseen, koska edellä esitellyt fenomenologiset ja kohta esiteltävät jälkistruk-
turalistiset käsitykset merkitysprosessista ovat helpommin miellettävissä, jos 
tietää hiukan siitä, millaiseen kontekstiin ne viestinnällisyyttä koskevissa tämän 
hetken teoreettisissa keskusteluissa sijoittuvat.

Viestintäteorioita koskevissa keskusteluissa ei kovin usein mennä kovin 
syväl le selvitellessä mistä jälkistrukturalismin teoreettisille sitoumuksille perus-
tuvissa viestintämalleissa on kysymys. Baudrillardin tavoin myös  Derridan 
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grammatologisen ja Barthesin tekstianalyyttisen mallin, joita tässä käyn lähem-
min läpi, eksplisiittisen kritiikin kohteena on subjektiivis-referentiaalinen vies-
tintämalli, erityisesti Roman Jakobsonin kommunikatiivisen kulun kaavio ja epä-
suoremmin empiirisen mediatutkimuksen objektiivis-referentiaalinen siirtomal-
li. Edellä olen jo pariin otteeseen esitellytkin, miten Derrida ja Barthes kyseen-
alaistavat molemmat mallit. Sekä Derridan että Barthesin kritiikin kohteena on 
länsimainen fallologosentrinen näkemys tekstistä. Seuraavaksi analysoin teksti- 
ja käsitearkeologisesti sitä, miten Derrida ja Barthes ymmärtävät merkityspro-
sessin ja miten viestinnällisyyttä heidän edustamissaan objektiivis-prosessuaali-
sissa viestintänäkemyksissä jäsennetään. 

Barthes

Fallologosentrismin vastakohtana Barthesin tekstistrategiaa voisi kutsua hyme-
nologiseksi. Barthesin hymenologinen tekstilogiikka pureutuu erilaisten esi-
tysmuotojen, erityisesti kaunokirjallisten tekstien (inter)tekstuaalisten suhtei-
den analyysiin. Barthes tarkastelee teoksessaan S/Z kaunokirjallisten tekstien 
tuotantotaloutta eli niitä rakenteellisia ehtoja, joiden avulla teksti on tuotettu. 
Tekstin rakenteistumisessa on Barthesin mukaan kyse tekstin ja kontekstien 
välisestä dialogista, joka muodostuu toiminnan, kulttuurisen, symbolisen, her-
meneuttisen ja seemisen koodin muodostamasta merkityskudelmasta. Näiden 
viiden koodin artikuloima teksti voi olla joko klassinen/suljettu lukijateksti tai 
moderni/avoin tekijäteksti. 

S/Z:ssä Barthesin hymenologisen tekstianalyysin kohteena on Balzacin 
klassinen fallologosentriselta näyttävä novelli ”Sarrasine”, jota Barthes kuiten-
kin luonnehtii vaatimattoman pluralistiseksi tekstiksi. Barthesin luennassa 
voidaan erottaa kaksi temaattista tasoa: koodirakenteen ja tekstuaalinen taso. 
Vaikka Barthes tässä analysoi fi ktiivistä tekstiä, samanlaisia koodirakenteita ja 
tekstuaalisia tasoja ovat objektiivis-prosessuaalista lähestymistapaa edustavat 
tutkijat löytäneet myös joukkoviestinnällisistä teksteistä. Harri Sarpavaara esi-
merkiksi käyttää teoksessaan Ruumiillisuus ja mainonta. Diagnoosi tv-mainon-
nan ruumiillisuus representaatioista (2004) Barthesin tekstianalyysi mallia 
mainos tekstien koodirakenteiden tulkinnassa. Samanlaisesta myyttikriittises-
tä media-analyysista on kyse Barthesin vuonna 1957 ranskaksi julkaisemassa 
essee kokoelmassa Mytologioita (1994), jossa hän eritteli modernin populaari-
kulttuurin ideologisia käytäntöjä semioottisina merkityskäytäntöinä.

Koodirakenteen tasolla Barthes pilkkoo tekstin lyhyiksi, satunnaisiksi teks-
tifragmenteiksi, joita hän kutsuu lekseemeiksi tai lukuyksiköiksi. Lekseemi voi 
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muodostua muutamasta sanasta, mutta se voi käsittää useita lauseita. Leksee-
meistä muodostuu teksti, jota Barthes kutsuu tähditetyksi tekstiksi.

Lekseemi on Barthesille semioottiseen merkkiin rinnastettavissa oleva mer-
kitysyksikkö, jolla on sekä merkitsijän että merkityn puolensa, mutta jolta puu-
tuu referentti. Lekseemien merkittyjen esiinluennassa Barthesille ei ole kyse 
tekstin selittämisestä tai sen oikean merkityksen löytämisestä: luenta osoittaa 
ainoastaan, miten tiettyjen merkittyjen esittelyynottaminen tuottaa/kiinnittää it-
seensä määrätyn merkitsijän. Merkitty on annettu vain tiettyjen naturalisoivien 
koodien kautta.

Tekstianalyysin tehtäväksi Barthes määrittää koodirakenteen puitteissa tuo-
tettujen merkittyjen nimeämisen. Barthes (emt. 4) tiivistää: ”lekseemien merkit-
tyjen systemaattinen etsintä ei pyri vakiinnuttamaan tekstin totuutta (sen perus-
tavaa, strategista rakennetta) vaan sen (miten ohimenevän tahansa) pluraalisuu-
den. Jokaisesta lekseemistä erikseen esiinluettuja merkityksiä (konnotaatioita) 
ei ryhmitellä lopussa uudelleen. Lekseemien nimeäminen ei johda metamerki-
tykseen, joka olisi niiden lopullinen konstruktio”. Merkittyjen luokittelu ei johda 
niiden ryhmittelyyn tiettyyn luokkaan ja näiden luokkien nimeämiseen jonkun 
ilmiön esiintymiksi niin kuin sisällönanalyysissa tai merkittyjen asettamiseen 
narratiiviseen syvärakenteeseen, jonka artikulaatiota merkitykset olisivat niin 
kuin strukturalismissa. Rakenteiden etsimisen sijasta Barthesin ja muiden pro-
sessuaalisten mallien tekstianalyysissa on kyse merkitysten rakenteistumisen 
analyysista. Kyse ei ole merkitysten kiinnittämisestä tarkoitusperustaansa, vaan 
merkitysten nimeämisestä; sen osoittamisesta millaisista kulttuurisista konteks-
teista ne ovat peräisin. 

Tekstin pluraalisuuden – tai monimerkityksisyyden –  osoittaminen edellyt-
tää tekstin koodirakenteen esiinlukemista, mutta ei sen tulkintaa. Barthes ei ole 
niinkään kiinnostunut tekstin (syvä)rakenteen – struktuurin – paljastamisesta 
niin kuin strukturalistit, vaan ja ennen kaikkea sen rakeneistumisen – struktu-
raation – ehtojen osoittamisesta niin kuin jälkistrukturalistit. Rakenteistumisen 
analyysi on metonyymistä työtä. Metonyyminen työ rikkoo tekstin rakenteen, 
tuhoaa sen luonnollisuuden, tuoden esiin erilaisten esitysmuotojen tekstuaaliset 
suhteet. Barthes (emt. 15) toteaakin, että ”kommentaarin tehtävä – kun se on 
irrotettu kaikista totalisoivista ideologioista – on ’pahoinpidellä’ tekstiä, murtaa 
se. Tämä ei kuitenkaan merkitse tekstin kvalitatiivisten arvojen kieltämistä, vaan 
ainoastaan sen ’luonnollisuuden’ osoittamisen”.

Toiminnan koodin avulla nimetään tapahtumakulku (joka voi olla esimer-
kiksi oven avaaminen tai tietyn kohtauksen – esim. tapaamisen, seurustelun ku-
vaus, keskustelun kuvaus – ulkoisten tekijöiden esittely). Ottakaamme esimer-
kiksi vaikka orgioiden luominen. Orgioiden retoriikan ensimmäisen ala koodin 
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muodostaa orgioita koskeva empiirinen tieto, joka koostuu käyttäytymistä kos-
kevista stereotyyppisistä yksityiskohdista: illallinen, samppanjapullon korkkaus, 
hoilottamien, hillittömyys. Toisen retorisen alakoodin orgioiden onnistuneen 
etenemisen kannalta muodostaa orgioiden induktiivinen logiikka. Tässä rie-
hakkaan huolettomuuden vaiheessa orgioita ei enää niinkään analysoida kuin 
illustroidaan tietyn tyyppiseen käyttäytymiseen liittyvin yksityiskohdin (uinailut, 
viinin läikyttäminen). Sitten onkin enää jäljellä orgioiden päättäminen, niiden 
 fysiikka.

Hermeneuttinen koodi voidaan pukea hermeneuttiseksi lauseeksi, joka 
sisäl tää yhden tai useamaan arvoituksen, jota kerronnan kuluessa lähestytään 
ja etäännytään ja jonka vastaukseksi tarjotaan erilaisia ratkaisuehdotuksia, jot-
ka tavallisesti klassisessa tekstissä huipentuvat totuuden paljastamiseen (esim. 
”Sarrasinen” kohdalla arvoitus kiteytyy kysymykseen: kuka on Zambinella?). 
Toiminnan koodi ja hermeneuttinen koodi pitävät yllä narratiivista jännitettä. 
Ne tuovat esittelyyn tapahtumia, samalla kuitenkin lykäten narratiivin peruson-
gelman loppuratkaisua tuonnemmaksi – näin ainakin perinteisessä klassisessa 
tekstissä, kuten esimerkiksi salapoliisiromaanissa.

Kulttuuriset koodit ovat kirjallisuuden referenttivarastoja siinä mielessä, 
että niiden avulla luodaan teksteihin se sosiaalinen tila, jossa toiminta tapahtuu. 
Kulttuuristen koodien avulla maailmasta ei ainoastaan tehdä luonnollista, vaan 
se myös esitetään luonnollisena, annettuna. Siinä tehdään kulttuurista luontoa, 
väittää Barthes. Referenttivarasto koostuu monenmoisista kulttuurin lähteistä 
tai sen käsikirjoista – niistä keskeisimmät ovat Taiteen, Psykologian, Historian, 
Kirjallisuuden, Arkipäiväisten Totuuksien Käsikirjat – joille on yhteistä, että ne 
esittävät aina-jo tiedettyä ja aina-jo kirjoitettua tietoa. Nämä erilaiset käsikirjat 
muodostavat sen kulttuurisen tietovarannon, jota hyödyntämällä tekijä luo teks-
tinsä esittelyyn otetun maailman luonnollisena maailmana – näin ainakin klas-
sisten tekstien tapauksessa, jos on Barthesia uskomista. Joukkoviestinnällisten 
tekstien kohdalla juuri kulttuuriset koodit ovat keskeisiä, koska niiden avulla to-
dellisuus tehdään vastaanottajalle tutuksi – aina-jo tiedetyksi.

Symbolista koodia voi pitää kulttuurisen koodin vastakoodina, koska siinä 
eräässä mielessä tapahtuu luonnollisen maailman järjestyksen rikkominen sitä 
kautta, että siinä esitetään tätä järjestystä horjuttamaan pyrkiviä näkemyksiä. 
Symbolinen koodi rakentuu binaaristen oppositioiden tai antiteesien varaan. 
Vastakohtien hierarkkisten rakenteiden höllentäminen ja jopa (väliaikainen) 
kumoaminen symbolisen koodin taistelukentällä saattaa luonnollisen järjestyk-
sen tekstuaalisella tasolla käymistilaan, mutta tämä käymistila on vain näennäi-
nen, sillä vallitseva järjestys palautetaan lopussa uudelleen voimaan. Oppositiot 
ovat tavallisesti luonteeltaan antiteettisia, mutta ne voivat muodostaa myös rat-
keamattomia lekseemejä (esim. novellin avainhenkilö kastraatti on neutri, joka 
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ei alistu sen enempää maskuliinisille kuin feminiinisille merkityksenannoille). 
Symbolista koodia voi pitää ideologisen taistelun paikkana, koska siinä käydään 
kamppailua sosiaalisen maailman arvo- ja normijärjestelmän pätevyydestä.

Seemien avulla rakennetaan henkilöitä, mutta myös muita objekteja, hyö-
dyntämällä kulttuurisen koodin referenttivarastoja. Seemissä tekstin henkilöi-
tä luonnehtivat merkitsijät kiinnitetään tiettyyn merkittyyn, jonka toistuminen 
tekstissä tuottaa henkilön identiteetin. Henkilöhahmojen esittelyynottaminen 
tapahtuu pääsääntöisesti adjektivaation avulla, mutta myös muiden henkilön 
luonnestruktuuriin elimellisesti liittyvien tunnusmerkkien avulla. Nämä henki-
lömerkitsijät kiinnittyvät määrättyyn merkittyyn, joka on tavallisesti erisnimi. 
Esimerkiksi Matti Meikäläinen voidaan seemittää seuraavien henkilömerkitsi-
jöiden avulla: rohkea, räyhääjä, röyhkeä, poliisi, Mähö. Tällaista henkilöä kos-
keva uutisointi rikkoo ilmeisesti jollakin tapaa sitä käsitystä mikä meillä on suo-
malaisesta poliisista. Uutisoinnissa symbolisen koodin tasolla mitä ilmeisimmin 
käydään ideologista kamppailua siitä, voiko ko. henkilö toimia poliisina, mutta 
toisaalta kulttuurisen koodin tasolla hän on aina-jo poliisi. Jos uutinen koskee 
häntä poliisin toimessa, tällöin todennäköisesti hän ei ole millään tavalla outo, 
vaan matti meikäläinen on aito ihminen: meidän poliisi Mähöstä.

Koodien artikuloitumisen tuloksena syntyy intertekstuaalinen merkitysku-
dos, johon lukijalla ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa pääsytietä, vaan lukemattomia 
tapoja tuottaa teksti itselleen. Koodit toisin sanoen kudostavat tekstin merkitys-
rihmastoksi, jossa kulkee erilaisia merkitysketjuja limittäin, lomittain, allekkain, 
päällekkäin, ristikkäin, jne. Merkitysrihmastot muodostavat tekstuaalisen kudel-
man (textere: kutoa), joka resonoi tai ainakin voi potentiaalisesti resonoida luke-
mattomien muiden tekstien kanssa.

Barthes (emt. 160) vertaakin tekstiä palmikkoon: jokainen letti, koodi, on 
ääni. Kirjoittaminen on palmikointia, äänten solmimista yhdeksi  rakenteeksi, 
palmikoksi. Tekstiä koodirakenteena voi verrata myös wittgensteinilaiseen 
hamppuköyteen. Jokainen säie (koodi) kuuluu samaan hamppuköyteen (teks-
tiin), mutta emme voi täsmällisesti määrittää mihin yksi säie päättyy ja mistä toi-
nen alkaa – ainoa mitä voimme niistä sanoa on että niiden välillä vallitsee perhe-
yhtäläisyys: ne ovat saman hamppuköyden säkeitä.

Kirjallista vertausta käyttääkseni, tekstin tuottaminen ja lukeminen meto-
nyymisenä työnä voidaan rinnastaa Penelopen maton kudontaan: se on alituista 
kutomista ja jo kudotun purkamista. Teksti ei tule koskaan valmiiksi, se uhmaa 
kaikkia fallologosentrisiä tulkintayrityksiä: se on loputonta lykkäämistä ja tuon-
nemmaksi siirtämistä. Tekstin tulkitsijat (ja ehkä myös lukijat) ovat noita kiih-
keitä kosijoita, jotka odottavat malttamattomina tekstin valmistumista ja tekijän 
(Penelopen) antautumista jollekin heistä. Kysymys: kuka on Odysseus (tuo ei 
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kukaan) ja saapuko hän koskaan tekemään lopun kosijoiden turhista toiveista ja 
palauttamaan järjestyksen talouteen (ekonomiaan)?

Barthesille ja monille muille objektiivis-prosessuaalisen viestintämallin 
edustajille teksti on avainkäsite: se on aluton alku ja loputon loppu. Se on päät-
tymätön semioottinen prosessi, jossa jokaisen merkin sisältä löytyy aina toisen 
merkin jälki. Teksti muodostuu aina-jo tiedetystä (empiriasta) ja aina-jo kirjoite-
tusta (kulttuurista). Barthes (emt. 5) väittää: ”teksti on merkitsijöiden galaksi, ei 
merkittyjen muodostama rakenne; sillä ei ole alkua; se on käännettävissä; siihen 
on monta sisäänmenotietä, joista mitään ei voida auktoratiivisesti asettaa etusi-
jalle; sen liikkeellepanemat koodit ulottuvat sinne minne silmä siintää”. Tekstin 
hymenologinen logiikka ei antaudu fallologosentrikoiden lopullisille tulkinnoil-
le, vaan se lykkää lopullista merkitystä loputtomin, kudostaa itsensä lukematto-
miin merkitysrihmastoihin.´

Kielen äärettömyys pluralistisen tekstin ominaisuutena johtaa Barthesin 
(emt. 5) derridalaiseen johtopäätökseen: ”tekstin ulkopuolella ei ole mitään, 
koska ei ole olemassa kokonaista tekstiä”. Teksteillä eri ole sisäistä rakennetta, 
joka koostuisi toisiaan täydentävistä osista. Tekstit ovat antimimeettisiä merkki-
järjestelmiä, jotka eivät alistu fallologosentrisen representaatiologiikan masku-
liinisille haluille tai tulkinnallisille intohimoille. Tekstiä ei voida redusoida sen 
enempää jollekin ulkoiselle kuin millekään muullekaan totaliteettiperiaatteelle. 
Barthes (emt. 9) väittääkin, ettei denotaatio ole suinkaan ensisijainen merkitys, 
vaan viimeinen konnotaatio: ”ylivoimainen myytti, jonka avulla teksti teeskente-
lee palaavansa kielen luontoon, kieleen luontona”.

Kielen ymmärtäminen tekstisyytenä merkitsee kaiken kirjallisuuden ja myös 
muunlaisten esitysmuotojen kielellisyyden ensisijaisuuden korostamista. Tässä 
mielessä Jakobsonin kirjallisuuden kohdalla esiinnostama poeettinen funktio 
nousee hallitsevaksi. Tekstisyyden ottaminen tutkimuksen keskiöön on merkin-
nyt kirjoittamisen ja lukemisen vastakkaisuuden lopullista murtumista; lukemis- 
ja kirjoittamisakti ovat tietyssä mielessä analogisia akteja – merkityksenantamis-
ta teksteille. Tätä näkemystä Genette (1982: 69) perustelee Sollers-sitaatille: Sol-
lersin mukaan kirjallisuuden perustavin ongelma ei enää koske niinkään tekijää 
ja teosta kuin kirjoittamista ja lukemista. Genetten (emt. 70) oma tekstisyyden 
määritelmä tavoittaa olennaiset elementit objektiivis-prosessuaalisten viestintä-
mallien näkemyksestä merkityksen päättymättömästä semiosiksesta: ”teksti on 
kuin Moebiuksen liuska, jossa sisä- ja ulkopuoli, merkitsijän ja merkityn puolet, 
kirjoittamisen ja lukemisen puolet lakkaamatta muuttuvat toisikseen; jossa kir-
joittamista lakkaamatta luetaan, jossa lukemista lakkaamatta kirjoitetaan”.

Barthesin (emt. 10) tekstin käsitteeseen sisältyy myös subjektin käsite. 
Jos tekstin ulkopuolella ei ole mitään, silloin minä joka lähestyy tekstiä, on itse 
aina-jo ”muodostunut tekstien moneudesta, koodeista jotka ovat äärettömiä tai 
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 täsmällisemmin ottaen joiden alkuperä on kadonnut”. Tai niin kuin Aronpuro 
jossakin oivallisesti oivaltaa: ”olen aluttoman ketjun päättymätön lenkki”.

Barthesin jälkistrukturalistisen tekstin käsitteen eri puolet – teksti merkitsi-
jöiden galaksina, merkitysten lukkoonlyömättömyys, minä tekstin tuottamana, 
lukutyö merkitysten nimeämisenä, kirjallisuus yhtenä tekstinä, teksti rakenteen 
sijasta rakenteistumisena – tähtäävät yhteen päämäärään: tekijätekstin teorian 
hahmottamiseen, postmodernin tekstiteorian luomiseen. Barthesin teoria koh-
distuu tekstin merkitystuotannon kontekstuaalisten ja (inter)tekstuaalisten ehto-
jen osoittamiseen.

”Sarrasinessa” tekstin tasolla temaattisen tarkastelun kohteena on lukija- ja 
tekijätekstisyyden aste. Lukijatekstit ovat klassisia, realistisia (fallologosentisiä) 
teoksia kun taas tekijätekstit modernistia, pluralistisia (hymenologisia) merki-
tyskudelmia. Termi klassinen voi tässä yhteydessä kajahtaa hieman liian juhlal-
liselta. On kuitenkin huomattava, että Barthes ei käytä termiä niinkään periodi-
käsitteenä tai kirjallisuuden suuntauksen nimenä kuin tiettynä – realistisena tai 
referentiaalisena – tapana strukturoida kirjallisuuden tai mikseipä myös joukko-
viestinnällisten tekstien käyttämää materiaalia.

Tekijä- ja lukijatekstisyyden kohdalla Barthes kiinnittää huomiota samoihin 
seikkoihin kuin strukturalistiset kerronnantutkijat – sellaisiin kuin rakenteeseen 
(suljettu vs. avoin), kertojan rooliin (kaikkitietävä vs. epäluotettava), kerrontaan 
(lineaarinen vs. multilineaarinen), tekstin koherenttiuden asteeseen (yhtenäi-
nen vs. hajotettu), lukijan rooliin (passiivinen vs. aktiivinen), joiden avulla hän 
osoittaa miten perinteinen klassinen teksti naturalisoi maailmaa ja miten moder-
ni, pluralistinen teksti refl ektoi niitä tapoja, joilla maailmaa tuotetaan. Klassises-
sa tekstissä sanottaisiin ”minä rakastan sinua” kun taas modernissa tai postmo-
dernissa ”kuten Anni Polva sanoisi, minä rakastan sinua”.

Barthesin lekseemien merkittyjen esiinlukemiseen käyttämien viiden koo-
din avulla nimetään tekstin rakenteistumiseen käytettyjä keinoja, jotka koskevat 
henkilöhahmojen rakentamista, toiminnan ja tapahtumien esittämistä, juoneen 
muodostumista tietyn keskeisen ongelman/arvoituksen ympärille, esittelyyn 
otettua maailmaa ja siinä vallitsevia arvoja ja normeja (yleisemmin tekstin ide-
ologisia ulottuvuuksia).

Derrida

Lähden purkamaan Derridan käsitykisä merkityksestä ja viestinnällisyydestä 
hänen erouman käsitteensä (joka on oma käännökseni hänen  kääntymättömälle 
termilleen differance) avulla. Viestinnällisyyden kannalta Derridan ajattelusta 
nostan esiin kolme piirrettä, jotka löytyvät hänen teoksistaan Speech and Pheno-
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mena (1973), Of Grammatology (1976) ja Writing and Difference (1978), joihin 
seuraava paikoin poeettinenkin esitykseni perustuu. Niitä täydennän sopivissa 
kohdin suomennetulla haastatteluteoksella Positioita (1989), josta löytyy käte-
viä käsitteellisiä täsmennyksiä ja Spectres of Marx (1994), joka sisältää joitakin 
teemoja – esimerkiksi performatiivisen tulkintateorian – joita on viime aikoina 
alettu hyödyntää joukkoviestinnällisten tekstienkin analyysissa ja joita kehitte-
len tässä jaksossa tekstijärjestelmäanalyyttiseen suuntaan.

Ensin asemoin Derridan erouman käsitteen semioottiseen kontekstiinsa 
Saus suren ja Peircen merkityskäsitteen avulla. Toiseksi esitän Derridan Saussu-
re-kritiikin keskeisimmät piirteet ja kolmanneksi tarkastelen erouman käsitteen 
fi losofi sta paikkaa tekstisyyden ja dekonstruktion ymmärtämisen kannalta. Näi-
den kohdennusten tarkoitus on paikantaa Derridan ajattelun viestinnällisyyteen 
liittyvät keskeisimmät piirteet. Kuten muistamme, Derrida pitää teostaan Of 
Grammatology uudenlaisen viestinnällisyyden ymmärtämisen esityksenä. Mat-
kan varrella tuodaan esittelyyn myös joitakin tekstisyyden, dekonstruktion ja 
erouman käsitteen ongelmakohtia, jotka liittyvät merkitykseen ja merkkiproses-
siin. 

Seuraavissa luvuissa näihin ongelmiin esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja 
Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen ja ricoeurilaisen 
kaksoishermeneutiikan käsitekonteksteissa. Tämän luvun lopuksi niihin tar-
jotaan yksi ratkaisu Changin dekonstruktiivinen viestinnän tulkinnan avulla. 
Changin dekonstruktiivinen viestintäajattelu lähtee samoista lähtökohdista kuin 
Derridankin, mutta siinä on myös yhtymäkohtia Grossbergin vastaavaan, jossa 
kuitenkin päädytään hiukan erityyppiseen lopputulokseen.

Derridan ajattelun ydin käy selkeästi ilmi edellä mainituissa teoksissa: sys-
temaattinen pyrkimys, suoranainen epäluottamus, kaikenlaista metafyysistä 
ajattelua kohtaan vivahtavaan. Toinen keskeinen kritiikin ja dekonstruktiivisen 
luennan kohde metafyysisten rakenteiden purkamisen lisäksi Derridalle on kiel-
tä koskevien teorioiden, erityisesti Saussuren kielinäkemyksen, kyseenalaista-
minen ja uudelleenkirjoitus.

Kielen käyttäjä, puhuja, on kielensä vanki, oman merkityshorisonttinsa 
kahleissa kamppaileva prometeinen atleetti, kalevalainen kirjokannen takoja, 
sanainen seppoilmarinen. Kuten Kari Aronpuro (1983: 27) toteaa, hän joutuu 
”puhumisen hetkessä / epävarmana / unohdukseen tuomittuna / kasvokkain 
/ katoavan olemassolona kanssa”. Kielitaitoinen dekonstruktivisti törmää aina 
kielimuuriin.

Luonnehdinnallaan länsimaisesta fi losofi asta läsnäolon metafysiikkana Der-
rida tarkoittaa fi losofi en ja fi losofi an nostalgista kaipuuta johonkin ehdottoman 
varmaan, vankkumattomaan lähtökohtaan. Tällainen epäilyksetön perusta, jota 
ei voi kyseenalaistaa, voi olla luonteeltaan joko tietoteoreettinen sitoumus tai 
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fi loso fi nen tapa käyttää kieltä: kieli on vain fi losofi nen instrumentti, itse fi losofi a 
jotakin ei-kielellistä koskevaa. Läsnäolon metafysiikka ilmeneekin Derridan kat-
sannossa kaikissa kielenulkoisiksi ajatelluissa fi losofi sissa artikulaatioissa.

Toisin sanoen kieli on aina ensisijaisesti fi losofoimisen väline, vasta toissi-
jaisesti fi losofoinnin kohde. Kaipuu metafysiikkaan ilmenee mm. seuraavissa 
logosentrisissä käsitteissä: substanssi, olemus, alkuperä, identiteetti, totuus ja 
vastaavat epäämättömät länsimaisen fi losofi an lähtökohtakäsitteet, joita ilman 
se ei tule toimeen.

Derridalle fi losofi a on tekstien tuottavaa luentaa – disseminaatiota ja de-
konstruktiota. Dekonstruktio on luennan strategia, ei niinkään fi losofi nen me-
todi (Derrida luonnehdinta ”Mitä dekonstruktio ei ole? Kaikkea! Mitä dekonst-
ruktio on? Ei mitään” on tässä suhteessa paljon sanova). Dekonstruktiivisen 
luennan avulla Derrida paikantaa ja identifi oi metafyysisiä käsitteitä tekstien 
narratiivisista rakenteista ja lukee niitä teoriaa itseään vastaan näyttämällä miten 
ulkoistettu käsite on itse asiassa aina jo myös teoriaa konstruoiva käsite. Derri-
da löytää tällaisia käsitteellisiä ristiriitaisuuksia myös sellaisten fi losofi en teks-
teistä, joita yleensä pidetään ja joita myös Derrida itse pitää dekonstruktivisteina 
suhteessa länsimaisen fi losofi an hallitsevaan traditioon nähden, kuten esimer-
kiksi Nietzsche ja Heidegger.

Toisaalta on huomattava, että Derrida väittää, ettei metafysiikan kahleista 
voi vapautua – dekonstruktio itse kuuluu myös samaan metafyysiseen kerhoon 
kuin ne fi losofi set järjestelmät, joita se kritisoi. Dekonstruktio ei voi olla vapaa-
ta metafyysisistä sitoumuksista, sillä ainoastaan sellainen fi losofi a voi olla siitä 
vapaata, joka kykenee omaksumaan ulkopuolisen näkökulman suhteessa meta-
fysiikkaan. Mutta tällainen näkökulma olisi derridalaisessa katsannossa itsekin 
metafyysinen, koska se metafysiikan ulkoistamalla konstituoisi itsensä tieteenä 
metafysiikan kautta.

Dekonstruktio on loismetafysiikkaa: se elää isännän kustannuksella. De-
konstruktion ja länsimaisen fi losofi sen perinteen välillä vallitsee isännän ja 
 rengin dialektiikka. Dekonstruktio on kaksoistiedettä, joka operoi epäkäsitteel-
lisillä käsitteillä, jotka eivät alistu metafysiikan binaarilogiikoille. Dekonstruktio 
on dialogista oppositiota metafysiikan sisällä. Dekonstruktio on metafysiikan 
sisäis tä vastaanhangoittelun estetiikkaa.

Dekonstruktio on ajatusmuoto, lukemisen tapa – tuottava sellainen. Se on 
kielellisen merkin, sen loputtoman kerroksellisuuden purkamista: teksti on lopu-
tonta merkityksen väreilyä. Tekstin sisäinen johdonmukaisuus ja merkityksen 
identtisyyden vaatimus hylätään – teksti ja merkki ymmärretään aluttomaksi 
aluksi ja loputtomaksi lopuksi. Etusijalle nousee tulkintaprosessi, joka on teks-
tuaalisten rakenteiden jähmettyneiden muotojen ja lukkoonlyötyjen merkitysten 
hajottamista ja uudelleentuottamista, disseminaatiota: tekstuaalisuuden voimaa 
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murtautua sitä kahlitsevien semanttisten horisonttien läpi. Tekstien kirjoitus ja 
luenta ovat merkityskylvöä, disseminaatiota.

Dekonstruktiivinen luenta kohdistuu kielellisten ilmausten metafyysisten 
rakenteiden purkamiseen. Se on erityisenlaatuista tekstien arkeologiaa. De-
konstruktio merkitsee myös intellektuaalisen kannan omaksumista länsimaista 
ajatusmuotoa hallitsevaan ja kuihduttavaan läsnäolon ihannointiin. Jos dekonst-
ruktio itse ymmärtää itsensä tämän metafysiikan jatkoksi; miten loismetafysiik-
ka eroa edeltäjistään, missä ero? Ero ei ole erossa vaan eroumassa, differanssis-
sa. Suomemmin: ero läsnäolon metafysiikan ja loismetafysiikan välillä on siinä, 
että loismetafysiikka ei kiellä metafyysistä luonnettaan. Lisäksi on huomattava, 
että dekonstruktiivinen luenta on samalla kertaa itsedekonstruktiota, omien 
lähtökohtien kyseenalaistamista. Jamesonin terminologialla sitä voi luonnehtia 
metakommentaariseksi luennaksi.

Dekonstruktio on eroa fi losofi asta, fi losofoimisesta – se on mielen poetiik-
kaa – ”tekstien kutomista”, ”kuolleiden kirjainten kiinnittämistä valkoiselle kak-
siulotteiselle tasolle vasemmalta oikealle” (Aronpuro 1984: 466). Se on merki-
tyskylvöä, disseminaatiota – kielen sisäistä leikkiä kielellä kielestä. Mutta on 
kysyttävä ”voiko kielellä olla mieltä kielestä” (emt. 470). Dekonstruktiossa on 
kysymys siitä, miten ihminen ajattelee kieltä, mutta ennen kaikkea siitä, miten 
kieli ajattelee ihmistä ihmisessä.

Summaten: dekonstruktiivisissa teksteissä vallitsee herakleinen hämäryys. 
Hämäryys johtuu tekstien avoimuudesta tai intertekstuaalisesta luonteesta: jo-
kaisen merkin sisällä on aina jo toisen merkin jälki – eli kuten todettiin, jokainen 
merkitty on aina jo merkitsijä. Samaan tekstuaaliseen virtaan ei voi astua kahta 
kertaa: teksti ei ole sama, etkä sinä itse ole sama. Siinä dekonstruktion alustavia 
luonnehdintoja, joiden kolmea viestinnällisyyden analyysin kannalta oleellista 
ulottuvuutta pohdiskelen seuraavassa hieman tarkemmin.

LÄNSIMAINEN METAFYSIIKKA JA GRAMMATOLOGIA. Kuten edellä jo kävi ilmi, dekonst-
ruktio on fi losofi nen luentastrategia, joka toimii teksti-immanentisti: se hakee 
käyttämänsä termit luennan kohteena olevasta teoriasta ja osoittaa termeihin 
sisältyvät ristiriitaisuudet tai osoittaa, että termin käyttäminen edellyttää termin 
sulkeistaman asiantilan tuomista systeemiin mukaan, jotta sen sisäinen johdon-
mukaisuus säilyisi.

Dekonstruktiivinen luenta näyttää ne rajat, joiden puitteissa luennan koh-
teeksi valittu fi losofi nen teksti on muodostunut. Yleensä tekstien rakenteistumi-
nen perustuu hierarkkiselle oppositiolle, jonka kautta fi losofi set systeemit ovat 
konstituoituneet ja joiden kautta ne ovat myös dekonstruoitavissa – osoitettavis-
sa kestämättömiksi omien ehtojensa perusteella.
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Seuraavassa tarkastelen dekonstruktiota fi losofi sena ajatusmuotona. Vies-
tinnällisyyden näkökulmasta analysoin käsitearkeologisesti kahta dekonstruk-
tion käsitettä, joissa moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen keskeiset 
ulottuvuudet kiteytyvät.  Nämä käsitteet ovat läsnäolon metafysiikka ja merkitys 
ymmärrettynä eroumana.

Dekonstruktio fi losofi sena ajatuskäytäntönä tai mielen poetiikkana edus-
taa postmodernia tai jälkistrukturalistista tapaa jäsentää fi losofi set kysymykset 
kirjoittamisena tai tekstisyytenä. Dekonstruktion vaikutus nykyfi losofi aan ja yh-
teiskuntatieteelliseenkin ajatteluun on ollut huomattava, mutta ei niin mullista-
va kuin kirjallisuuden kohdalla. Ainakin osaksi tämä johtuu siitä, että Derridan 
tapa kirjoittaa on kirjallinen sanan kaunokirjallisessa mielessä.  Derrida käyttää 
kieltä monimerkityksellisesti, kriitikoiden mielestä suorastaan monimielisesti.

Teoksessaan Saving the Text. Literature/Derrida/Philopshy  (1981) Geoffrey 
Hartman käyttääkin Derridan kirjoittamistavasta termiä derridadaismi, jolla hän 
haluaa viitata juuri Derridan tapaan mieltää fi losofi a kirjoituksena sen laajim-
massa, derridalaisessa merkityksessä. Ei ole olemassa erilaisia kirjoittamisen 
muotoja, esimerkiksi niin että voitaisiin erottaa kirjallisuuden ja fi losofi an kieli 
– molemmat ovat esitystapoja: kielimateriaalin muokkaamista erilaisiksi merki-
tyskäytännöiksi.

Tämä merkitsee, että fi losofi an käsitteitä ei voi mieltää isoloiduiksi entitee-
teiksi, jotka koskisivat jotakin kielen ulkoista todellisuutta – fi losofi sten käsit-
teiden avulla maailma rakenteistuu tietyiksi merkkijärjestelmiksi. Filosofi set 
käsitteet muodostavat sisäisesti johdonmukaisen käsitejärjestelmän, jota voi-
daan verrata kieleen järjestelmänä. Sisäinen riippuvuus merkitsee, että käsitteet 
määrittyvät eroina toisiin käsitteisiin, joiden kautta maailma tulee annetuksi tie-
tyllä tavalla kunkin käsitejärjestelmän sille ominaisten ehtojen kautta annettuna 
todellisuutena. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että kun tietyn kä-
sitejärjestelmän käsitteet määrittyvät eroina toisiin käsitteisiin nähden, mitään 
käsitettä ei voida pitää ensisijaisena tai perustavana ja juuri tästä näkökulmasta 
päästään käsiksi derridalaisiin länsimaisen metafysiikan kritiikin lähtökohtiin.

Jos fi losofi sta käsitjärjestelmää tarkastellaan saussurelaisesti, tällöin ei ole 
olemassa fundamentaalisia lähtökäsitteitä: kaikki käsitteet ovat olemassa tuotet-
tuina. Tuotettuus merkitsee, että ne voidaan tuottaa toisinkin ja juuri tästä toisin-
tuottamisesta dekonstruktiossa on pitkälti kyse.

Länsimaisen fi losofi an perusongelma on Derridan katsannossa siinä, että se 
strukturoi maailman. Se asettaa tietyt käsitteet etusijalle. Etusijalle asettaminen 
noudattaa binaarilogiikkaa. Binaarilogiikka perustuu vastakohta-asettelulle, jos-
sa enemmistötermi alistaa, ulkoistaa tai sulkee fi losofi sen keskustelun ulkopuo-
lelle vähemmistötermin, joka joutuu toissijaiseen, marginaaliseen tai perifeeri-
seen asemaan.
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Juuri tällaisen puheen etusijalleasettamisen kirjoitukseen nähden Derrida 
näkee Saussuren kieliteorian suurimmaksi ongelmaksi. Siteeraan ydinkohdan 
Derridan (1976: 43) Saussuren kritiikistä. Siitä käy ilmi miten binaarioppositioi-
den dekonstruktio käytännössä tapahtuu ja miten niiden esiinlukemisen kautta 
siirrytään toiselle fi losofi selle tasolle. Dekonstruktiivisessa luennassa binaa-
rioppositiota (puhe vs. kirjoitus) ei käännetä ympäri, vaan käsitteitä lähestytään 
uuden ratkeamattomuuden logiikan näkökulmasta, joka tässä tapauksessa kos-
kee kirjoittamisen käsitteen introdusointia, jossa kirjoittaminen edeltää sekä 
kirjoitusta että puhetta. Sitaatti, jota en yritäkään kääntää,  kuuluu englanniksi 
seuraavasti:

What Saussure saw without seeing, knew without being able to take it into 
account, following in that the entire metaphysical tradition, is that a certain 
model of writing was necessarily but provisionally imposed (but for inaccura-
cy in principle, insuffi ciency of fact, and the permanent usurpation) as instru-
ment and technique of representation of a system of language. And that this 
movement, unique in style, was so profound that it permitted the thinking, 
within language, of concepts like those of the sign, technique, representati-
on, language. The system of language associated with phonetic-alphabetic 
writing is that within which logocentric metaphysics, determing the sense 
of being as presence, has been produced. This logocentrism, this epoch of 
the full speech, has always placed in parenthesis, suspended, and supressed 
for essential reasons, all free refl ection on the origin and status of writing, all 
science of writing which was not technology and the history of a technique, 
itself leaning upon a myhtology, and a metaphor of a natural writing. It is this 
logocentrism which, limiting the internal system of language in general by a 
bad abstraction, prevents Saussure and the majority of his successors from 
determining fully and explicitly that which is called ”the integral and concrete 
object of linguistics”.

Derridan Saussure-kritiikin ydin on tässä sitaatissa – siinä, että Saussure tutki-
essaan kielijärjestelmää (langue) merkeistä muodostuvana foneettisena järjes-
telmänä tulee samalla, tietoisesti tai tiedostamattaan, asettaneeksi puheen etu-
sijalle, käsittäen sen läsnäolevaksi ja jonka johdannaisena hän sitten tarkastelee 
kirjoitusta.

Kirjoituksen logosentrisen perinteen dekonstruoiminen ei kuitenkaan mer-
kitse Derridalle prioriteettisuhteiden ympärikääntämistä – kirjoituksen aset-
tamista etusijalle suhteessa puheeseen, vaan perustavamman kieltä koskevan 
käsityksen postuloimista, jossa tämä oppositio kumoutuu. Kyse on sen näyttä-
misestä ”miksi kirjoittamisen väkivalta ei lankea viattoman kielen päälle. On ole-
massa alkuperäinen kirjoittamisen väkivalta, koska kieli on aina, merkityksessä, 
joka vähitellen paljastuu, kirjoittamista” (emt. 37).

Kirjoittaminen – tekstisyys – edeltää (ei-kronologisessa mielessä) tai se on 
edellytettävä, jotta voitaisiin puhua puheesta ja kirjoituksesta. Tekstisyys on 
 puheen ja kirjoituksen konstitutiivinen elementti. Grammatologia on tiede, joka 
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tutkii kirjoitusta kirjoittamisena tai tekstisyytenä, jota termiä tulen jatkossa käyt-
tämään kirjoittamisen synonyymina. Ja tähän liittyy myös Derridan peräänkuu-
luttama uusi kommunikatiivinen kielioppi, jota tarvitaan uuden viestintäjärjes-
tyksen ymmärtämisessä.

Tässä joitakin muita esimerkkejä binaariloogisista strukturaatioista, joita löy-
tyy runsaasti länsimaisesta ajattelusta ja joiden purkamisessa myös jälkistruktu-
ralistiset viestintätutkijat ovat kunnostautuneet:

enemmistötermi:  vähemmistötermi

 teoria käytäntö

 luonto kulttuuri

 tosi epätosi

 läsnäolo poissaolo

 todellisuus illuusio

 järjestys kaaos

Binaariloogisesti asemoitujen termien suhde ei ole tasa-arvoinen. Enemmistö-
termillä on myönteinen arvoväristys, kun taas vähemmistötermit toimivat vas-
tatermeinä, joiden kautta enemmistötermit saavat teologisen, teleologisen, loo-
gisen, aksiologisen, epistemologisen jne. prioriteettinsa, eli jokainen etusijalle-
asettaminen on aina hierarkian asettamista.

Derrida ja monet muut jälkistrukturalistit kapinoivat tällaista terminologis-
ta hierarkiaa vastaan. Derridadaismi pureutuu vastakohtaisuuksille rakentuvien 
logo sentristen käsitejärjestelmien ja ajatusrakenteiden purkamiseen, dekonst-
ruktioon. Länsimainen fi losofi a Platonista Husserliin, antiikista tähän päivään, 
on rakentunut binaariloogiselle asemoinnille, jossa enemmistötermein määrite-
tään mikä on fi losofi an varsinainen tutkimuskohde, jolloin vähemmistötermien 
määrittämät käsitteet sysätään ei-fi losofi an alueelle. Samanlaiseen logosentris-
ten käsitteiden hajakeskitykseen päädytään muidenkin metafyysisten käsittei-
den, sellaisten kuin substanssi, olemus, alkuperä ja läsnäolo kohdalla.

Pyrkiessään hierarkkisten oppositioiden kumoamiseen tai oikeammin pur-
kamiseen dekonstruktion voi sanoa olevan tiettyyn rajaan asti vallankumouksel-
lista fi losofi aa. Vallankumouksen kääntöpuolena on se vaara, että vallankumous 
jää pelkäksi inversioksi: jokaisesta vähemmistötermistä tulee vuorostaan enem-
mistötermi. Puolitiehen jäänyttä dekonstruktiota on sellainen dekonstruktio – 
jollaista intellektuaalisilla markkinoilla on runsaasti tarjolla – jossa miinustermit 
vaihdetaan plustermeiksi. Mutta tällaisessa dekonstruktiossa logosentrinen jär-
jestys ei purkaudu, vaan kääntyy – sanan ei-marxilaisessa mielessä – ainoastaan 
päälaelleen.
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Välttääkseen ajautumasta tällaiseen noidankehään, josta ei ole ulospääsyä, 
Derrida ja jälkistrukturalistit ovat kehitelleet luentaa, jossa ajattelua ei rakenne-
ta vastakohtatermien varaan. Dekonstruktiivinen luenta parhaimmillaan purkaa 
hierarkkisia oppositioita, mutta ei aseta mitään uutta oppositiota tilalle. Dekonst-
ruktio on logosentristen järjestelmien sisäistä purkamista – se näyttää hierarkki-
sen rakenteistumisen logiikan. Dekonstruktio on omaperäistä loismetafysiikkaa, 
jonka voima piilee siinä, että se kääntää logosentristen järjestelmien käyttämän 
strategian niitä itseään vastaan ”tuottamalla purkautumisen voiman joka levittää 
itsensä koko järjestelmän läpi, pirstomalla sen joka suuntaan ja rajoittamalla sitä 
perusteellisesti”, toteaa Derrida (1978: 20).

Dekonstruktio saavuttaa tarkoitusperänsä operoimalla epäkäsitteellisillä kä-
sitteillä, joita ei voida määrittää binaariloogisesti. Näiden käsitteiden merkitys 
on määrittämätön tai ratkeamaton (undecidable). Tällaisia käsitteitä ovat mm. 
pharmakon (lääke/myrkky), erouma (merkitsee samalla kertaa spatiaalista 
erottamista että temporaalista tuonnemmaksi lykkäämistä) tai jälki (jokaisen 
merkin sisällä on toisen merkin jälki) ja kaikki muutkin Derridan keskeiset kä-
sitteet noudattavat ratkeamattomuuden logiikkaa.

Binaarilogiikasta luopuminen merkitsee myös fi losofi sen ja muun kielen-
käytön välisten rajojen häivyttämistä, siirtymistä kirjoituksesta yleiseen kirjoit-
tamiseen, josta Derridan omassa fi losofoinnissaan harjoittama eroumaattinen 
tekstilogiikka käy hyvästä esimerkistä. Kielenkäyttötapojen erottaminen pe-
rustuu logosentriselle virhepäätelmälle: fi losofi nen kielenkäyttö on logosentri-
sen logiikan harha, jossa fi losofi nen kielenkäyttö asetetaan etusijalle suhteessa 
arkikieleen. Filosofi nen kielenkäyttö toimii enemmistötermin tavoin suhteessa 
siitä poikkeaviin kielenkäytöntapoihin. Se sulkeistaa tarkastelun ulkopuolelle ei-
fi losofi siksi leimaamansa kielenkäyttötavat kuten retorisen, metaforisen ja fi k-
tiivisen. Tekemällä eron fi losofi sen ja ei-fi losofi sen kielenkäytön välillä fi losofi a 
konstituoi itsensä fi losofi ana vähemmistötermin kautta – sellaisten kielenkäyttö-
muotojen kautta, joita ei pidetä fi losofi aan kuuluvina.

Richard Rorty näkee tällaisen ajattelun juureutuvan käsityksestä, joka on 
hallinnut länsimaisen fi losofi an perinnettä kauan, nimittäin ajatuksesta kielestä 
’maailman kuvana’. Mutta tällainen ajatus on perusteltavissa ainoastaan läsnä-
olon metafysiikan pohjalta. Näin väittää Rorty (1978: 145), joka toteaa tällaisen 
ajattelun olevan 

tyypillistä kantilaiselle traditiolle, jossa fi losofi aa sen enempää kuin tiedettä-
kään ei ajatella ’kirjoitetuksi’ ei vaikka miten paljon siitä kirjoitetaankin. Kirjoi-
tus on välttämätön paha. Se mitä todella halutaan on maailman läsnäolevaksi 
tekeminen sitä tarkkailevalle, sen näyttäminen, demonstroiminen, osoittami-
nen, esilletuonti. Ideoiden ’kopioteoria’, tiedon heijastusteoria, näkemys että 
’representaation ymmärtäminen’ on fi losofi an peruskysymys, ovat ilmausta 
tekstin epifanioista, representaation ’läpinäkemisestä’. Kypsässä tieteessä, 
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 sanat joiden avulla tutkija kirjoittaa ylös tuloksensa tulee olla niin harvoja kuin 
mahdollista ja niin läpinäkyviä kuin mahdollista. 

Länsimainen fi losofi a perustuu logosentrismin logiikalle: fi losofi a konstituoi it-
sensä fi losofi ana suhteessa logokseen kieltämällä retoriset ja fi ktiiviset kielen-
käyttötavat puhtaana toiseutena fi losofi an suhteen. Grammatologisella luennal-
laan Derrida osoittaa, että asia ei suinkaan ole näin, vaan päinvastoin enemmistö-
termejä tulee tarkastella vähemmistötermien erikoistapauksina. Näin ilmei sesti 
siksi, en tosin ole varma, että voidakseen toimia enemmistöterminä se joutuu 
pakosta määrittämään itsensä aina vähemmistötermin kautta.

Läsnäolon metafysiikassa otetaan tietyt fundamentaaliset termit perusta-
vaksi lähtökohdaksi. Tällaisia termejä ovat olleet ja yhä ovat: eidos, arche, telos, 
energeia, ousia, olemassaolo, substanssi, subjekti, tietoisuus, jumala, absoluut-
tinen henki jne. Se, millä tavalla Derrida osoittaa näiden termien läsnäolollisuu-
den vaatisi pitemmän pohdiskelun, josta pidättäydyn tällä erää. Sen sijaan valai-
sen mistä on kyse esimerkin kautta.

Descartesin formulassa ”Ajattelen, olen olemassa” minä on kaiken epäilyn 
ulkopuolella, koska se on läsnä itselleen ajattelemisessaan. Läsnäolon meta-
fysiikka ilmenee myös siinä, että meillä on taipumusta ajatella nykyhetken ole-
massaolo epäämättömäksi tosiasiaksi: tulevaisuus tulee olemaan joskus ja men-
neisyys oli joskus, mutta niiden olemassaolo on niiden läsnäolemisessa joko 
menneisyytenä kerran olleena tai tulevaisuudessa kerran olevana. Merkitys 
kuuluu myös läsnäolon metafysiikkaan sitä kautta, että se on puhujan tietoisuu-
den sisällys, on hänelle läsnäolevaa. Merkitys ilmaistaan merkein: merkitys on 
mielessä (läsnä), merkit ovat kielessä (poissa). Merkit ovat ainoastaan mielessä 
olevan merkityksen ilmaisuja.

Descartes perustelee minän läsnäolon epäämättömyyden sillä, että tietoi-
suus on aina jonkun tietoisuutta, ennen kaikkea minän tietoisuutta omasta tie-
toisuudestaan. Fysikaalisten esineiden olemassaolo on läsnäoloa. Se, että esi-
merkiksi puu on olemassa, riippuu siitä, että se on olemassa hetkellä t, hetkellä 
t2, hetkellä t3, jne.: sen olemassaolo koostuu läsnäolojen sarjasta. Kun sanomme 
että sana merkitsee jotakin, ajattelemme sitä tietyn ilmauksen (tai myös jonkun 
vallitsevan asiantilan) lyhennyksenä. Tällainen ilmaisu tarkoittaa tarkemmin ot-
taen, että hetkellä t joku käytti sanaa tarkoittamaan jotakin, joka oli hänen mie-
lessään, hetkellä t1 joku toinen käytti sanaa samassa merkityksessä, jne.

Kaikissa tapauksissa todellisuus rakentuu läsnäolojen hetkistä, jotka ovat 
epäämättömästi olemassa. Derrida kuitenkin väittää että läsnäolot ovat itse asi-
assa riippuvaisia jostakin joka ei ole läsnä. Jos jokin riippuu jostakin, joka ei ole 
läsnä, ilmeisesti silloin se, mikä on läsnä, ei voi olla enää epäämätön lähtökoh-
ta. Derridan argumentointi on monisyistä, mutta mielenkiintoista ja samoilla 
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 lin joilla hän jatkaa myös merkitystä koskevissa pohdinnoissaan, joihin seuraa-
vaksi siirryn.

MERKITYS JA EROUMAATTINEN TEKSTI. Läsnäolon metafysiikkaan luottaminen ilme-
nee myös merkityksen kohdalla. Kielemme on niin perin pohjin läsnäolon me-
tafysiikkaan ankkuroitunut, että siinä on mahdollista esittää vain väitteitä, jotka 
ovat muotoa: jokin on läsnä tai jokin on poissa – näin erityisesti fi losofi assa. Der-
rida pyrkii osoittamaan, että kieltä on mahdollista käyttää ja hänen mielestään 

sitä tuleekin käyttää toisin kuin mihin siinä fi losofi an saatossa on totuttu.
En mene kuitenkaan kovin syvälle Derridan kieliteoriaan, esitän ainoastaan 

joitakin yleisiä viestinnällisyyden kannalta keskeisiä huomioita sen lähtökohdis-
ta läsnäolon metafysiikan näkökulmasta. On syytä korostaa, että Derridan omak-
suma kanta merkkiin, merkitykseen ja merkkiprosessiin sekä tekstin tulkintaan 
on se hänen fi losofi ansa puoli, joka on laajimmin vaikuttanut viestinnällisyyden 
uudelleenmäärittelyyn prosessuaalisissa malleissa ja herättänyt myös kiivainta 
vastarintaa. 

Viestinnällisyyden analyysin näkökulmasta erityisen keskeinen on teos Of 
Grammatology. Siinä esitetyt käsitykset – yhdessä Barthesin teoksen S/Z kans-
sa – viestinnän roolista yhteiskunnan sosiaalisessa rakenteistumisessa muodos-
tavat selkeimmän prosessuaalista viestintämallia edustavan vallitsevat viestin-
tämallit riitauttavan käsityksen kommunikatiivisen toiminnan luonteesta post-
modernisoituvassa yhteiskunnassa. Systemaattisimman sovellutuksen tästä on 
esittänyt Briankle Chang teoksessaan Deconstructing Communication (1996), jo-
hon jatkossa käsitellessäni ja kehitellessäni prosessuaalista viestintämallia tulen 
paljolti perustamaan oman näkemykseni.

Derrida (1981: 14) perustelee omaa merkityskäsitystään seuraavasti: ”Yri-
tän kirjoittaa tilassa, jossa kysymys kielestä ja merkityksestä asetetaan. Yritän 
kirjoittaa seuraavan kysymyksen: mitä merkitys yrittää sanoa? Siksi on välttämä-
töntä sellaisessa tilassa, sellaisen kysymyksen ohjaamana, sanoa kirjoittaminen 
kirjaimellisesti ottaen ei merkitse mitään”.

Myös kielen kohdalla Derrida löytää länsimaisessa ajattelussa linjan, joka 
kulkee Platonista Saussureen, ja joka perustuu enemmistötermin hegemonialle 
suhteessa vähemmistötermiin. Kieliteorioissa puhe asetetaan etusijalle kirjoituk-
sen kustannuksella, joka nähdään korkeintaan puheen muistiin kirjoituksena tai 
jonakin toissijaisena puheeseen nähden. Puhe on läsnäoloa, kirjoitus poissaoloa. 
Mutta onko asia näin, kysyy Derrida.

Puheen asettamista etusijalle kirjoitukseen nähden Derrida kutsuu fono-
sentrismiksi. Derridan opus magnum Of Grammatology on teoria grammatologi-
asta, tiedettä kirjoittamisesta – tekstisyydestä – joka ymmärtyy eroumaattisena 
järjestelemänä. Teoksessa Derrida osoittaa, että luottamus puheen läsnäoloon 
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on metafyysinen uskomus. Ei ole suinkaan niin, että puhe määrittäisi kirjoituk-
sen: kirjoitettu merkki on puheen edellytys.

Mikä on sitten merkin erityisyys, joka mahdollistaa sekä puheen että kir-
joitetun tekstin? Derrida antaa erilaisia vastauksia, joiden yksi yhteinen piirre 
säilyy samana: merkki on semioottisesti autonominen – merkin olemassaolo 
ei  riipu merkin käyttäjästä, olipa tämä merkin tuottaja tai sen vastaanottaja. 
Puheelta puuttuu semioottinen autonomia, se on sidoksissa puhujaan ja puhe-
tilanteeseen. Ja juuri samanlaiselle puhetilanteen sidonnaisuudelle ja tekstin 
autonomisuuden idealle perustuu myös Ricoeurin tekstihermeneuttinen vies-
tinnällisyyden käsite. Mutta toisin kuin Derrida, Ricoeur ottaa huomioon myös 
tekijän merkityksen sitä kautta, että hän katsoo, että vaikka tekijä on kuollut, 
hänen antamansa merkitys on olemassa tekstuaalisella tasolla. Ricoeurilaisessa 
tekstihermeneutiikassa lähdetään siitä, että vaikka tulkinta ei koskaan tekijän in-
tentiota tavoitakaan eikä sen tule siihen kohdistuakaan, tulkinta jossain määrin 
kuitenkin kohdentuu myös tekijäfunktioon sitä kautta, että tulkinnassa rakentuu 
ne tekstin tuottamisen kontekstuaaliset ehdot, joissa sen merkityksellistäminen 
kulttuurisena tekstinä tapahtuu.

Merkin semioottinen autonomia merkitsee, että merkin merkitys on ole-
massa ’jollakin tapaa’ ennen lukemista ja sen jälkeen. Merkin perusominaisuus 
on siinä, että sen on voitava toimia merkkinä sen tuottajasta ja vastaanottajasta 
riippumatta, mikä johtaa Derridan jo pariin kertaan esitettyyn viestinnän määri-
telmään. Derrida väittää Saussuren tavoin, että merkin merkitys ei riipu tarkoit-
teesta, johon se viittaa. Miksi näin?

Tarkastelkaamme seuraavaa esimerkkiä: ”Taivas on sininen”. Ilmaisun ’tai-
vas on sininen’ merkitys (taivas on sininen) pysyy samana riippumatta siitä, 
onko taivas sininen vai ei – ilmaisun merkitys ei ole kiinni taivaan väristä sa-
nomishetkellä. Merkin semioottinen autonomisuus on totaalista suhteessa sen 
tarkoitteeseen ja puhetilanteeseen, mikä merkitsee, niin kuin olen jo useaan 
otteeseen korostanut, että Derrida ajattelee kaiken merkityksenannon olevan 
kontekstuaalisesti määräytynyttä: merkitykset saavat merkityksensä vain kon-
tekstiensa kautta.

Vaikka puhe on puhetilanteesta ja puhujasta riippuvainen, Derrida väittää, 
että myös puheessa ilmaistut merkitykset ovat samassa mielessä semioottisesti 
autonomisia kuin kirjoitetut merkit.

Tarkastelkaamme edellistä esimerkkiä uudelleen. Joku puhuja sanoo jos-
sakin puhetilanteessa ”Taivas on sininen”. Sanomalla tämän lauseen puhuja voi 
tarkoittaa mitä tahansa, koska ilmaisun merkitys ei ole riippuvainen puhujan 
intentiosta. Ilmaisun ’Taivas on sininen’ merkitys puhuttuna ja kirjoitettuna ei 
ole kiinni puhujasta eikä kirjoituksesta: törmäänpä tähän ilmaisuun puheessa 
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tai kirjoituksessa, ymmärrän lauseen merkityksen välittömästi, edellyttäen että 
 puhun suomea.

Koska merkityksen semioottinen autonomisuus on välttämätön ehto niin 
puhutussa kuin kirjoitetussa kielessä, Derrida laajentaa kirjoittamisen tai teks-
tisyyden kattamaan luonnollisen kielen ohella kaikki merkkijärjestelmät. Teks-
tisyys saa näin ollen Derridalla yleisen, erittäin laajan merkityksen: se tarkoittaa 
kaikkia sellaisia merkkejä, joiden merkkimerkitysten ymmärtäminen edellyttää 
ainoastaan kielijärjestelmän hallintaa, mutta joiden mielet ovat aina konteksti-
sidonnaisia. Merkit ovat aina-jo kielessä, mutta ne merkityksellistyvät mielessä. 
Sama peircelaisesti ilmaistuna: kielenkäytössä on kysymys tulkitsimien tuotta-
misesta ja niiden tuottamisen kontekstuaalisesta tulkinnasta. 

Tekstisyyden käsite kattaa kaiken kulttuurisen alueen. Näin Derrida voi 
puhua Rousseaun elämästä tekstinä, samoin Rousseaun aikakaudesta. Tältä 
pohjalta on ymmärrettävissä myös Derridan ensilukemalta hieman ällistyttävä 
väite, että tekstin ulkopuolella ei ole mitään. Näin käytettynä tekstisyyden kä-
site lankeaa yhteen inhimillisen toiminnan ja sen tuotteena syntyneiden merki-
tyskäytäntöjen kanssa. Todellisuus tekstisyytenä on myös merkityskäytäntö: se 
tuotetaan, on annettu ja tulkittavissa tekstisyytenä. Maailma tai maailmanteksti 
syntyy päättymättömässä semiosiksessa.  Tämä tarkoittaa, että jokaiselle tulkit-
simelle voidaan tuottaa uusi tulkitsin.

Toisin kuin Ricoeurilla, joka ymmärtää merkityksen diskurssin kiinnittämi-
senä tietyssä puhetilanteessa, ongelmaksi Derridan tekstiteoriassa muodostuu 
se, miten merkitysten semioottisen autonomisuuden teesi on perusteltavissa, 
jos se on riippumaton subjekteista. On nimittäin niin, että vaikka Derrida johtaa 
oman teesinsä Saussuren yleisestä merkityksiä koskevasta teesistä, se poikkeaa 
ratkaisevasti Saussuren näkemyksestä juuri merkitysten semioottisen autono-
misuuden kohdalla. Kun Saussure tarkastelee kieltä järjestelemänä – languena 
– hän toteaa, että vaikka se on riippumaton yksittäisistä kielenkäyttäjistä, kieli 
järjestelmänä edellyttää kollektiivista subjektia tai intersubjektiivisuutta kielen 
perustaksi. Esimerkiksi suomen kieli languena on olemassa ja toimii vain suo-
mea puhuvissa merkitysyhteisöissä.

Derridan ratkaisu perustuu Saussuren kielijärjestelmän dekonstruktioon. 
Derrida osoittaa, että Saussuren jako järjestelmään ja puhuntaan noudattaa 
enemmistö- vs. vähemmistötermi -logiikkaa. Derridan analyysin lopputulos on, 
että vasta puhunnan temporaalisen rakenteistumisen kautta on mahdollista ym-
märtää synkronisesti rakenteistunutta kielijärjestelmää ja tähän samaan tulok-
seen päätyy myös Volosinov omassa Saussure-kritiikissään teoksessa Kielen 
dialogisuus. Marxismi ja kielifi losofi a  (1990) – tosin aivan toisista lähtökohdista 
käsin.
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DEKONSTRUKTION KRITIIKISTÄ. Olen edellä käynyt läpi yleispiirteissään Derridan 
näkemyksiä fi losofi asta, läsnäolon metafysiikasta ja merkityksen käsitteestä 
viestinnällisyyden näkökulmasta. Seuraavaksi on syytä tekstiarkeologisesti ana-
lysoida sitä, miten Derridan dekonstruktiiviseen luentamalliin on suhtauduttu ja 
millaisia mahdollisia implikaatioita tällä kritiikillä on viestinnällisyyden kannal-
ta.

Kommentit on poimittu tarkoitushakuisesti siitä keskustelusta, jota dekonst-
ruktiosta käytiin kiihkeimmin 1980-luvulla. Itseäni tässä keskustelussa kiinnos-
taa ennen muuta se, miten Derridan ajatukset ovat suodattuneet yhteiskuntatie-
teelliseen keskusteluun. Kritiikin kohteina eivät olleet niinkään Derridan omat 
näkemykset, vaan pikemminkin dekonstruktion sovellutukset, joiden on nähty 
laiminlyöneen teoriaan sisältyvät kriittiset momentit niin kuin Rodolphe Gasche 
on esittänyt teoksessaan The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of 
Refl ection (1986), jota voidaan pitää Derridan fi losofi an selkeimpänä puolustuk-
sena hänen derridadaistisia soveltajiaan vastaan.

Jälkiheideggerilaiset (Boundary 2 lehden ympärille kerääntyneet tutkijat) 
ovat kiinnittäneet huomiota yhteiskunnallisen olemisen analytiikkaan. Esimer-
kiksi William Spanos (Pasanen 1985) on asettanut dekonstruktion ja destrukti-
on vastakkain. Spanosin kritiikin ydin on siinä, että dekonstruktio, tarkastelles-
saan sitä miten kieli konstituoi olemista, on unohtanut olemisen problematiikan 
ainutkertaisuuden, joka ei palaudu kieleen. Myös ricoeurilainen tekstiherme-
neutiikka korostaa olemisen keskeisyyttä toiminnan analyysissaan. Heideggeri-
lainen destruktio ja derridalainen dekonstruktio de-territorialisoivat ne enem-
mistötermit, jotka ovat kolonialisoineet ja territorialisoineet vähemmistötermit. 
Destruktio poikkeaa dekonstruktiosta siinä, että se ottaa tutkimuksen perus-
taksi ihmisen aktuaalisen olemassaolon, hänen maailmaanheitettyytensä, johon 
seikkaan myös ricoeurilainen ja hänen pohjaltaan lähtevä yhteiskuntateoreetti-
nen toiminnan analyysi on viime aikoina erityisesti kiinnittänyt huomiota. 

Destruktio rakentaa analyysinsa vastamuistin varaan. Vastamuisti on sellai-
nen diskursiivinen toimintamuoto, joka luottaa omaan kathartiseen voimaansa, 
kykyynsä kyseenalaistaa länsimaisen kulttuurin muisti – kykyyn purkaa hallit-
sevan diskurssin tekstuaaliset rakenteet ja muokata uudelleen suhdettamme 
olemassaoloomme, rakentaa uudelleen elämismaailman tietovarantoa sanoisi 
fenomenologisemmin suuntautunut tutkija. Näin tekee esimerkiksi G. B. Madi-
son teoksessaan The Hermeneutics of Postmodernity. Figures and Themes (1988) 
kehitellessään hermeneuttista elämismaailman analyysia Ricoeurin ja Gadame-
rin hengessä vaihtoehtona postmodernismille, mutta ottamalla vakavasti myös 
postmodernistien ajatukset subjektin, merkityksen ja representaation kriisiyty-
misestä. Gianni Vattimo purkaa samaa tematiikkaa heideggerilaisesta näkökul-
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masta omassa destruktiivisessa heikon ajattelun ohjelmassaan teoksissaan End 
of Modernity (1988), Läpinäkyvä yhteiskunta (1989) tai The Adventure of Diffe-
rence. Philosophy after Nietzsche and Heidegger (1993). Viestinnällisyyden ana-
lyysissa tämä tematiikka ilmenee selkeimmin Scott Lashin teoksessa Critique of 
Information (2002), jossa Lash purkaa auki informaation käsitteen, kiinnittäen 
sen omassa ajattelussaan Heideggerin näkemyksiin ihmisenä olemisesta – Das-
einista – ja tämän olemisen redusoimattomuudesta: ihmisenä oleminen on aina 
maailmassa-oloa.

Destruktiiviset ja dekonstruktiiviset tekstit ja diskurssit resonoivat aina 
tieteenalansa rajojen yli muihin teksteihin (dekonstruktio) ja institutionaalisiin 
toimintarakenteisiin (destruktio), jotka jäsentävät tekstejä vallitsevan logosent-
rismin logiikan mukaan. Destruktio on laajempi käsite kuin dekonstruktio. Näin 
Spanosin mukaan siksi, että destruktio toisin kuin dekonstruktio pyrkii osoit-
tamaan kulttuurintutkimuksen tavoin tekstien rakenteistumisen historialliset, 
kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tihentymät.

Voidaan sanoa, että Spanosin destruktiivinen diskurssianalyysi tulee toisaal-
ta melko lähelle niitä radikaalin hermeneutiikan ideoita, joita John Caputo on 
teoksissaan Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and Hermeneutic 
Project (1987) ja More Radical Hermeneutics on Not Knowing Who We Are (2000) 
esittänyt ja toisaalta myös Foucault’n diskurssianalyysia, jonka subjektin histori-
allisen muotoutumisen analyysissa korostetaan erityisen voimakkaasti institutio-
naalisten rakenteiden roolia ja merkitystä. Siinä muodossa kuin Spanos soveltaa 
destruktiivista ajattelua – esimerkiksi teoksessaan America’s Shadow. An Anato-
my of Empire (2000) – siitä löytyy myös yhtymäkohtia niihin yhteiskuntateoreet-
tisesti suuntautuneisiin kulttuurisiin ja sosiologisiin näkemyksiin, jotka ovat vah-
vasti ankkuroituneet jälkistrukturalistisiin teorioihin, mutta ovat samalla oppo-
sitionaalisessa suhteessa siihen: Said, Althusser, Jameson, Giddens, Dallmayr, 
Baudrillard, Deleuze & Guattari, Hall, Grossberg, Kellner, Agger. Destruktio on 
Spanosille maailmaansitoutunutta praksista, dekonstruktion ollessa sitä ainoas-
taan välillisesti sitä kautta, että maailma ymmärtyy tekstinä, jolloin se vasta tulee 
dekonstruktiivisen analyysin kohteeksi.

Pasanen (1985) tiivistää Spanosin dekonstruktioon kohdistaman kritiikin 
seuraaviin kohtiin. Kaikilla huomioilla on selkeitä yhtymäkohtia omaan teksti-
järjestelmäanalyysiini, jossa on kysymys mediatutkimuksen historiallisen raken-
teistumisen tutkimuksesta sen institutionaalisissa käytännöissä tietyssä historial-
lisessa kontekstissa.  

 * dekonstruktiossa huomio kiinnittyy liian yksipuolisesti retoriikkaan ja 
diskurssianalyysiin, jotka johtavat tekstien historiallisen rakenteistumisen 
laiminlyöntiin



209Luku 3

Populaari, viestintä ja artikulaatioEnsio Puoskari

 * dekonstruktiossa ei ole kyetty hyödyntämään erouman käsitteeseen sisäl-
tyvää yhteiskunnallista potentiaalia – dekonstruktio on liudentunut institu-
tionaaliseksi käytännöksi ja jäänyt formaaliseksi tekstien luenta metodiksi

 * tulkinnan kohteena olevat tekstit jäävät historian ulkopuolisiksi esteettisik-
si objekteiksi

 * koska dekonstruktio on sitoutunut ’kirjoitukseen yleensä’ siinä ei ole kiin-
nitetty riittävästi huomiota tekstin historiallisen rakenteistumisen ulkoisiin 
ehtoihin

Myös Edward W. Saidin (1983) kritiikki on suuntautunut Derridan tekstien 
luennan historiattomuutta vastaan. Said (emt. 201) kritisoi Derridaa liiallises-
ta, jopa yksipuolisesta pitäytymisestä teksti-immanentteihin luentoihin. Said 
kirjoittaa: ”Derridan loputon huoli representaatiosta kietoo hänet eräänlaiseen 
pysyvään hyvin taloudelliseen tautologiaan. Hän käyttää omaa proosaansa esit-
tääkseen tiettyjä läsnäoloa ja niiden representaatiota koskevia ideoita, jotka ovat 
toiminnassa koko joukossa tekstejä Platonista Heideggeriin. Esittäessään näitä 
tekstejä koskevia näkemyksiä hän lukee ja kirjoittaa ne uudelleen, näyttääkseen 
etteivät ne ole jotakin koskevia representaatioita, niiden ulkopuolella olevia 
transsendentaalisia viittauksia (references), vaan itseään esittäviä tekstejä, jotka 
teksteinä, ovat täydellisen edustavia (representative).”

Said kiinnittää huomiota tiedon ongelmaan: miten voidaan tietää se mitä tie-
detään? Derridan ongelma on siinä, että hän kääntää liian herkästi ihmistietei-
den selittämiseen ja ymmärtämiseen liittyvät ongelmat kuvauksiksi tekstuaali-
sista merkityskäytännöistä – erilaisiksi intertekstuaalisiksi peleiksi.

Derridan antama kuva länsimaisesta ajattelusta jää yksipuoliseksi. Saidin 
mukaan se on eriytyneempi ja monisyisempi kuin mitä Derrida antaa ymmär-
tää, näin erityisesti mitä tulee tiedon institutionaalisen tuottamisen ehtoihin, joi-
den analyysia Said jää kaipaamaan Derridan kirjoituksissa.

Spanosin tavoin Said asettuu kannattamaan instituutioanalyyttisempaa otet-
ta tekstien tulkinnassa. Tällainen löytyy Foucault’n diskurssiteoriaan sisältyväs-
tä valtatiedon konseptiosta, joka toisin kuin Derridan tekstianalyysi huomioi 
muutkin kuin tekstin sisäiset ja niiden väliset (intertekstuaaliset) suhteet. Der-
rida on kiinnostunut ainoastaan tekstien luennasta, niiden tekstuaalisista konk-
retisaatioista, jolloin teksti ei ole mitään muuta kuin mitä siinä on lukijalle, kun 
taas Foucault’lle tekstin selittämisen mielenkiintoisin piirre on siinä, että juuri 
luennoissa yhteiskunnalliset merkityskäytännöt saavat tekstuaalisen ilmaisunsa. 
Tekstuaaliset rakenteet aktualisoivat valtaa, vaikkakin valta on usein läsnä imp-
lisiittisesti tai näkymättömänä. Diskurssianalyysin tehtävänä on juuri tekstien 
rakenteistumista ohjaavien institutionaalisten merkityskäytäntöjen esille kaivuu 
(tekstien arkeologia) ja niiden purkaminen.
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Derridan dekonstruktio liikkuu tekstin sisällä, Foucault’n diskurssiteoria 
sekä sisällä että ulkona. Dekonstruktion avulla ei Saidin mukaan saada otetta 
kahdesta asiasta. Se ei kykene selittämään tekstien kompleksista ilmiöpintaa 
eikä kerronnan formaalisia elementtejä. Dekonstruktion historiattomuudesta 
johtuen sellaiset tekstit, jotka eivät selity toisista teksteistä jonkin ennakolta luk-
koonlyödyn päätöksen perusteella, vaan edellyttävät ei-diskursiivisten käytäntö-
jen huomioonottamista, jäävät dekonstruktiivisessa analyysissa usein toissijai-
siksi. Dekonstruktio jää Saidin katsannossa tekstispesifi ksi tulkintastrategiaksi, 
jonka yhteiskuntateoreettiset ulottuvuudet ovat jääneet vähäiselle tutkimuk-
selle.

Näitä elementtejä löytyy Foucault’n diskurssiteoriasta, jossa Saidin mukaan 
tutkitaan tekstin rakenteistumisen diskursiivisia sääntöjä myös muiden kuin 
inter tekstuaalisten suhteiden kautta. Foucault’n diskurssiteoria kiinnittää tekstin 
tuottamisen tekstin sisäisten ohella myös sen ulkoisiin rakenteistumisehtoihin. 
Diskurssianalyysi tutkii sitä, millä tavoin tekstin tuottaminen on riippuvainen 
erilaisista tekstin ulkoisista institutionaalisista käytännöistä. Tällaisia ulkoisia 
ehtoja voivat asettaa esimerkiksi erilaiset intressiryhmät, luokat, yhteiskunnan 
eri instituutiot ja yhteiskunnalliset (vakiintuneet) käytännöt samoin kuin akatee-
miset tiedekäytännöt, jotka kaikki säätelevät tekstin tuotantoa omalla tavallaan 
asettamalla erilaisia tekstin tuottamista koskevia diskursiivisia rajoituksia. Der-
ridan tekstiteoriassa nämä diskursiiviset käytännöt redusoidaan tekstuaalisiksi 
jäljiksi.

Olen painottanut Derridan tekstiteorian yhteiskuntakriittisten puolien puu-
tetta, koska seuraavassa luvussa läpikäytävä Grossbergin edustaman artiku-
laatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen affektiivisen viestinnän tematiikka 
sekä kulttuurintutkimuksellisessa (Williams, Hall) että jälkistrukturalistisessa 
( Deleuze, Foucault) muodossa edellyttää niin tekstuaalisten kuin yhteiskunnal-
listen käytäntöjen huomioimista, jotta päästäisiin kiinni toimijoiden toiminnan 
analyysiin ja heidän elämismaailmansa kulttuuristen käytäntöjen tulkintaan.

On kuitenkin kohtuuden nimessä mainittava, että dekonstruktiota on kehi-
telty myös yhteiskuntateorian suuntaan. Näin esimerkiksi on tehnyt Michael 
Ryan teoksessaan Marxism and Deconstruction (1982), jossa hän löytää de-
konstruktiiviselle luennalle yhtymäkohtia Marxin Pääoman metodista ja Ador-
non negatiivisesta dialektiikasta. Ryan pyrkii yleisemminkin osoittamaan marxi-
laisen dialektiikan ja dekonstruktion samankaltaisuuksien kautta dekonstrukti-
on hyödyllisyyden myös yhteiskuntateorioiden luentastrategiana. Ryanin luenta 
kohdistuu Lenin Valtioon ja vallankumoukseen sekä Habermasin teorioihin, 
joista hän paikantaa samankaltaisia metafyysisiä sulkeumia kuin Derrida löytää 
Platonin, Rousseaun, Husserlin tai Saussuren teorioista, mutta se jää mielestäni 
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kaikesta huolimatta kuitenkin liian analogiamaisten vertailujen ja rinnakkaan-
asettelujen varaan vakuuttaakseen.

Derrida on myös teoksessaan Spectres of Marxism (1994) pohtinut oman 
ajattelunsa mahdollisia kytkentöjä marxismiin ja niitä edellytyksiä, joita marxi-
laisella dekonstruktionismilla mahdollisesti voisi myös tällä hetkellä olla. 
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LUKU 4
Populaari, affektiivinen viestintä 

ja artikulaatio

Musiikilla on suora ja materiaalinen suhde ruumiiseen: sen aistimilliset 
vaikutukset ovat jossakin määrin välittömiä. Yksinkertaisimmalla tasolla ruumis 
värisee musiikin tahtiin, ja tämä värinä voidaan artikuloida toisten käytäntöjen 

ja tapahtumien kanssa, jolloin se synnyttää monimutkaisia vaikutuksia. 
Musiikin fyysisyys on se affektiivinen voima, joka tekee mahdolliseksi tehdä 

yksilöistä (ideologinen konstruktio) ruumiillisia. Väitänkin, että rockin 
populaarisuus perustuu musiikin suhteeseen materiaaliseen ruumiiseen. Tämä 

halujen jo aina muokkaama ruumis on yllättävän kykenevä vastustamaan 
hegemonisia pyrkimyksiä, jotka pyrkivät ohjaamaan sen haluja.

Lawrence Grossberg 1995a: 60

Where a context does begin or end? Derrida will say always – in context. Quite 
simply, the notion of context as such cannot and indeed does not exist. There is 
no such thing as context-in-general, by defi nition. Yet the term exists as such. 

So one must defi ne context as such always according to context.
Irene Harvey 1986: 239

Grossbergin edustaman artikulaatioteorian kannalta erityisen kiinnostavia ovat 
hänen populaarikulttuuria ja varsinkin rockin kulttuurisia käytäntöjä koskevat 
tutkimuksensa. Rockia koskevissa artikkeleissaan Grossberg käy kriittistä dia-
logia populaarimusiikkia koskevien erilaisten tutkimustapojen kanssa ja pyrkii 
näitä riitauttamalla löytämään kohdennetumman teoriakehikon nykymusiikin 
analyysiin. Populaarimusiikin tutkimuksessa on kohdistettu yhä eneneväs-
sä määrin huomiota musiikin affektiivisiin suhteisiin ja niiden rooliin fanien 
identiteetin muodostajana. Juuri musiikin ja affektien välisen suhteen analyy-
si onkin Grossbergin omien rockia koskevien artikkeleiden keskeinen teema. 
Jotta Grossbergin lähestymistavan erityispiirteet saataisiin esiin, työstän tässä 
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 luvussa Grossbergin pohjalta, miten rockia on tutkittu erilaisissa tutkimusperin-
teissä.  Samoin osoitan, miten Grossbergin oma rockapparaattia koskeva teoria 
suhteutuu näihin, ja miten kulttuurintutkimuksellinen populaarimusiikin tutki-
mus kokonaisuudessaan paikantuu Grossbergin ajatteluun.

Luvun tutkimuskonteksti

Rockia koskevia diskursseja ovat hallinneet empiiriset, esteettiset, kriittiset, 
etnografi set, kulttuuriteoreettiset ja nuorison alakulttuureja koskevat teoriat. 
Näihin kaikkiin Grossberg ja hänen kanssaan samoilla linjoilla olevat rocktut-
kijat (Simon Frith, Andrew Goodwin, Martin Walser, Deena Weinstein, Sarah 
Thornton, Susan McClary tai Tricia Rose) näkevät liittyvän omat ongelmansa. 
Musiikki videoiden voimakas läpimurto vaikutti näiden kaikkien tutkimustapo-
jen aktualisoitumiseen populaarikulttuurin tutkimuksessa 1980-luvun loppupuo-
lella. Mediatutkimuksellisten rocktutkimusten pohjalta voisi melkein väittää, 
että rockin tutkimuksessa on kysymys jostakin muusta kuin rockista: väkivallas-
ta, rasismista, seksismistä, nuorten turmelemisesta jne. – kaikki teemoja, jotka 
ovat toistuneet mediatutkimuksen ja populaarin perinteessä uuden välineen tul-
lessa mediakenttään.

Tarkastelen rockia populaarin tutkimuskentässä ennen kuin käyn yksityis-
kohtaisemmin kiinni Grossbergin tapaan jäsentää rockia populistisena post-
moder nismina. Näin siksi, että tätä kautta päästään hahmottamaan yleisem-
mällä tasolla toisaalta rockia koskevaa tutkimusta, ja toisaalta siksi, että rockia 
koskevien tutkimuskäytäntöjen tekstiarkeologisella analyysilla voidaan paikan-
taa ne tutkimuskontekstit – viestinnän ja populaarin tutkimuksen yleisemmät 
viite kehykset – joita vasten Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintut-
kimuksen rockkulttuuria koskevia erityispiirteitä voidaan tekstijärjestelmäana-
lyyttisesti pohtia.

Vaikka Grossberg suhtautuikin edellisessä luvussa esiteltyihin tapoihin kä-
sittää viestintä varauksellisesti, ei hän niitä kaikkia suoralta kädeltä hylkää, vaan 
pyrkii löytämään myös niistä toimivia aineksia omaan teoriaansa. Tässä mieles-
sä hän harrastaa hallilaista luovaa dialogia muiden teorioiden kanssa, jollaista 
itse pyrin harrastamaan tässä tutkimuksessa Grossbergin edustaman kulttuu-
rintutkimuksen kanssa.

Tässä luvussa suoritan Grossbergin affektiivisen viestinnän tekstijärjestel-
mäanalyyttisen luennan. Teksti- ja käsitearkeologinen tarkastelu purkaa auki 
Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet. 
Käsitteistön teksti- ja käsitearkeologinen luentani avaa mahdollisuuden popu-
laarin käsitteen työstämiseen Grossbergin edustaman artikulaatioteoreettisen 
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kulttuurintutkimuksen ja affektiivisen viestintäkonseption virittämässä tutki-
musarkistossa. Tällöin voidaan kohdennetummin kulttuuriarkeologisella tasolla 
sanoa, missä määrin Grossbergin näkemykset viestinnästä ja populaarista ovat 
yhteensovittamattomia tutkimuksessa läpikäytyjen viestinnän tutkimuksen kuu-
den metateoreettisen lähestymistavan, erilaisten mediatutkimuksellisten suun-
tausten, populaaria koskevien tutkimustapojen kanssa ja missä määrin hän hyö-
dyntää niiden aineksia omaa teoriaansa rakentaessaan.

Edellisen luvun mediatutkimukselliset, artikulaatioteoreettiset ja tekstijär-
jestelmäanalyyttiset tarkasteluni operoivat samanaikaisesti kahdessa konteks-
tissa. Mediatutkimuksellisessa kontekstissa kohteena olivat kuuden lähestymis-
tavan viestintää koskevat näkemykset. Samalla tässä luennassa rakentui myös 
populaarin tutkimuksen konteksti, jota lähestyn tässä luvussa täsmennetymmin 
joidenkin populaaria koskevien mediatutkimuksellisten suuntausten virittämäs-
sä tutkimusavaruudessa. Luvun alkuosassa Grossbergin tuotanto muodostaa 
sen kontekstin, jossa erilaisia populaaria koskevia mediatutkimuksellisia tutki-
mustapoja analysoidaan. Tämän jälkeen lähden täsmennetymmin purkamaan 
tekstijärjestelmäanalyyttisesti auki Grossbegin omaa affektiivisen viestinnän 
teoriaa.

4.1.
POPULAARI MEDIATUTKIMUKSEN KENTÄSSÄ

Sosiologinen tutkimustapa

Empiirisessä mediatutkimuksessa rocktutkimukseen liittyvät metodiset ongel-
mat näkyvät selvimmin. Rock nousi aktiivisemman tutkimuksen kohteeksi tässä 
perinteessä vasta 1980-luvun puolivälissä musiikkivideoiden läpimurron myötä. 
Nuorten intensiivinen katselu herätti tätä tutkimusperinnettä kiinnostavan pe-
ruskysymyksen: mitkä ovat musiikkivideoiden katselun pitkän ajan vaikutukset 
katsojiin?

Rockvideoiden väkivaltaa koskevat tutkimukset (Brown 1985, Caplan 1985, 
Sherman & Dominck 1986, Vincent & Boruszowksi 1989) ovat tuottaneet risti-
riitaista tietoa. Brown toteaa, että MTV:ssä esitetään vähemmän väkivaltaa kuin 
television prime time-ohjelmistossa, mutta sen elävyydellä ja eksplisiittisyydel-
lä yhdistyneenä musiikkivideoiden esitystavan nopeuteen ja intensiivisyyteen 
saattaa olla suurempi ja kestävämpi vaikutus. Vincent puolestaan havaitsi sekä 
naisiin että miehiin kohdistuneen väkivallan lievää vähentymistä vuosien 1985 
ja 1987 otosten välillä, vaikka väheneminen ei ollut merkittävää. Vincentin tutki-
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missa rockvideoissa yli kolmasosassa oli väkivaltaa. Caplanin mukaan väkivalta 
ei ole sukupuolispesifi ä: miehet ja naiset joutuvat yhtä usein väkivallan kohteik-
si (kun lähtöoletuksena oli että naisiin kohdistettaisiin enemmän väkivaltaa). 
Vaikka naisia ei erityisesti valita väkivallan kohteeksi rockvideoissa, heihin koh-
distuneen väkivallan taso on lähes kaksi kertaa korkeampi kuin kaupallisessa 
televisiotarjonnassa (tutkimuksesta tosin ei selviä millä mittarilla tämä tasoero 
kvantitatiivisesti pystyttiin mittamaan). Walker tulee siihen johtopäätökseen, 
että musiikkivideoiden väkivaltaa on liioiteltu.

Rockvideoiden seksismiä koskevat tutkimukset (Brown 1985, Brown & 
Campbell 1986, Vincent 1989) vahvistavat yleistä kuvaa viihdetarjonnan naisku-
vien stereotyyppisyydestä ja naisten käyttämisestä narratiiveissa seksiobjektei-
na. Esimerkiksi Brownin (Brown 1985, Brown & Campbell 1986) tutkimuksissa 
havaittiin sisällönerittelyn pohjalta, että musiikkivideoissa miehet esiintyivät ak-
tiivisemmissa rooleissa kuin naiset. Kahden musiikkikanavan MTV:n ja Black 
Entertainment TV:n vertailun tulos oli, että mustat esiintyjät kuvattiin optimis-
tisemmissa skenaarioissa ja vastuuntuntoisempina kuin valkoiset – mutta näin 
vain Black Entertainment TV:ssä, sillä mustat ja naiset ovat vähemmistössä 
MTV:ssä.

Rockvideoiden sisältöjen temaattista analyysia on harjoitettu vähemmän. 
Sellaisesta esimerkkinä voisi mainita kuitenkin Wadsworthin ja Keithin (1990) 
tutkimuksen musiikkivideoiden poliittisista teemoista ja kuvastosta. Ne löytyvät 
selkeimmillään kertovista (narrative) ja konserttivideoista. Poliittisuus liittyy 
kansojen välisiin konfl ikteihin, valtarakenteisiin, ideologioihin, kulttuureihin ja 
tavallisten kansalaisten manipulointiin. Poliittiset teemat liittyivät pääsääntöises-
ti rotujen, luokkien tai eri väestöryhmien väliseen jännitykseen. Muita teemoja 
olivat sota/terrorismi, rauha ja amerikkalaiset arvot.

Oman sivupolkunsa empiirisen tutkimuksen ohessa muodostaa rockin ym-
pärillä käytävä kiivas keskustelu sen nuorisoa turmelevasta vaikutuksesta ja 
sanoitusten paheellisuudesta ja saatanallisuudesta. Tätä keskustelua ovat Yh-
dysvalloissa ylläpitäneet kristityt fundamentalistit ja joidenkin Washingtonin 
senaattorien rouvien perustama vaikutusvaltainen yhdistys The Parents’ Music 
Resource Centre (PMRC), jotka kannattavat rocklevyjen ennakkotarkastus-
ta ja varustamista ikäsuosituksilla elokuvien tapaan. Tässä moraalisen huoles-
tuneisuuden diskurssiksi nimettävässä lähestymistavassa musiikki kytkeytyy 
tiettyihin pedagogisiin ja yhteiskuntapoliittisiin käsityksiin siitä mikä on nuo-
risolle sopivaa (Prinsky & Rosenbaum 1987, McDonald 1988). Tähän rajuun 
hyökkäykseen rockia vastaan sisältyy Grossbergin mukaan kuitenkin paradok-
si: hyökkäykset rockia vastaan ovat tulleet voimakkaammiksi tilanteessa, jossa 
itse rockista on tullut valtakulttuuria. Rockista tehdään moraalittomuuden synti-
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pukki tilanteessa, jossa se on menettämässä vaihtoehtoisen kulttuurin tuottami-
sen potentiaalinsa ja kykynsä uhmata tai ärsyttää vallitsevia valtasuhteita.

Edellä esitetyistä tutkimusreferaateista voi tehdä sen johtopäätöksen, että 
empiiristä tutkimusta ei kiinnosta pohtia rockia tai musiikkivideota kulttuuri-
sena käytäntönä, vaan siitä eristetään jokin elementti, johon päästään käsiksi 
käytettävissä olevilla tutkimusmenetelmillä. Grossberg ei itse asiassa käsittele 
tämän tyyppistä tutkimusta omissa artikkeleissaan kovinkaan seikkaperäisesti 
johtuen juuri sen tavasta syrjäyttää tutkimuskohteen erityisyys siihen liittyvine 
ongelmineen tutkittavaksi valittujen ilmiöiden (väkivalta, seksismi, sanoitusten 
paheellisuus, jne.) yleisyyden kustannuksella.

Humanistinen tutkimustapa

Tässä lähestymistavassa tehtyä populaarin tutkimusta luonnehtii estetisoiva 
tutkimustapa kohteeseensa. Rockin kohdalla se ilmenee selkeimmillään niissä 
tutkimuksissa, joissa rockia tarkastellaan taidemuotona, joka voidaan rinnastaa 
taiteeseen ja siihen sovelletaan korkean kulttuurin esteettisiä kriteerejä. Niissä 
yleensä päädytään siihen lopputulokseen, että sillä on vähän tai ei ollenkaan si-
säistä arvoa tai originaliteettia. Tämä arvio ei liene yllättävä, mutta sen taustalla 
oleva näkemys esteettisestä arvosta on usein sokaissut myös ne tutkijat, jotka 
ovat ottaneet tutkimuskohteekseen rockin esteettiset funktiot.

Esteettisten kategorioiden – erityisesti kauniin ja ylevän – uudelleen 
 arviointi populaarikulttuurin tutkimuksen kontekstissa on tehnyt mahdolliseksi 
myös rockin taiteellisen erityislaadun taiteenteoreettisenkin haltuunoton kuten 
Stratton (1989) osoittaa. Stratton nimittäin toteaa, että porvarillinen esteettinen 
teoria on legitimoinut taiteen alueeksi, joka on täydellisesti erotettu sen materi-
aalisesta tuotannosta. Stratton väittää että on mahdollista hahmottaa porvarilli-
sen estetiikan järkeä ja esteettistä välimatkaa korostavien kriteerien sijaan sel-
lainen työväenluokan estetiikka joka perustuu osallistumiseen ja affekteihin ja 
juuri näihin tekijöihin ankkuroituu Grossbergin oma rockin affektiteoria. Sekä 
Stratton että Grossberg korostavat muutosta, joka tapahtui toisen maailmanso-
dan jälkeen siirryttäessä tuotantokapitalismista kulutuskapitalismiin: siirryttiin 
järjen ylivallasta affektiiviseen mielihyvään. Tämä merkitsee Grossbergin ja 
Strattonin mukaan, että meidän on arvioitava uudelleen taiteen kategoriat.

Rockin historia kehittyi Strattonin mukaan työväenluokkaisista lähtökohdis-
ta 1950-luvulta keskiluokkaisen yleisön musiikiksi 1960- ja 1970-luvuilla saaden 
avantgardistista taidetta luonnehtivia piirteitä punkliikkeiden esiinmarssin myö-
tä vuoden 1975 jälkeen. Näistä kehitystrendeistä Stratton (1989: 92) tekee sen 
johtopäätöksen, että kyseessä oli ”esteettisten käytäntöjen ja mielihyvän uudel-
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leen rakenteistumisesta kulutuskapitalismin postmodernissa maailmassa”. Strat-
tonille ja myös Grossbergille rock on erinomainen esimerkki affektiivisen este-
tiikan esiinmarssista korkean taiteen suljetulle näyttämölle. Tämä esiinmarssi 
on merkinnyt populaarin ja korkean taiteen välisen eron romahtamista.

Strattonin ja Grossbergin näkemykset rockin taiteellisuuden luonteesta saa-
vat tukea Peter Wicken rockmusiikin tutkimuksista. Wicken (1990: 91–113) mu-
kaan rockista löytyy samoja elementtejä, jotka luonnehtivat taiteen eturintaman 
(ns. avantgardistisen taiteen) tapaa asettaa kyseenalaiseksi ei ainoastaan taiteen 
keinot vaan myös taiteen institutionaalinen rooli. Wicke rinnastaakin rockin tai-
teellisuuden laadun avantgardistisen taiteen pyrkimyksiin rikkoa sekä käsityk-
semme esteettisestä objektista että taiteen institutionaalisesta luonteesta. Tässä 
yhteydessä Wicke viittaa monien rockin tekijöiden saamaan modernin taiteen 
koulutukseen, sillä useat heistä opiskelivat jossakin vaiheessa brittiläisissä taide-
kouluissa, joissa modernilla taiteella oli vahva asema.

Strattonin ja Grossbergin affektiivisuuden teoriat eroavat kuitenkin lähtö-
kohdiltaan. Stratton tarkastelee kauniin ja ylevän suhteita Kantin estetiikan va-
lossa, Grossberg taas Bourdieun maun sosiologian kautta, mutta molemmilla 
on sama intentio: rockin affektiivisen efektiivisyyden kiinnittäminen arkielämän 
käytäntöihin.

Perinteisen käsityksen näkökulmasta ainut rockin muoto, josta taiteellisessa 
mielessä kannattaa puhua, löytyy nerouden estetiikkaan pohjautuvista käsityk-
sistä rockista taiteena tai runoutena. Tästä näkökulmasta voidaan Grossbergin 
(1984b: 94) mukaan rocktaitelijoiksi lukea Talking Heads (mutta ei Ramonesia), 
Bruce Springsteen (mutta ei AC/DC:tä), Boby Dylan (mutta ei Phil Spectoria), 
Beatlesit (mutta ei Fearia).

Estetisoivan lähestymistavan ongelmiksi Grossberg (emt. 94) kirjaa seu-
raavat: rock ei toimi taiteena vaikka sen fanit joskus vetoavatkin rockmusiikkia 
arvottaessaan taiteen kriteereihin; tietyn tekstin suosiota ja funktioita ei voida 
lukea tekstistä itsestään; ja vaikka on totta, että rock hyödyntää muita musiikilli-
sia lähteitä, tämä ei riitä selittämään niitä musiikillisia rakenteita, jotka ovat syn-
tyneet rockin historian saatossa. Eli rockia ei voi musiikillisena genrenä selittää 
muiden musiikin muotojen plagioinnin avulla, vaan se vaatii rockin oman histo-
riallisen ja esteettisen kehityksen analyysia, jota käsittelen tämän luvun lopuksi 
lähemmin Grossbergin artikulaatioteorian näkökulmasta.

Sosiologisissa ja humanistisissa massakulttuuriteorioissa Grossbergin 
(1995a: 68) mukaan rockia pidetään viihteenä ja parhaimmillaankin ”vain hy-
väksyttävänä nuorekkaan vastuuttomuuden muotona, eräänlaisena symbolisena 
leikkinä, jota eivät rajoita aikuisuuden sosiaaliset roolit. Viihteenä se on pahim-
millaan todellisuutta koskevien stereotypioiden uusintamista”.  Grossbergin 
mukaan vastaavanlainen rockin tosi olemuksen kadottaminen tapahtuu niissä 
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kriittisemmissä lähestymistavoissa, joissa keskitytään viihteen taloudelliseen 
rooliin. Näissä tutkimustavoissa, joihin siirryn seuraavaksi, rockista tulee tava-
rakulttuuria. Tavarana toimiessaan se tekee ihmisistä kuluttajia, ”jotka ovat pas-
siivisia, kritiikittömiä ja kykenemättömiä vastustamaan vallitsevia poliittisia ja 
ideologisia instituutioita”.

Kriittinen tutkimustapa

Humanististen massakulttuuriteorioiden ohella kriittisessä teoriassa populaa-
rikulttuurin eri muodot nähdään huonontuneina taiteen versioina, mutta niihin 
sovel letaan esteettisten kriteereiden ohella myös kulttuurisia kriteerejä, jol-
loin populaari rinnastuu tavaramuotoon yleensä. Tässä tutkimustavassa rock 
nähdään vain yhtenä uutena tavaran muotona. Musiikin – erityisesti populaari-
musiikin – tavaroitumiseen ja tuotannolliseen rakenteeseen on pureutunut Jac-
ques Attali, jonka teos Noise. The Political Economy of Music (1985) käy hyvästä 
esimerkistä musiikin erilaisten tavaramuotojen analyysista. Tavaraksi ymmär-
rettynä rockin tehtävänä on vain tuottaa voittoa. 

Kriittisten näkemysten mukaan rock vieraannuttaa nuorison todellisista 
yhteiskunnallisista ongelmista. Todellisen maailman sijasta se vie heidät lumo-
maailmaan. Tämän lisäksi rock tuottaa faninsa kapitalistisina, sukupuolisina ja 
fasistisina subjekteina. Näissä tutkimustavoissa ollaan kiinnostuneita enemmän 
rockin ja hallitsevien poliittisten ja taloudellisten instituutioiden välisistä suhteis-
ta kuin musiikin ja kulttuurin välisistä suhteista, kuten Grossberg tiivistää (emt. 
95) kriittisen teorian musiikkia koskevat näkemyksensä.

Tässä Grossberg ei poikkea niistä näkemyksistä, joissa kriittisen teorian 
massakulttuuria koskevat näkemykset postmodernististen teorioiden kulttuu-
rin affi rmatiivisia elementtejä korostavassa kontekstissa hylätään karvoineen 
päivineen kulttuurisilta ja poliittisilta oletuksiltaan elitistisinä. Stauth ja Turner 
(1988: 510) vaativat tällaisten korkeakulttuuristen näkökulmien sijaan uusia lä-
hestymistapoja: ”elitistiset viitekehykset eivät enää kelpaa” postmodernistisen 
kulttuurin analyysissa ja he hylkäävätkin kriittisen teorian käsitykset massakult-
tuurista perustoiltaan keinotekoisina ja nostalgisina. Erityisesti he kritisoivat 
Adornon käsitystä massakulttuurista kulttuuriteollisuutena, jonka tuotteet luo-
vat vääriä tarpeita ja passivoivat kuluttajia.

Adornon populaarimusiikkiin kohdistama murskaava kritiikki on tehnyt 
kriittisestä teoriasta lähes käyttökelvottoman populaarikulttuurin affektiivisten 
käytäntöjen tarkastelun kannalta. Erityisen ongelmalliseksi on koettu Adornon 
teesi siitä, miten kapitalistinen tuotantotapa sekä esteettisesti että poliittisesti 
tuhoaa populaarikulttuuriin mahdollisesti sisältyvät emansipatoriset elementit. 
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Niitä Adorno kyllä hakee myös populaarinkulttuurin tuotteista, mutta ei löydä 
itse asiassa muualta kuin modernista taiteesta. Populaarimusiikin perustavaksi 
ominaisuudeksi Adorno näki standardisaation. Adornon näkemys ei tee hänen 
arvostelijoittensa mukaan oikeutta kulttuuristen tekstien tuottamislogiikoille: 
kulttuurin logiikka rinnastetaan tavaratuotannon logiikkaan ja tällaisen katego-
risen virhepäätelmän myötä Adornon kulttuurianalyysin perustat ovat joutuneet 
kyseenalaisiksi.

Grossbergin populaarimusiikin konseption ymmärtämisen kannalta 
Gendron (1986: 30) osuu asian ytimeen todetessaan, että Adornon käsitys perus-
tuu essentialistiseen näkemykseen musiikillisten tekstien luonteesta. Mutta 
Gendron löytää Adornon populaarimusiikin kritiikistä myös kehityskelpoisia 
elementtejä, jotka liittyvät rocktekstien merkitysten analyysiin. Hän ei lämpene 
sen enempää estetisoivien lähestymistapojen käsitykselle tekijöiden merkityk-
sistä kuin brittiläisen kulttuurintutkimuksen (Hebdige, Chambers) käsityksille, 
että rockin merkitys tulee jäljittää siitä kontekstista, jossa nuoriso sitä käyttää 
oman elämänsä hallintaan. Sekä esteettisissä että kulttuurintutkimuksellisissa 
lähestymistavoissa musiikkiteollisuuden rooli merkitysten tuottamisessa jää 
 lähes huomiotta.

Tämän puolen huomioonottamisen Gendron (emt. 34) näkee Adornon popu-
laarimusiikkia koskevien tutkimusten anniksi myös postmodernissa konteks-
tissa. Adornon mallissa yhdistyvät Gendronin mukaan poliittisen taloustieteen 
käsitykset musiikista teollisesti tuotettuna tavarana että semioottisten tutki-
mustapojen käsitykset musiikista teollisesti tuotettuna kulttuurisena tekstinä. 
Gendron päätyykin kannattamaan rakentavaa vuoropuhelua, jossa otettaisiin 
huomioon sekä Adornon käsitykset tuotannon ratkaisevasta roolista populaari-
kulttuurin tuottamisessa että muodikkaiden vastaanottajateorioiden näkemykset 
aktiivisesta yleisöstä. 

Itse asiassa tämän suuntaista musiikin analyysimallia kehittelee myös Ador-
no artikkelissaan ”The Aging of New Music” (1988), jonka tematiikkaan joh-
dattavassa artikkelissaan Hulton-Kentor (1988) pyrkii Gendronin tavoin tulkit-
semaan Adornon käsityksiä musiikista uudelleen tavaran sijasta kulttuurisena 
käytäntönä, joka tuo sen yllättävän lähelle niitä teemoja, joita Grossberg ja muut 
populaarimusiikista kiinnostuneet kulttuurintutkijat tällä hetkellä kehittelevät.

Adornon produktiivis-semioottisen populaarimusiikin kritiikin perustat eivät 
ole kovinkaan kaukana Grossbergin lähtökohdista, mutta heidän käsityksensä mu-
siikillisten tekstien luonteesta (Adornon essentialistinen vs. Grossbergin anties-
sentialistinen) tekee niistä yhteen sovittamattomat. Samoin heidän käsityksensä 
musiikin efektirakenteista poikkeavat: Adornon mukaan standardisoitu musiikki 
tuottaa standardisoituja kuluttajia, Grossbergin mukaan taas rockmusiikki antaa 
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vastaanottajilleen aseita kulttuuriseen kamppailuun – standardisoidun lumomaail-
man tuottamisen sijasta sekä rockin tuottajat että fanit aktiivisesti prosessoivat 
tekstejä, käyttäen niitä eri tavoilla elämänsä hallintaan.

Interaktionistinen tutkimustapa

Interaktionistisia tutkimustapoja hyödynnetään etnografi sissa populaarimusiikin 
tutkimuksissa. Ne kytkeytyvät suorimmin etnometodologiseen toimijatutkimuk-
seen, jossa ollaan kiinnostuneita elämismaailman subjektien merkityksenanto-
aktien analyysista. Rocktutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on ollut yleisön 
suhde musiikkiin – se miten fanit käyttävät musiikkia hauskan pidon välineenä 
ja oman nuoruuteensa ylistämisessä. Rock on leikkiä (having fun). Se tarjoaa 
vastaanottajilleen viimeisen pakopaikan niistä yhteiskunnallisten roolien pakois-
ta, joihin he aikuistuttuaan joutuvat sopeutumaan.

Hyvästä esimerkistä siitä, miten etnografi sin menetelmin tutkitaan fanien 
ja musiikin välistä suhdetta, käy Pearsonin (1987) tekemä etnometodologinen 
tapaustutkimus Grateful Deadin ihailijakunnasta. Tutkimus perustui 16 kuukau-
den havainnointiin, jonka päämääränä oli selvittää, miten tämän bändin musiikin 
ihailijat (deadheadit) konstruoivat ja pitivät yllä yksilöllisiä todellisuuksiaan. Tut-
kimuksen mukaan deadfanina oleminen ei perustu rationaaliin valintaan eikä 
yleisen nuorisokulttuuriin jäsenenä olemiseen. Fanius syntyy halukkuudesta ko-
kea tavallisuudesta poikkeavia sosiaalisia todellisuuksia – todellisuuksia, jotka 
murtavat arkielämän kaavoittuneet rakenteet ja ylittävät normaalit yhteiskunnal-
lis-kulttuuriset suhteet. Kotarba ja Wells (1987) tutkivat samalla metodilla kai-
ken ikäisille tarkoitetun rockklubin asiakaskuntaa, sitä miten klubi tarjoaa tur-
vallisen ympäristön nuorille kokeilla erilaisia tyylejä. Klubilla he voivat testata 
erilaisia identiteettejä ja hioa omaa julkista minäänsä.

Bennett ja Ferrell (1987) taas osoittavat, että vaikka jäljittely on oleellinen 
tekijä kulttuurin omaksumisessa, se ei ole ainoa. He väittävät, että populaarikult-
tuurin yleisöreaktioissa keskeisessä asemassa on episteeminen sosialisaatio. 
Siinä on kysymys tapahtumista, jotka asettavat ensimmäiset periaatteet; tapah-
tumista, joihin vedotaan myöhemmin. Näitä tapahtumia käytetään episteemisinä 
johtolankoina uusien tapausten tulkinnoissa. Ne muokkaavat tulevaa käyttäyty-
mistä sitä kautta, että ne erottavat sen mikä on mahdollista siitä minkä tiedetään 
olevan mahdotonta. Bennett ja Ferrell jäljittävät episteemisen sosialisaation toi-
mintamekanismeja analysoimalla sataan musiikkivideoon sisältyviä episteemisiä 
johtolankoja. Ne koskivat sitä miten politiikan esityksissä rekonstruoidaan val-
taan ja auktoriteettiin liittyviä kysymyksiä. Samoin he tutkivat seksuaalisten ja 
romanttisten suhteiden esittämiseen käytettyjä episteemisiä strategioita.
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Snow (1987) pyrkii osoittamaan omassa tutkimuksessaan, miten rockin 
luonne ja kokemus muuttuvat mediateknologian ja sen muotojen muutosten 
seurauksena. Snown teesi on, että identifi oimalla radion ja TV:n kieliopillisen 
logii kan ja mediaformaatin ja tarkastelemalla niissä tapahtuneita muutoksia 
1950-luvulta lähtien, on mahdollista osoittaa vastaavat muutokset nuorison ja 
rockin kokemuksissa.

Etnografi sen lähestymistavan ymmärtävä, eläytyvä ja osallistuva tutkimus-
ote tuo omat ongelmansa. Niiksi Grossberg (1984d: 96) listaa seuraavat: se ei 
kykene tunnistamaan niitä ristiriitoja, jotka voivat sisältyä tiettyjen musiikillis-
ten tekstien yhteiskunnallisiin funktioihin ja efekteihin; se ei ota huomioon nii-
tä erilaisia suhteita, joita kuulijoilla voi olla musiikkiin; se tulkitsee nuorison ja 
rockin välisen suhteen liian yksioikoisesti; sille tuottaa hankaluuksia käsitellä 
sellaista rockia, joka tarjoaa vastaanhangoittelun, kamppailun tai epätoivon vi-
sioita – Doors käy (mutta entä Velvet Underground), The Ramones (mutta entä 
Voivoids), Michael Jackson (mutta entä Joy Division).

Grossbergia kiinnostavien fanien affektirakenteiden kannalta etnografi nen 
tutkimus on tarpeellista (jopa välttämätöntä), sillä ilman konkreettien fanien elä-
mismaailman tutkimusta ja heidän panostuskarttojensa ymmärtämistä rockteks-
teistä tehdyt johtopäätökset fanien toimintalogiikasta tuppaavat jäämään postu-
loitujen vastaanottajapositioiden pohjalta tehdyiksi teoreettisiksi konstruktioiksi 
– syytös, jolle myös Grossbergin omat rockanalyysit ovat alttiita.

Semioottis-kulttuurinen 
tutkimustapa

Semioottis-kulttuuriseen tutkimustapaan luettavissa teorioissa rocktekstejä 
jäsen netään yhteiskunnallisen todellisuuden representaationa. Tämä tutkimus-
tapa on tuottanut runsaimmin populaaria ja rockia koskevaa tutkimusta. Keski-
tyn esittelemään lähinnä strukturalistisella otteella tehtyjä kulttuurisia ja alakult-
tuurisia tutkimuksia, ja nostan esille niitä piirteitä, joita Grossberg joko hyödyn-
tää tai kritisoi omissa rocktutkimuksissaan.

Kulttuurinen tutkimustapa. Näissä rocktekstien katsotaan edustavan tietyn 
ryhmän psykologista, taloudellista ja poliittista kokemusta ja sitä tutkitaan eletyn 
kulttuurin ilmauksena. Rock rinnastuu kansanmusiikkiin, ja tällaisena sen näh-
dään ilmentävän tietyn ryhmän autenttista kulttuuria. Kulttuurisissa näkemyk-
sissä tehdään selkeä ero aitojen ja epäaitojen rockin muotojen välille, ainoas taan 
autenttisista kannattaa puhua – sellaisista rockin kausista ja muodoista kuin kul-
tainen kausi, vastakulttuuri, punk; mutta ei teini-idoleista, bubblegumista, disco-
rockista, heavymetalista tai white soulista. Tämä näkemys on yhden mukai nen 
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Williamsin teoksessaan The Long Revolution (1965) esittämän jaottelun kanssa 
aitoon ja epäaitoon populaarikulttuuriin. Williams (emt. 364) nimittäin kirjoittaa: 

Ennen kuin siirrymme vaikeimpiin kysymyksiin voinemme ehkä olla yhtä miel-
tä siitä, että jalkapallo on todellakin loistava peli, että jazz on aito musiikillinen 
muoto ja että puutarhan- ja kodinhoito ovat todellakin tärkeitä? Mutta voinem-
meko kuitenkaan olla yhtä mieltä siitä, että kauhuleffa, raiskausromaani, sun-
nuntain sarjakuvalehti ja viimeisin Tin-Pan laulu kuuluvat tähän samaan maail-
maan ja että mukava aikakausilehtiromaani, miehinen seikkailutarina ja nokkela 
televisiomainos kuuluisivat siihen myös.

Kulttuurisissa lähestymistavoissa autenttisuus löydetään Grossbergin (1984d: 
97) mukaan seuraavista elinvoimaisiksi ymmärretyistä kulttuurisista käytän-
nöistä: rockin oppositionaalisesta voimasta, joka on peräisin luokka- ja rotu-
konfl ikteista; aitoudesta, joka liittyy nuorison idealistisiin arvoihin ja sen tarjoa-
mista selkeistä poliittisista vaihtoehdoista. Kulttuurisissa näkemyksissä koroste-
taan musiikin kykyä protestoida vieraantumista, pirstoutumista ja nykyelämän 
merkityksettömyyttä vastaan. Kaikissa näissä tavoissa rockin toiminta on autent-
tisimmillaan. Tämä autenttisuus on kuitenkin suhteellista, sillä kulttuuriteolli-
suus pyrkii kaiken aikaa sulauttamaan uusia autenttisia muotoja omaan koneis-
toonsa.

Kulttuuristen lähestymistapojen rockin olemuksesta lähtevä analyysi ei tie-
tenkään istu sellaisenaan Grossbergin ja alakulttuuriteorioiden antiessentialisti-
seen käsitykseen rockista: rockin aitous ja poliittisuus eivät löydy sen olemuk-
sesta vaan niistä kulttuurisista käytännöistä, joissa rockista tulee faneille aitoa 
tai epäaitoa. Rockin aitous ja epäaitous eivät ole rockissa itsessään vaan fanien 
suorittamissa rockia koskevissa merkityksenannoissa. Grossbergin (1986c: 
183) mukaan fanit tekevät ensin eron hyvän ja huonon musiikin välille ja erot-
tavat hyvässä musiikissa autenttisen sulautetusta (termillä sulautettu – co-opted 
– musiikki tarkoitetaan musiikkia joka on kaupallista rockia, jonka fanit sulkevat 
rockkategorian ulkopuolelle, koska se ei toimi affektiivisesti fanien elämässä).

Alakulttuuriteoreettinen tutkimustapa. Alakulttuuriteoriat edustavat toisen-
tyyppistä semioottis-kulturalistiseen tutkimustapaan luettavaa tapaa jäsentää 
rockia. Niissä ollaan kiinnostuneita siitä, miten mielihyvän tuottamiseen käytet-
tyjä muotoja voidaan käyttää ja käytetään vastaanhangoittelun välineinä. Rock 
ymmärretään kulttuuriseksi käytännöksi, jota nuoriso käyttää hegemoniallisen 
kulttuurin vastustamiseen, ylittämiseen tai ainakin keinona tulla toimeen sen ris-
tiriitaisten vaatimusten kanssa, luonnehtii Grossberg (1984d: 92) tämän teorian 
käsityksiä rockin asemasta ja funktioista nuorison elämäntyylin osana. Alakult-
tuuriteorioissa yhdistyy etnografi nen (miten fanit käyttävät musiikkia ja mitä he 
siitä saavat irti) ja kulttuuriteoreettinen (mikä on musiikin suhde faniensa elä-
män kontekstiin) näkökulma.



224 Luku 4

Populaari, viestintä ja artikulaatio Ensio Puoskari

Grossbergin omaan lähestymistapaan alakulttuuriteoriat niveltyvät saumat-
tomasti, sillä niiden mukaan musiikin merkityksiä ei voida lukea teksteistä, vaan 
musiikille annetut merkitykset määrittyvät pikemminkin niistä konteksteista 
käsin joihin ne tuodaan ja siitä, miten niitä näissä konteksteissa artikuloidaan 
osaksi fanien elämänkäytäntöjä. Grossbergin näkökulmasta alakulttuuriteoriat 
ovat kuitenkin liian yleisöspesifejä. Niissä rock ilmiönä hajoaa nuorisokulttuu-
rien moneuteen, jossa ryhmät omaksuvat tiettyjä musiikillisia genrejä osaksi 
laajempaa alakulttuurista tyyliä, joka tarjoaa heille maagisia ja imaginaarisia rat-
kaisuja heidän elämässään kohtaamilleen ristiriidoille, jotka ovat määräytyneet 
heidän yhteiskunnallisesta asemastaan käsin.

Tämä ideologiateoreettinen näkemys rockista ei itse asiassa jätä subjekteil-
le kovin suurta liikkumavaraa – ainoastaan marginaaliset kulttuurit kykenevät 
tuottamaan aitoa kulttuuria. Toinen ongelma liittyy käsitteen alakulttuuri sup-
peaan käyttöön, sillä se esimerkiksi sulkeistaa tytöt rockyleisön ulkopuolelle, 
niin kuin McRobbie (1994) kulttuurintutkimuksen resistanssiteoriaa kritisoivis-
sa artikkeleissaan tyttöjen alakulttuureista ja tanssin ruumiillisista käytännöistä 
on osoittanut. Samoja havaintoja on tehnyt myös Lisa A. Lewis artikkeleissaan 
(1987a, 1987b) ja erityisesti teoksessaan Gender Politics and MTV. Voicing Diffe-
rence (1991), joissa hän on tutkinut sitä, miten musiikkivideot tekevät mahdolli-
seksi naiskatsojille oppositionaaliset luennat. Vaikka rockin maskuliinisia arvo-
ja korostava ideologinen maailma jääkin naiskatsojille vieraaksi, he kykenevät 
saamaan mielihyvää videoissa esiintyvien naisrokkareiden kokemusmaailmaan 
eläytymisen kautta. Tämä eläytyminen ei tapahdu pelkästään katsojan ja tekstin 
välisen suhteen kautta, vaan siihen vaikuttaa monista muista lähteistä saatu  tieto 
videolla esiintyvästä naisrokkarista. Tällaiset ja monet muut kontekstuaaliset 
teki jät avaavat uusia tulkintamahdollisuuksia musiikkivideon suljettuun ideolo-
giseen maailmaan.

Redhead (1989) puolestaan kritisoi sekä 1970-luvun alakulttuuri- että ny-
kyisiä postmodernistisia teorioita niiden epäonnistumisesta nuoriso- ja popu-
laarikulttuurin muuttuvien suhteiden selittämisessä 1940-luvulta tähän päivään. 
 Hänen mukaansa on tehtävä ero nuoriso- ja rockkulttuurin välillä, jotta voitaisiin 
ymmärtää 1980-luvulla vapaa-ajan luonteessa tapahtunut muutos, jolloin myös 
rockin asema nuorison kulttuurina voitaisiin selittää sosiologisesti. Uusimmas-
sa nuorisokulttuurin ja populaarin välisiä suhteita käsittelevässä kirjallisuudessa 
(esim. Berkaak & Ruud 1994; Ackland 1995; Giroux 1996a, 1996b) kulttuuristen 
käytäntöjen rooli nuorison arkielämän jäsentymisessä on otettu erityiseen tar-
kasteluun. Berkaak, Giroux ja Ackland ovat paikantaneet kulttuurintutkimuksel-
lisesta näkökulmasta niitä toimintakykyisyyden muotoja, joita nuorisokulttuuri 
synnyttää ja tarkastelevat varsinkin nuorisoa toimijuuden kategoriasta käsin 
sosio logisessa kontekstissa. He käyttävät myös monissa kohdin Grossbergia 
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omien näkemystensä tukena ja tämän luvun lopuksi tulen tarkemmin analysoi-
maan miten heidän ja Grossbergin arkielämän analyysit soveltuvat myös nuori-
son elämismaailman toimintastrategioiden tutkimiseen populistisen postmoder-
nismin muodostamassa uudessa sosiaalisessa tilassa.

Grossberg esittää samansuuntaisia näkemyksiä kuin Redhead väärien nuo-
risoa koskevien kategorioiden käytöstä. Grossbergin mukaan nimittäin alakult-
tuuriteorioiden ongelmat juontuvat fanin käsitteen liian yksioikoisesta käytös-
tä. Hänen (1984c: 98) mukaansa siinä ei tehdä riittävän selkeää eroa fanina ja 
alakulttuurin jäsenenä olemisen välillä. Kun tätä erottelua ei tehdä, suurin osa 
rockfaneista on jäänyt käsitteen ulkopuolelle. Näin siksi, että rockfanin käsite ei 
lankea yhteen tietyn alakulttuurin jäsenyyden tai ikäryhmän kanssa. Grossberg 
pitää myös itse alakulttuurin ja siihen liitetyn tyylin käsitteitä hämärinä.

Grossberg ei kuitenkaan hylkää alakulttuuriteorioita vaan päinvastoin vah-
vistaa niitä Hallin käsityksillä ideologisesta artikulaatiosta, jonka avulla hän pyr-
kii luomaan toimintaedellytyksiä myös ideologian (tai hegemonian) sisällä toimi-
ville subjekteille. Artikulaatiossa on Grossbergin (1984c: 100) mukaan kyse seu-
raavasta ilmiöstä: ”tekstin merkitys on tulosta aktiivisesta kulttuurisesta kamp-
pailusta, jossa on kyse tekstin artikulaatiosta (kytkeytymisestä) toisten tekstien 
ja yhteiskunnallisten käytäntöjen muodostamaan suhteiden verkostoon”. 

Fanit käyttävät rockia sellaisten identiteettien rakentamiseen, jotka tarjoavat 
heille vaihtoehtoisia tapoja todellisten yhteiskunnallisten kokemustensa esittä-
miseen. Alakulttuuriteorioiden suurin ongelma liittyy niiden subjektia koske vien 
näkemysten kaksoisproblematiikkaan, jonka Grossberg kiteyttää seuraavasti: 
vaikka alakulttuuriteoriassa korostetaan ihmisten aktiivista kamppailua kult-
tuurin sisällä, kulttuurin kenttä itsessään jää fanien manipulaation passiiviseksi 
tuotteeksi.

Jälkistrukturalistinen ja postmoderni tutkimustapa

Jälkistrukturalistiset ja postmodernit tekstiteoriat edustavat prosessuaalista ta-
paa jäsentää populaaria. Ne nousivat 1980-luvun loppupuolella hallitsevaksi rock-
tutkimuksen paradigmaksi. Myös niitä Grossberg kritisoi, vaikkakin tunnustaa 
niiden hyödyllisyyden oman ajattelunsa kannalta. Siinä missä alakulttuuriteo riat 
korostavat fanien aktiivisuutta musiikin omaksumisessa, siinä postmodernit 
tekstiateoreettiset lähestymistavat korostavat tekstiä itseään tai pikemminkin 
tekstuaalista produktiviteettia vastaanhangoittelun lähteenä.

Postmodernististen teorioiden laajin esiinmarssi rocktutkimukseen tapahtui 
Journal of Communication Inquiryn rockerikoisnumerossa vuonna 1986. Lähes 
kaikissa artikkeleissa (Fry & Fry 1986, Kaplan 1986, Morse 1986, Tetzlaff 1986) 
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MTV:n poliittista asemaa ja sen mahdollisia emansipatorisia efektejä lähestyttiin 
tekstiteoreettisesti. Artikkeleiden mukaan MTV yhdistää ja muokkaa uudelleen 
esteettisiä genrejä, videotaidetta, mainontaa sekä television ja musiikin tuotta-
mistekniikoita esitysmuodoksi, joka tarjoaa yhtä hyvin mahdollisuuksia hallitse-
van kulttuurin strategiseen vastustamiseen kuin sen ylläpitoon ja vahvistamiseen 
– toisin sanoen MTV:n musiikkivideoissa on kyse artikulaatioiden politiikasta.

Monissa artikkeleissa korostettiin sitä, ettei MTV muodosta yksiulotteista, 
homo geenistä musiikillisten käytäntöjen joukkoa. Tämä merkitsee kirjoittajien 
mukaan sitä, että MTV:n toimintalogiikan ymmärtäminen edellyttää sen asettamis-
ta tiettyyn muiden käytäntöjen muodostamaan historialliseen kontekstiin. Vasta 
tarkastelemalla musiikkivideoita ja rockia suhteessa näihin muihin konteksteihin 
niiden mahdollinen poliittinen potentiaali saadaan selville. Grossbergille nämä 
kontekstit yhdessä muodostavat rockapparaatin, jonka toimintalogiikan selittä-
minen edellyttää myös postmodernismin erityispiirteiden tunnistamista ja niiden 
huomioonottamista selitettäessä rockvideoiden representatiivisia rakenteita ja nii-
tä affektiivisia käytäntöjä joita se tuottaa.

Postmodernismin Grossberg (1983b: 117) määrittelee ”ei ainoastaan koke-
muksena tai kokemuksen representaationa. Se on ennen kaikkea käytännön muo-
to, jonka avulla affektiiviset liittoutumat tuotetaan; minkä avulla muut käytännöt ja 
tapahtumat affektoidaan”. Rock on yksi tällainen affektiivinen käytäntö, jossa post-
modernistinen sensibiliteetti saa ilmauksensa, mutta jossa se myös samalla Gross-
bergin mukaan tulee dekonstruoiduksi, ilmiötä jota hän myöhemmin (1992a) tut-
kii arkielämän hallitun mobilisaation näkökulmasta.

Postmodernien teorioiden käyttökelpoisuuden suurimmaksi ongelmaksi 
rockin artikulaatioteoreettisen analyysin kannalta Grossberg näkee sen ylitekstu-
aalisuuden. Se palaa ”eräänlaiseen formalismiin, joka tekee tekstistä itsestään – ei 
määriteltävänä entiteettinä vaan jatkuvana omaksumiskäytäntönä – pikemmin kuin 
yleisöstä aktiivisen resistanssin paikan”, kirjoittaa Grossberg (1984d: 99). Tämä 
tekstin vastaanhangoittelevuus voidaan ymmärtää kahdella tavalla: tekstin ideolo-
gisen voiman nähdään joko liittyvän siihen tapaan millä se asemoi yleisönsä omaan 
tilaansa (jolloin teksti on sitä vastaanhangoittelevampi mitä aktiivisemmin siinä pu-
retaan ideologiseksi ymmärrettyjä representatiivisia rakenteita) tai sen sijasta tar-
kastellaankin minkälaista mielihyvän politiikkaa teksti vastaanottajalleen tuottaa.

Populaarin poliittiset ulottuvuudet eivät kuitenkaan Grossbergin (1986b: 173) 
mukaan löydy teksteistä. Grossberg kärjistää ja väittää, että populaarisuus aset-
taa kyseenalaiseksi sekä dekonstruktion suorittaman politiikan estetisoinnin että 
femi nismin politiikan henkilökohtaistamisen. Populaarin poliittisuuden keskeinen 
ulottuvuus on siinä, että se asettaa meidät jokapäiväisen elämän politiikan talouden 
sisään ja tämän talouden sisässä toimii myös rockapparaatti.
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4.2.
KULTTUURIARKEOLOGINEN NÄKÖKULMA

Grossberg kritisoi kaikkia edellä esillä olleita tutkimustapoja eriasteisista reduk-
tioista – rockin palauttamisesta käyttäytymiseen, taiteeseen, tavaraan, tyyliin, 
vastaanhangoitteluun, kollektiiviseen representaatioon tai tekstuaaliseen pro-
duktiviteettiin. Grossberg näkee näillä kaikilla tutkimustavoilla kuitenkin ole-
van jotakin annettavaa myös populaarikulttuurin tutkimuksessa. Ne vain jäävät 
liian yleisiksi pyrittäessä rockin erityisyyden ymmärtämiseen nykykulttuurin 
sosiaalisessa kontekstissa. Niiden avulla ei saada otetta rockin erityisyydestä, 
joka sisältyy Grossbergin mukaan sen asemaan nuorison kulttuurina ja tämän 
kulttuurin asemasta käytävään kamppailuun muuttuvissa yhteiskunnallisissa 
konteksteissa, joista tärkeimmäksi on 1980-luvulla noussut populistinen postmo-
dernismi ja sen affektiivinen talous. Ja juuri tässä populistisen postmodernismin 
määrittelemässä kontekstissa rockin erityisyys tulee määritellä, josta näkökul-
masta sitä seuraavaksi tarkastelen.

Tässä maastossa Grossberg näkee keskeiseksi viestinnän. Käymällä kriit-
tistä dialogia sen kanssa, miten edellä käsitellyissä tutkimustavoissa populaari 
on otettu tutkimuskohteeksi, Grossberg paljastaa myös millaisia viestintään 
liittyviä sitoumuksia kunkin tutkimustavan taustalta löytyy. Se miten kommuni-
katiivista toimintaa jäsennetään erilaisissa tutkimustavoissa antaa Grossbergille 
mahdollisuuden kohdentaa oma teoriansa uudelleen. Viestinnän problematiikan 
keskeisiä käsitteitä ovat viestintä, intersubjektiivisuus ja elämismaailman merki-
tyskriisi, jotka kaikki ovat mukana muodossa tai toisessa kun edellä analysoin 
populaaria mediatutkimuksen kentässä.

Viestinnän käsitteen dekonstruktiivisessa luennassa Grossbergille (1982a: 
84) on kyse siitä, että ”ne kategoriat, jotka mielletään kokemukseemme ja teori-
oihimme kuuluviksi, täytyy nähdä koodeina ja käytäntöinä, halun ja vallan suhtei-
den läpitunkemina”. Grossberg haluaa tällaisella luennallaan vapauttaa viestinnän 
käsitteen sen annettuna otetusta, tai niin kuin hän itse sanoo transsendentaalisen 
merkityn asemasta, ja kiinnittää huomion sen affektiivisiin aspekteihin – niihin 
keinoihin, joilla viestintä tuottaa vastaanottajissaan toimintakykyisyyttä. Tässä suh-
teessa Grossberg on samoilla linjoilla kuin Derrida, joka myös pyrkii viestinnän 
käsitteeseen liittyvien sulkeumien avaamiseen. 

Kuten edellä esitin, Grammatologia sisältää sellaisen viestintämuotojen logii-
kan esityksen, joka ei alistu sen enempää foneettisen kirjoituksen metafyysi sille 
sulkeumille kuin lineaarisen viestintämallin (informaation siirron) logiikalle. 
Grammatologisesta näkökulmasta viestinnälliset tekstit ovat luonteeltaan inter-
tekstuaalisia järjestelmiä. Grammatologiassa hahmoteltu audiovisuaalinen kieli-
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oppi soveltuu tällaisten tekstien tulkintaparadigmaksi kuin luonnostaan, koska 
nykyiset viestintäkielet ovat yhä enemmän postmodernistisen pastissisuuden 
läpitunkemia. Ja juuri tämän tyyppisiä aspekteja viestinnästä etsii myös Gross-
berg omassa affektiivisen viestinnän teoriassaan, joka sisältää myös dekonstruk-
tiivisen käänteen suhteessa aikaisempiin tapoihin ymmärtää viestintä. Briankle 
Chang on omassa kirjassaan Deconstructing Communication (1996) vienyt vies-
tinnällisyyden uudelleen käsitteellistämisen pisimmälle. 

Olennaista myös Grossbergin affektiivisen viestinnän ymmärtämisen kan-
nalta on, että Changin tavoin myös hän ymmärtää viestinnän olevan perustal-
taan maailmaankiinnittymisestä. Heideggerilaisen Dasein -analyysin hengessä 
Chang (1989: 15) nimittäin kirjoittaa:

Maailmassa-oleminen on intertekstuaalista siinä mielessä, että jokainen sen ra-
kenteellinen osatekijä välttämättä viittaa niihin ja vaatii niiltä sen omaa oikeaa 
tunnistamista. Näin siksi, että ilman ihmistä ei olisi maailmaa, mutta samalla 
kertaa ilman maailmaa ei olisi ihmistäkään. Täten, jos viestintä konstituoituu ih-
misen ja maailman intertekstinä, voidaan sanoa, että viestintä on eksistentiaalis-
ta ja vastaavasti olemassaolo on viestinnällistä. Olemassaoloa voidaan tarkastel-
la viestinnällisyytenä siinä määrin kun olemassaolo ei näyttäydy minään muuna 
kuin konstitutiivisten suhteiden rakenteena, joka liittää ihmisen ja hänen maa-
ilmansa ja on perustana jokaisessa lokaalisessa referentissä tämän maailman 
sisässä.

Olennaista niin Changin yllä kuin Derridan edellisessä luvussa esitetyissä vaati-
muksissa on, että viestinnällisyyden murtuminen edellyttää empiiristä tutkimus-
ta, jota löytyykin tällä hetkellä erityisesti etnografi sen kulttuurintutkimuksen 
piiristä. Edellä käsitellyissä populaarin tutkimusta koskevissa viestinnällisyy-
den malleissa objektiivis-prosessuaalista ja jossakin määrin subjektiivis-proses-
suaalisia lukuun ottamatta, kaikissa on enemmän tai vähemmän vielä pohjalla 
perinteinen käsitys viestinnästä lähettäjä/sanoma/vastaanottaja- akselilla tapah-
tuvasta sanomien tai merkitysten tutkimisesta. Mutta niin kuin Derrida toteaa, 
viestinnän alueella tapahtunut murros edellyttää myös itse viestinnän käsitteen 
jäsentämistä uuteen uskoon. Samoin kuin Derrida, myös Grossberg kritisoi 
viestinnän käsitteen lineaarista ymmärtämistä, myös siinä muodossa kuin se 
 hänen mielestään löytyy Hallin ulos-/sisäänkoodausmallista. 

Seuraavassa tarkastelen tekstijärjestelmäanalyyttisesti sitä, miten Grossberg 
on omassa viestinnällisyyden dekonstruktiossaan tähän haasteeseen vastannut 
ja millaisia perustavanlaatuisia seurauksia sillä on myös populaarin tutkimisen 
kannalta. Tietenkin voidaan kysyä ketkä kaikki ovat valmiita tällaiseen projek-
tiin. Missä määrin populaarin tutkimuksessa on oltu valmiita purkamaan omia 
logosentrisiä sulkeumia ja siirtymään pelaamaan peliä sille kentälle, jossa peliä 
jo pelataan? Samoin kuin dekonstruktio, myöskään artikulaatioteoreettinen kult-
tuurintutkimus ei voi olla neutraalia. Se mitä Derrida (1988: 97) vaatii dekonst-
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ruktiolta – ”se tekee interventiota” – sitä Grossberg, Hall ja kumppanit vaativat 
myös populaarin tutkimukselta.

Viestinnän käsitteen kyseenalaistamisen ja siihen liittyvät media- ja populaa-
rin tutkimuksen diskursiivisten käytäntöjen purkamisen lähtökohdat on jäljitet-
tävissä Grossbergin varhaisimmista artikkeleista saakka. Erityisesti Raymond 
Williamsin ajattelu on antanut tässäkin virikkeitä mediatutkimuksen transsen-
dentaalisten käsitteiden – joihin myös viestinnän käsite kuuluu – kritiikille. Se, 
mitä Grossberg (1977: 347) seuraavassa sanoo Williamsin ajattelussa tapahtu-
neesta muutoksesta 1970-luvun kuluessa, on sovellettavissa myös siihen tapaan, 
jolla Grossberg viestinnän käsitettä käsittelevissä artikkeleissaan pyrkii siirtä-
mään viestinnän teoreettisen basiksen pois sen transsendentaaliselta perustalta 
sen teoreettisiin käytäntöihin, jotka liittyvät kuten kohta osoitan artikulaatioon, 
subjektiin ja affektiivisen viestinnän käsitteisiin:

Williamsin kielessä tapahtunut siirtymä – teksteistä käytäntöihin, rakenteesta 
muotoon, totaliteetista hegemoniaan – on merkittävä, koska se edustaa alin-
omaista pyrkimystä välttää abstrahoimasta viestintää erilleen todellisen elä-
män tilanteesta. Teksteillä, rakenteilla ja totaliteeteilla on taipumusta johtaa 
meidät pois historiallisen viitekehyksen sisällä käytävästä valtakamppailusta, 
’prosessin tiedostamisesta’. Tämä kamppailu muodostaa jokapäiväisen elä-
mämme kulttuurin aktiviteetin. (kursivointi EP).

Jokainen kursivoiduista käsitteistä on keskeisessä asemassa Grossbergin kehit-
telemän artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen käsitteellistämisessä. 
Tämä williamsilainen murros on myös Grossbergin oman teorian kannalta oleel-
linen, koska hän voi tulkita käytännöt, hegemonian ja muodon antiessentialisti-
sesti ja irtaantua teksteistä (jättää merkityksen käsitteen vähemmälle huomiol-
le), rakenteesta (jolloin määräytymisen tematiikkaa ei tarvitse ottaa myöskään 
huomioon) ja totaliteetista (joka taas ei nivelly ollenkaan artikulaation käsittee-
seen). Jokapäiväinen elämä ja todellisen elämän tilanne ovat taas se maasto, jos-
sa artikulaatioteorian kannalta tärkeät toimijuuden ja toimintakykyisyyden kate-
goriat jäsentyvät ja jotka vaativat historiallisten viitekehysten rekonstruoimista 
tutkimuksen kohteena olevan ilmiön ympärille.

 Edellisessä luvussa huomasimme, että Grossberg sanoutui muodossa 
tai toisessa irti lineaarisista viestinnän malleista. Williamsilaisen murroksen vie-
minen kulttuurintutkimuksen omaan kenttään merkitsee toisaalta, että Gross-
berg joutuu luopumaan myös sen keskeisestä viestintämallista, eli Hallin ulos/
sisäänkoodauksen mallista perustoiltaan sittenkin liian perinteisenä. Tätä mallia 
Grossberg (1995a: 87) pitää toimimattomana populaarikulttuurin affektiivisten 
käytäntöjen analyysissa. Mallin 

ongelma koskee sitä kuilua, joka on tuotannollisten intressien, tekstuaalisten 
käytäntöjen ja kulutustottumusten välillä, eli itse asiassa sisään- ja uloskoodauk-
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seen liittyvää problematiikkaa. Tämä problematiikka on nykyisen kulttuurintut-
kimuksen peruskysymyksiä (monissa eri muodoissa, esimerkiksi intertekstuaa-
lisuutena).

Kulttuurintutkimuksen teoreettisen perustan kohdentaminen strukturalistisen 
ja postmodernin konjukturalismin tietokenttään avaa uuden ulottuvuuden, josta 
käsin niin artikulaation, affektiivisuuden kuin toimintakykyisyydenkin käsitteet 
voidaan uudelleen introdusoida myös kulttuurintutkimuksen kenttään ja tätä 
kautta päästä käsiksi myös populaarin muuttuneen luonteen analyysiin. Tässä 
kulttuurintutkimuksen uudelleen artikuloinnissa juuri artikulaation käsite nou-
see avainasemaan. Grossbergin (emt. 142–143) mukaan juuri

artikulaation käsite johtaa viestinnän malleille rakennettujen kriittisten teorioi-
den hylkäämiseen. Käsitteessä hylätään sisäänkoodauksen (tuotannon) ja ulos-
koodauksen (kulutuksen) välinen ero, jossa tulkinta jaetaan kahtia: tarkoitettu-
jen tai etusijalle asetettujen ja vastaanotettujen tai vaikuttavien merkitysten etsin-
tään. Artikulaatio hylkää oletukset siitä, että nämä kaksi puolta pystyttäisiin 
edes analyyttisesti erottamaan toisistaan, että ne olisivat itsessään täydellisiä tai 
täydellistettävissä. Sen sijaan se kuvaa jatkuvaa kamppailua tekstin tuottamises-
ta, jossa teksti pyritään liittämään naturalisoitujen suhteiden verkostoon. Sisään-
koodaus on jatkuva voima (esim. tuottajat esittävät jatkuvasti tekstejään koske-
via väitteitä) ja uloskoodaus vaikuttaa aina jo sisäänkoodausyrityksissä. Tekstin 
materiaalisuutta ei voi erottaa sen omaksumisesta sen enempää kuin rakenteita 
voi erottaa käytännöistä. 

Tämä perustavanlaatuinen näkökulman muutos suhteessa sekä perinteisiin että 
kulttuurintutkimuksen puitteissa kehiteltyihin kommunikatiivisen toiminnan 
seli tysmalleihin on se Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuk-
sen piirre, joka erottaa sen kaikista edellä käsitellyistä populaaria ja rockia kos-
kevista tutkimustavoista. Prosessuaalista mallia lukuun ottamatta niissä viestin-
tä ymmärtyy enemmän tai vähemmän tekstuaalisten suhteiden analyysina, jossa 
tarkasteluun voidaan ottaa milloin mikin puoli viestinnän lähettäjä/sanoma/vas-
taanottaja positioista ja tarkastella merkitysten tuottamista suhteessa milloin tä-
hän milloin tuohon positioon, kun prosessuaalisissa ja artikulaatioteoreettisissa 
malleissa viestintä on prosessi, jossa merkitykset maallistuvat ja maailma merki-
tyksellistyy.

Mutta miten tähän rockin yhteiskunnalliseen merkitykseen sitten päästään 
käsiksi? Grossberg (1984b: 13) erottaa rockissa kolme ulottuvuutta: (1) se on 
kaupallisesti tuotettua ja täten se on elimellinen osa kapitalistista taloudellista 
järjestelmää, (2) se on joukkoviestinnän muoto – sen yleisöä eivät rajaa maantie-
teelliset tekijät ja (3) se toimii vapaa-ajan muotona. Rockyhteisön muodostaa toi-
sen maailmansodan jälkeisessä kulutusyhteiskunnassa kasvanut nuoriso, joka 
on määritelmänsä mukaan massayleisö (emt. 17).
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Välttääkseen redusoimasta rockia johonkin sille itselleen vieraaseen ele-
menttiin Grossberg tarkastelee sitä sellaisena kulttuurisena muotona, joka sekä 
osallistuu hegemoniallisiin kulttuurisiin käytäntöihin että kapinoi niitä vastaan. 
Tämä merkitsee, ettei rockille ole löydettävissä sisäistä olemusta: ”kaikesta voi 
tulla rockia; mikä tahansa voidaan sulkea sen kategorian ulkopuolelle” (1986c: 
183). Rockin olemus määräytyy kunakin hetkenä toiminnassa olevan rock-
apparaatin tuottamista ideologisista representaatioista ja niistä affektiivisista 
inves toinneista käsin, joita ne faniensa kautta tietyssä kontekstissa toteuttavat.

”Tietyillä tosiasioilla ja käytännöillä on efektejä ja niillä on merkitystä vain ns. 
affektiivisen liittoutuman kontekstin sisässä”, korostaa Grossberg (1984b: 19). 
Näin rock on Grossbergille eräs niistä populistisen postmodernismin paikoista, 
joissa käydään kamppailua ideologisista käytännöistä ja representaatioista. Siinä 
sekä hyväksytään että ylitetään nykyisen ympäristön hegemoniallinen organisoi-
tuminen. Ymmärtääksemme mistä populaarin affektiivisissa politiikoissa, joiden 
keskeinen elementti rock Grossbergille tällä hetkellä on, on kysymys, on syytä 
täsmentää se horisontti, josta Grossberg lähestyy rockia populistisena postmoder-
nismina eli miten kulttuurintutkimus suhtautuu toisaalta postmodernismiin ja toi-
saalta populaarikulttuurin asemaan toimijoiden arkielämän määrittelijänä.

 
4.3.

TEKSTIARKEOLOGINEN NÄKÖKULMA

Kulttuuriarkeologisia huomioita artikulaatiosta

Grossberg (1995a: 250–251) määrittelee artikulaation seuraavasti: 

Artikulaatio on yhden suhdejoukon konstruoimista toisesta. Siihen sisältyy 
yhteyksien purkamista tai disartikulointia, jotta toisia yhteyksiä voitaisiin 
raken taa tai reartikuloida. Artikulaatio on jatkuvaa kamppailua käytäntöjen 
paikantamiseksi uudelleen muuttuvalla voimakentällä, elämän mahdollisuuk-
sien uudelleen määrittämistä määrittelemällä uudelleen se suhteiden kenttä 
eli konteksti, jolle käytäntö paikantuu. Kaikkien käytäntöjen vaikutukset ovat 
nimittäin aina niiden tietyssä kontekstissa olevien sijaintien vaikutuksia. Tie-
tyn tapahtuman tai käytännön merkitsevyyttä tai vaikutuksia ei voida koota 
sen alkuperästä eikä taata sen pintojen rakenteen avulla. Artikulaatio on sekä 
historian käytäntöä että sen kriittistä rekonstruointia, uudelleen paikantamis-
ta ja uudistamista.

Edellä hahmotettua kulttuuriteoreettista konseptiotaan Grossberg täydentää 
jälkistrukturalistisilla teorioilla artikulaatioteorian hengessä: kytkemällä kaksi 
ensinäkemältä kovinkin erilaista tutkimustapaa toisiinsa uudeksi teoreettisek-
si muodostelmaksi hän pyrkii luomaan toimivaa kulttuuriteoriaa, joka kykenee 
selittämään joukkoviestinnällisten ja populaarien tekstien vaikutukset 1970- ja 
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1980-luvun yhdysvaltalaisessa yhteiskunnallisten, poliittisten, taloudellisten ja 
kulttuuristen käytäntöjen muodostamassa kontekstissa. Tämä projekti saa kitey-
tyneimmän hahmonsa teoksessa We Gotta Get Out of This Place, erityisesti sen 
kahdessa viimeisessä luvussa, ”’Where the Streets Have No Name’: Hegemony 
and Territorialization” ja ”’Real Power Doesn’t Make Any Noise’: Capitalism and 
the Left”, joita voi pitää Grossbergin tähän astisen ajattelun (poliittis-yhteiskun-
nallis-historiallisena) credona, teorian viemisenä siihen yhteiskunnalliseen käy-
täntöön, jossa jokapäiväisen elämän hallittu liikekannallepano tapahtuu ja johon 
maastoon jokaisen intellektuellin on myös kirjoitettava itsensä sisään.

Edellisessä luvussa esille otetut ja tämän tutkimuksen käsitteelliseen kehik-
koon paikannetut näkemykset kulttuurintutkimuksen asemasta postmodernin 
ja populaarin analyysissa täsmentyvät edelleen kun analysoin teksti- ja käsite-
arkeologisesti Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen kes-
keisten käsitteiden jäsentymistä moderniteetin ja viestinnän problematiikan 
muodostamassa käsitteellisessä kontekstissa. Samoin täsmentyvät myös Gross-
bergin vaatimukset tutkimuksellisten käytäntöjen uudelleenarvioinnista. Mo-
lempien keskeisimmät elementit kytkeytyvät strukturalistisen ja postmodernin 
konjunkturalismin positioihin liittyviin käsityksiin toimijan roolista (nomadinen 
artikulaatio), vallan luonteesta (toimintakykyisyyden lisääntyminen/vähentymi-
nen) ja määräytymisen ymmärtämiseen artikulaation erityisyytenä (struktura-
lismi) ja vaikutuksena (postmodernismi). 

Näiden siirtymien relevanssia tarkastelen kulttuuriarkeologisesti osoittamal-
la yksityiskohtaisemmin miten Grossbergin avainkäsitteet rockapparaatti, pa-
nostuskartat ja toimintakykyisyys kytkeytyvät olennaisesti tähän käsitteelliseen 
käänteeseen kulttuurintutkimuksen kentässä.  Näiden käsitteiden soveltuvuutta 
populaarin ja sen tuottamien käytäntöjen analyysissa erittelen tarkastelemalla, 
miten Grossberg (ja muut samanhenkiset kulttuurintutkijat) jäsentävät rockin 
(ja muun populaarikulttuurin) teksti-subjekti- ja affektirakenteita tässä artikulaa-
tioteoreettisessa viitekehyksessä. 

Tämän jakson kohteena ovat artikulaatioteorian perustavimmat teoreetti-
set lähtökohdat ja käsitteelliset käytännöt. Grossbergin artikulaatioteoreettisen 
kulttuurintutkimuksen ydin sisältyy tämän luvun motoksi valittuun sitaattiin, 
jonka ymmärtäminen ei ole niitä helpoimpia tehtäviä. Siitä kuitenkin mielestäni 
avautuu se teoreettinen kenttä, jossa Grossbergin ajattelu on terävimmillään ja 
hänen kritiikkinsä purevimmillaan. Grossberg (1995a: 60) kirjoittaa: 

Musiikilla on suora ja materiaalinen suhde ruumiiseen: sen aistimilliset vai-
kutukset ovat jossakin määrin välittömiä. Yksinkertaisimmalla tasolla ruumis 
väri see musiikin tahtiin, ja tämä värinä voidaan artikuloida toisten käytäntöjen 
ja tapahtumien kanssa, jolloin se synnyttä monimutkaisia vaikutuksia. Musii-
kin fyysisyys on se affektiivinen voima, joka tekee mahdolliseksi tehdä yksi-
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löistä (ideologinen konstruktio) ruumiillisia. Väitänkin, että rockin populaari-
suus perustuu musiikin suhteeseen materiaaliseen ruumiiseen. Tämä halujen 
jo aina muokkaama ruumis on yllättävän kykenevä vastustamaan hegemonisia 
pyrkimyksiä, jotka pyrkivät ohjaamaan se haluja.

Grossberg nimittäin täydentää edellisessä luvussa brittiläisen kulttuurintutki-
muk sen kenttään ankkuroitua artikulaatioteoriaansa jälkistrukturalistisilla 
teo rioilla artikulaatioteorian hengessä. Kytkemällä resistanssiteoreettisen ja 
postmodernin tutkimustavan toisiinsa uudeksi teoreettiseksi muodostelmaksi 
Grossberg katsoo saavansa paremman otteen populaarin muuttuneesta luon-
teesta ja sen asemasta ihmisten arkielämän käytännöissä. Tämä nivellys on ollut 
esillä kaikissa hänen artikkeleissaan muodossa tai toisessa, mutta vasta teokses-
sa We Gotta Get Out of This Place se asetetaan laajimpaan kontekstiinsa. Siinä 
populaari ja joukkoviestintä asetetaan yhteiskunnallisten, poliittisten, taloudel-
listen ja kulttuuristen käytäntöjen muodostamaan rihmastolliseen kontekstiinsa. 

Tämä konteksti rakentuu neljästä ulottuvuudesta käsin, joiden voi katsoa 
muodostavan Grossbergin tämän hetken tutkimuksellisen mielenkiinnon ydin-
teeman: teoreettinen ulottuvuus, joka liittyy teoriaan, valtaan ja populaariin (osa 
I – Cultural Studies: Power and the Popular); rock arkielämän kulttuurisena 
muodosteena (osa II – Another Boring Day... in Paradise: A Rock Formation); 
kulttuurin hegemonisten käytäntöjen analyysi (osa III – ”Where the Streets Have 
No Name”: Hegemony and Territorialization) ja kapitalismin erityisluonteen ana-
lyysi (osa IV – ”Real Power Doesn’t Make Any Noise”: Capitalism and the Left). 
Kaikki teemoja, jotka nousevat esille jatkossa kun puran tekstijärjestelmäana-
lyyttisesti Grossbergin artikulaatioteorian ja affektiivisen viestinnän keskeisim-
piä käsitteitä. 

Grossbergin jälkistrukturalismia ja postmodernismia käsittelevät artikkelit 
(1982a, 1986a, 1986d, 1988a, 1988f, 1989b, 1988g, 1990b) täydentävät kulttuurin-
tutkimuksen keskeneräiseksi jäänyttä subjektin ja tekstin välisen suhteen on-
gelman ratkaisua. Tässä on syytä palauttaa mieleen, että Grossberg näkee juuri 
identiteetin olevan sen käsitteen, jonka avulla voidaan luonnehtia kulttuurintut-
kimuksen tämän hetken keskusteluavaruutta. Grossberg (1995a: 32–33) kirjoit-
taa siitä mm. näin:

Identiteetin kategoria on dekonstruoitava, mutta ei välttämättä sillä tavoin kuin 
postmodernistit, jälkikolonialistit ja jälkistrukturalistit teoretisoivat. Meidän on 
sen sijaan otettava esiin ne monet artikulaatiot ja kysymykset, jotka ovat pelis-
sä identiteettiä koskevassa poliittisessa problematiikassa. Kyseessä ovat kult-
tuurisen ja poliittisen identiteetin väliset suhteet sekä subjektipositiot, itsen ja 
toimijuuden suhteet. Kyse on edelleen itseidenttisyyden luonteesta psykologi-
sena kokemuksena (ja siten kokemuksen paluusta jonakin muuna kuin sietä-
mättömänä oletuksena läsnäolosta tai olemuksesta) ja erilaisten avaruudellisten 
suhteiden vaikutuksesta (esimerkiksi kotona tapahtuvasta kytkeytymisestä 
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 globaalin kapitalismin suhteisiin, diasporan muodoista, pakolaisuudesta, siir-
tolaisuudesta jne.). Identiteetistä tulee näin enemmänkin poliittinen kategoria, 
joka voidaan ottaa käyttöön ja jonka avulla voidaan esittää vaatimuksia. Identi-
teetistä tulee näin kysymys kuulumisesta johonkin, olemisesta jossakin ja siten 
myös olemisesta jonkun kanssa.

Identiteetti ajallis-paikallisesti määräytyvänä intersubjektiivisuutena on se oletta-
mus, jolle Grossberg pitkälti pyrkii pohjaamaan myös artikulaatioteoriansa kun 
sen kohteena ovat subjektin ja affektiivisen viestinnän erityispiirteet. Mutta ku-
ten jo useaan otteeseen on käynyt ilmi, ja mikä viimeistään eksplikoituu yllä ole-
vassa sitaatissa, Grossberg näkee kokemuksen käsitteen paikan yhteiskunnan 
ja kulttuurin välillä olevan sen kohdan, jota kulttuurintutkimuksen eri positioissa 
ei ole tyydyttävällä tavalla kyetty ottamaan haltuun. Grossberg (1988d: 13) pitää-
kin kulttuurintutkimuksen suurimpana ongelmana ”sen kyvyttömyyttä osoittaa 
populaarikulttuurin ja järjestelmällisen politiikan välisten suhteiden erityisyyttä 
hegemonisen kamppailun kontekstissa”, mikä on Grossbergin ensisijaisena ta-
voitteena teoksessa We Gotta Get Out of This Place. 

Kyvyttömyys populaarin politiikoiden analyysissa ilmenee erityisesti siinä, 
että kulttuurintutkimuksessa ei ole kyetty antamaan käypää selitystä ideolo gian 
ja populaarin välisestä suhteesta. Grossberg katsoo, että tämä suhde on perus-
tellummin esitetty affektiivisen viestinnän teoriassa. Juuri tähän ongelmaan 
Grossberg etsii ratkaisua jälkistrukturalistisista subjekti- ja postmodernistisista 
tekstiteorioista edellä mainituissa artikkeleissa ja löytää omat artikulaatioteo-
reettisesti luodatut analyyttiset tulkintansa ongelmaan teoksessa We Gotta Get 
Out of this Place, jota tässä suhteessa pidän artikulaatioteorian systemaattisim-
pana käytännön sovellutuksena. Siinä artikkeleissa esillä ollut rocktutkimusten 
tematiikka laajenee koskemaan kulttuurin koko kenttää kaikessa niiden poliittis-
yhteiskunnallis-kulttuuristen käytäntöjen kirjossa, joissa toimijat arkipäiväänsä 
sosiaalisiksi todellisuuksiksi jäsentävät ja joissa he osallistuvat erilaisiin hege-
monisiin projekteihin, joissa Grossbergin mukaan on kyse arkielämän hallitusta 
liikekannallepanosta (the disciplined mobilization of everyday life).

Kuten luvun 3 päätteeksi osoitin, Grossbergin ajattelu on syytä kytkeä vies-
tinnällisyyden käsitteen perustavaan kritiikkiin, jota Grossberg (1995a: 29) luon-
nehtii omalta kohdaltaan ”haluksi kritikoida esteettisiä ja viestinnällisiä malleja 
kulttuuristen käytäntöjen tutkimuksessa”. Ja juuri tästä näkökulmasta olen pyr-
kinyt rakentamaan sitä populaarin ja rocktutkimuksen perspektiiviä, josta käsin 
luen niin Grossbergin kuin hänen ajatteluaan lähellä olevien muiden kulttuurin-
tutkijoiden käsityksiä näistä ilmiöistä. 

Tähän kenttään on asetettava myös Grossbergin artikkeleissa ja kirjassa 
yhä voimakkaammin esiin nousevat artikulaatioteoreettisen kulttuurintutki-
muksen olennaisimmat ainesosat, nimittäin affektiivisen viestinnän teoria siihen 
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liittyvine nautinnon, mielihyvän, halun, intensiteetin, tarpeen, ruumiin, jne. ter-
meineen. Nämä termit löytyvät jälkistrukturalistisilta teoreetikoilta: Lacanilta, 
Barthesilta, Lyotardilta, Derridalta, Foucault’a, Baudrillardilta, Deleuzelta ja 
Guattarilta. Nämä affektikäsitteet liittyvät heidän ajattelussaan enemmän tai vä-
hemmän eksplisiittisesti intertekstuaalisen subjektiviteetin käsitteeseen, jonka 
kuuluisa lacanilainen muotoilu on ”merkitsijä esittää subjektin toiselle merkit-
sijälle”. Postmodernin Grossberg taas kytkee omaan artikulaatioteoreettiseen 
kulttuurintutkimukseensa sitä kautta, että hän tulkitsee sen yhdeksi populismin 
orastavista tunnusmerkeistä. Se on toisin sanoen kytkettävä arkielämän käytän-
töihin. Grossberg (1995a: 27) nimittäin kirjoittaa:

Minulle postmodernismi on arkielämän (tai kokemuksen, jos kokemusta ei pel-
kistetä ideologisesti muodostuneeksi merkityksen, tiedon ja subjektiviteetin alu-
eeksi) hyvin spesifi ä ja rajallista artikuloimista uudelleen. Se on aina paikallista, 
osittaista ja hetkellistä, vaikkakin myös liikkuvaa ja voimistuvaa. Siihen liittyen 
jokapäiväisessä elämässä lisääntyneet alueet, joissa ideologian ja affektin väli-
nen suhde näyttää olevan hyvin ohut. Tällaisilla alueilla näyttää syntyneen kuilu 
tai ainakin repeämä, joka erottaa toisistaan sen, kuinka tuotamme elämäämme 
tolkun ja sen, mitä panostamme näille alueille.

Näin Grossberg antaa affektille artikulaatioteoreettisen kytkennän, jossa ovat 
läsnä niin Williamsin käsitykset kokemisen struktuurista, Hallin ulos-/sisään-
koodaus mallin tematiikka kuin alakulttuuritutkimuksen resistanssiteorioiden 
vastaanhangoittelun ulottuvuudetkin, mutta ne kaikki on tuotettu uudelleen; nii-
den tekstilähtöisyys on käännetty affektiivisuuden logiikan kielelle – lukijateks-
tit on koodattu uudelleen tekijäteksteiksi.

Jos Grossbergin viestinnän fi losofi aa käsittelevät artikkelit ovat fi losofi s-teo-
reettista rajankäyntiä vanhojen paradigmojen kanssa ja kulttuurintutkimukselli-
set artikkelit oman paikan asemointia tieteen kentällä, niin jälkistrukturalismia 
ja tässä luvussa teksti- ja käsitearkeologisen analyysin kohteena olevia rockkult-
tuuria koskevia artikkeleita voi luonnehtia samalla kertaa sekä kriittiseksi dialo-
giksi ranskalaisen teorian kanssa että kulttuurintutkimuksen kohdentamiseksi 
populismin ja postmodernismin problematiikkaan – näin erityisesti rockkulttuu-
rin tutkimuksen myötä. Eli Grossberg on siirtynyt teorian rakentamisen ja sen 
kritiikin kautta viimein sen soveltamiseen käytäntöön – niin teen minäkin esitel-
tyäni mielestäni Grossbergin ajattelun olennaisimmat avainkäsitteet; nimittäin 
hänen käsityksensä artikulaatiosta, subjektista ja affektiivisesta viestinnästä.

Artikulaatio

Kuten edellä kävi ilmi Grossberg allekirjoittaa hallilaisen kulttuurintutkimuksen 
uusimman ja lupaavimman variaation, artikulaatioteorian, jonka keskeisimmät 
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teoreettiset elementit löytyvät strukturalistisesta ja postmodernistista konjunk-
turalismista. Grossberg (1986d: 62) nostaa esiin kolme näkökulmaa. Ensiksi 
artikulaation käsitteeseen sisältyy ideologiateoria, jossa kulttuurisia käytäntöjä 
tarkastellaan niiden ehtojen puitteissa, joissa subjektit toimivat ja miten he niitä 
muuttavat. Toiseksi se kuvailee nykyisen kulttuurisen ja poliittisen kamppailun 
(hegemonian) tiettyjä historiallisia muotoja. Kolmanneksi se määrittelee mar-
xismin ilman takuita ajattelemalla uudelleen yhteiskunnan konjunkturaalisen 
luonteen.

Artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus lähtee Grossbergin (1988e: 168–
169) mukaan siitä, että ”jokainen tulkinta on artikulaatio, käytännön aktiivinen 
asettaminen sellaisten kontekstuaalisten suhteiden joukkoon, jotka määrittele-
vät sekä tekstin että kontekstin identiteetin ja vaikutukset”. Artikulaatiossa on 
näin ollen kyse jatkuvasta kontekstien purkamisesta ja uudelleen rakentamises-
ta. Grossbergin mukaan artikulaatioon liittyy myös olennaisesti seuraavat kaksi 
piirrettä: voimakas antiessentialismi ja radikaali kontekstualismi. Nämä ovat tie-
tenkin hänen viestintäkäsityksestään selittyviä piirteitä, mutta niillä on olemassa 
myös laajempaa kantavuutta prosessuaalisen viestintämallin piirissä, joka sekin 
korostaa samoja piirteitä (kts. erityisesti Chang 1996, jonka dekonstruktiivinen 
viestintämalli on eräiltä osiltaan hyvin grossbergilainen). Uutta Grossbergin 
kehit telyissä on se, että hän kytkee artikulaation kahteen uuteen ulottuvuuteen. 
Artikulaatio nimittäin muodostaa myös sen perustan, jonka varaan hän rakentaa 
affektiivisen viestinnän ja jälkistrukturalistisen subjektiteoriansa.

Artikulaation merkittävin piirre kulttuurintutkimuksen kannalta on, että se 
on tehnyt mahdolliseksi kulttuuristen käytäntöjen analyysin ilman, että niitä 
redusoitaisiin johonkin muuhun sitä määräävään kulttuurin tai mihinkään muu-
hun alueeseen (perinteisen marxilaisen determinismin korvaaminen välttämät-
tömällä ei-välttämättömyydellä) ja kulttuuristen käytäntöjen artikulaatioproses-
sin analyysiin (voimakas antiessentialismi, mutta eri mielessä kuin jälkistruk-
turalistisissa teorioissa, joissa se jää pitkälti tekstuaaliseksi ominaisuudeksi). 
Slack (1996) tulkitsee näiden piirteiden olevan ratkaisevassa asemassa, sillä 
juuri artikulaation käsitteen käyttöönotto oli se tekijä, joka edesauttoi kulttuu-
rintutkimuksen kentän jäsentymistä uudelleen 1980-luvulla.

Kulttuurintutkimuksen näkökulmasta artikulaatio liittyy kahden teoree-
tikon tätä käsitettä koskeviin kehittelyihin. Artikulaation käsite löytyy ennen 
muuta Ernesto Laclaun teoksesta Politics and Ideology in Marxist Theory (1977), 
 Laclaun ja Chantal Mouffen teoksesta Hegemony and Socialist Strategy: Towards 
a Radical Democratic Politics (1985) ja Hallin 1980-luvun alkupuolen teksteistä 
(1980a, 1983, 1985, 1986, 1992: 355–380). Hall (1992: 368–369) toisaalta tunnus-
taa Mouffen ja Laclaun merkityksen artikulaation käsitteen introdusoinnissa 
kulttuurintutkimuksen kentälläkin:
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Käyttämässäni muodossa artikulaatioteorian on kehitellyt Ernesto Laclau teok-
sessaan Politics and Ideology in Marxist Theory. Hänen pääväitteensä on, ettei 
ideologisten alkeisosien poliittinen konnotaatio liittyy välttämättä johonkin tiet-
tyyn suuntaan. Eri käytäntöjen yhteydet – esimerkiksi ideologian ja yhteiskun-
nallisten voimien yhteydet, ideologian eri ainesten yhteydet, yhteiskunnallisen 
liikkeen muodostavien eri ryhmien yhteydet jne. onkin syytä mieltää ennalta-
arvaamattomiksi, ei-välttämättömiksi. Laclau hyödyntää artikulaatioajatusta 
murtaakseen sen välttämättömyyksistä lähtevän reduktionistisen logiikan, joka 
rasittaa klassista marxilaista ideologiateoriaa.

...mutta toisaalta katsoo heidän käyttävän sitä liian diskursiivisesti, erityisesti 
 viime mainitussa teoksessa: 

On todella kannatettava fi losofi nen yritys käsitteellistää kaikki käytännöt pelkäs-
tään diskursseiksi ja kaikki historialliset toimijat diskursiivisesti rakentuneiksi 
subjektiviteeteiksi, puhua asemallisuuksista (positionalities) eikä koskaan ase-
mista ja tarkastella vain tapaa, jolla konkreettiset yksilöt voidaan kutsua/kahlita 
eri subjektiasemallisuuksiin. Kirja on siten rohkea yritys selvittää, mikä tällai-
sen teorian politiikka olisi. Tämä on mielestäni tärkeää. Silti asettaisin Politics 
and Ideology in Marxist Theory -kirjan Hegemony and Socialist Strategies edelle. 
Viimeksimainitussa ei esitetä mitään syytä, miksi jokin on artikuloitu tai arti-
kuloitavissa johonkin. Mitä ilmeisimmin reduktionismin kritiikki on siinä joh-
tanut ajatukseen, että yhteiskunta on täysin avoin diskursiivinen kenttä (emt. 
373–374).

Hallilainen artikulaation käsite on myös diskursiivisesti painottunut, mutta siinä 
korostetaan samalla, että jokainen diskursiivinen artikulaatio on myös jossakin 
mielessä nähtävä ykseytenä eroissa, jossa tietyt merkityskäytännöt tuottavat 
suhdettamme todellisuuteen, mutta tämä tuottaminen on määräytynyt muista-
kin kuin puhtaasti diskursiivisista ulottuvuuksista käsin. Hallin (1992: 368) mää-
ritelmä artikulaatiolle on seuraavanlainen. Se on

yhteennivellys, joka tiettyjen ehtojen vallitessa, voi tehdä kahdesta alkeisosasta 
ykseyden. Tämä kytkeymä ei ole kaiken aikaa välttämätön, ehdoton eikä olen-
nainen. Onkin kysyttävä missä oloissa liitos voidaan tehdä tai pakottaa voimaan. 
Diskurssin ns. ’yhtenäisyys’ on tosiasiassa erillisten alkeisosien artikulaatio 
– osien, jotka voidaan niveltää yhteen uudelleen eri tavoin, koska niiden välillä 
ei vallitse välttämätöntä ’yhteenkuuluvuutta’. Se ’ykseys’, jolla on merkitystä, on 
kytkeymä po. artikuloidun diskurssin ja niiden yhteiskunnallisten voimien välil-
lä, joiden kanssa se voi tiettyjen historiallisten ehtojen vallitessa liittyä yhteen. 
Tämäkään kytkeymä ei ole välttämätön (kursivointi Hallin).

Grossbergin kannalta niin Mouffen ja Laclaun kuin Hallinkin artikulaation käsit-
teellä on oma sijansa. Grossbergin omassa tuotannossa käsite saa uusia ele-
menttejä tässä luvussa käsiteltävien affektiivisen viestinnän ja artikuloidun sub-
jektin käsitteen kautta kun hän tuo sen osaksi kulttuurintutkimusta kiinnostavia 
ideologisia, hegemoniallisia ja yhteiskunnallisten käytäntöjen konjunkturaalista 
luonnetta koskevia tematisointeja. Tässä suhteessa Slackin (1996: 111) väite, 
että artikulaation käsite ”on ehkä nykyhetken kulttuurintutkimuksen tuottoisim-
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pia käsitteitä. Se on tärkeä pyrittäessä ymmärtämään miten kulttuurintutkijat 
käsitteellistävät maailmaa, analysoivat sitä ja osallistuvat sen muokkaamiseen”, 
on oikeaan osunut, sillä juuri artikulaatioprosessien tutkimus on tuonut kulttuu-
rintutkimuksen osaksi sosiaalisten suhteiden analyysia ja se on olennainen osa 
myös kriittisen pedagogiikan kansalaispedagogiikkaa koskevia kehittelyjä, jois-
sa populaarikulttuurin toimintakykyisyyttä ja -kyvyttömyyttä tuottavilla käytän-
nöillä on keskeinen rooli. 

Toisin sanoen perustaltaan kaikki artikulaatiot ovat arkielämän käytäntöjen 
konkreettista analyysia, jossa kontekstuaalisten selitysstrategioiden avulla pää-
dytään uusiin konteksteihin, sillä kuten Grossberg korostaa, ei ole olemassa 
muuta kuin kontekstien jatkuvia rakenteistumisen ja uudelleen rakenteistumi-
sen prosesseja, joihin tutkijan on tehtävä omat interventionsa.

Grossbergin omassa käsityksessä artikulaatiosta keskeiseen asemaan nou-
see tekstin ja subjektin välinen suhde, joka ei ratkea kulttuurintutkimuksen 
metodein. Grossbergin (1988e: 168) mukaan ”kulttuurisen tekstin, yhteiskun-
nallisen käytännön tai historiallisen tapahtuman tulkinnan ongelman täytyy aina 
sisältää kontekstin rakentaminen sen ympärille, erilaisten kytkeytymislinjojen 
kartoittaminen muihin käytäntöihin, teksteihin, suhteisiin, jne.”. Kulttuuristen 
käytäntöjen tapauksessa näihin konteksteihin kuuluvat kulutuksen ja maun to-
pografi at, jotka määräävät mitkä laajoista intertekstuaalisista mahdollisuuksista 
ovat efektiivisiä. 

Tässä yhteydessä Grossberg vetoaa Bourdieun tekemään erotteluun muo-
don ja funktion roolista korkea- ja populaarikulttuurissa. Niiden avulla voidaan 
selittää myös sitä, minkälaiset artikulaatiot missäkin tilanteessa ovat toiminnas-
sa ja millaisia efektejä ne tuossa tai tässä kontekstissa mahdollisesti tuottavat. 
Grossbergin (1995a: 154–155) luonnehdintaa kannattaa siteerata pitempään, 
koska siitä käy hyvin ilmi, miten hän kirjoittaa artikulaatioprosessin sisään myös 
populaarin muuttuneen luonteen, sen ideologisten käytäntöjen tutkimuksen 
korvaamisen affektiivisten käytäntöjen analyysilla, jotka ovat populaarin ydintä 
tällä hetkellä:

Bourdieu kehottaa lähtemään liikkeelle yhteiskunnallisesti jaelluista ja historial-
lisesti määräytyneistä omaksumisen ja kulutuksen käytännöistä sekä tiettyjen 
muotojen aktiivisesta tunkeutumisesta ihmisten arkielämään. Bourdieu erottaa 
toisistaan kaksi kokemistapaa. Hallitseva sensibiliteetti alistaa funktion muodol-
le, elämän taiteelle. Se käsittelee kaikkea – taideteoksia, profaaneja kulttuurisia 
objekteja, yhteiskunnallisia tapahtumia ja jopa luonnon objekteja – ”itsessään 
ja itselleen, pikemminkin muotona kuin funktiona”. Kyseinen sensibiliteetti on 
välinpitämätön sitä kohtaan, kuinka me sijoitamme itsemme maailmaan ympä-
ristössämme olevien objektien avulla. Koska se ottaa kulttuurin liian vakavasti, 
se kieltäytyy ottamasta elämää vakavasti. Artikuloimalla kaiken muodoksi se 
vapauttaa itsensä välttämättömyydestä ottaa tarpeet, funktiot tai intohimot huo-
mioon. Populaarinen kokemistapa sen sijaan vahvistaa ”taiteen ja elämän välistä 
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jatkuvuutta, joka merkitsee muodon alistamista funktiolle”. Se artikuloi  kaiken 
arkielämän rikkaaseen kudokseen ja ristiriitaiseen maailmaan. Hallitseva 
– legi timoitu – kokemistapa neutralisoi kaikki affektiiviset suhteet kulttuurisiin 
objek teihin redusoimalla elämän muodolliseen taidekäsitykseensä. Populaari 
kokemistapa sen sijaan sisällyttää legitimoidut taideobjektit ja muotoon liittyvät 
kysymykset elämään, jokapäiväisiin ideologisiin, materiaalisiin ja affektiivisiin 
rakenteisiin (kursivointi: Grossberg).

Kontekstit eivät kuitenkaan ole etukäteen taattuja vaan ne ovat ristiriitojen, 
konfl ik tien ja kamppailujen paikkoja. Näin ollen jokainen populaarin kulttuuri-
sen tekstin tulkinta on Grossbergin (1988e: 168) mukaan ymmärrettävä arti-
kulaatioksi, ”käytännön aktiiviseksi asettamiseksi kontekstuaalisten suhteiden 
joukkoon, joka määrää sekä tekstin että kontekstin identiteetin ja vaikutukset”. 
Niin kuin Grossberg toteaa, ”artikulaatio on sekä historian käytäntöä että sen 
kriittistä rekonstruoimista, uudelleen paikantamista ja uudistamista”; siinä on 
kyse jatkuvasta kontekstien purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta.

Artikulaatioteorian merkitys populaarien kulttuuristen tekstien reseption 
kannalta sisältyy siihen, että arkielämän subjektien suhteet määrättyihin käytän-
töihin ja teksteihin eivät ole koskaan yksiselitteisiä, vaan kompleksisia ja ristirii-
taisia. Kuten kaikessa muussakin analyysissa, Grossbergille on olennaista tar-
kastella arkielämää, kulttuurisia käytäntöjä ja toimijoiden roolia tietyssä maas-
tossa tapahtuvina kamppailuina, joiden lopputulos määräytyy konjunkturaalises-
ti tässä ja nyt. Tämä merkitsee kontekstuaalistamisen periaatteen viemistä kaik-
keen analyysiin. Tässäkin kannattaa antaa Grossbergin (1995a: 143) itse puhua, 
sillä seuraava sitaatti kiteyttää hyvin sen, millä tavoin artikulaatioteoreettisessa 
kulttuurintutkimuksessa pyritään ottamaan haltuun arkielämän monen kirjava 
kudos redusoimatta sitä niihin tai noihin olemuksellisiin piirteisiin:

Artikulaatioteoriassa ei väitetä, että ihmiset aina kamppailisivat tai että kamppai-
lua käytäisiin tavoilla, jotka olisivat kannaltamme ’oikeita’. Mutta siinä sanotaan 
niin teoreettisesti kuin poliittisestikin, että ihmiset eivät koskaan pelkästään 
alistu passiivisesti, heitä ei voi koskaan totaalisesti manipuloida, he eivät kos-
kaan sulaudu järjestelmään täydellisesti. Pyrkiessään ottamaan haltuunsa sen, 
mitä heille tarjotaan, ihmiset käyvät kamppailua reaalisten ja tiettyyn suuntaan 
toimivien voimien kanssa, niiden sisällä ja joskus myös niitä vastaan. Tästä joh-
tuen heidän suhteensa erityisiin käytäntöihin ja teksteihin ovat monimutkaisia 
ja ristiriitaisia; he saattavat voittaa jotakin kamppailussa seksismiä vastaan ja 
menettää jotakin kamppailussa taloudellista riistoa vastaan; he saattavat sekä 
menettää että voittaa jotakin taloudellisesti; ja vaikka he menettävät ideologisen 
perustan, he saattavat saada emotionaalista voimaa. Jos ihmisten elämä ei ole 
koskaan pelkästään hallitsevien asemien määräämää ja jos heidän alistamisensa 
on aina mutkikasta ja prosessin kaltaista, kulttuurin ymmärtäminen edellyttää 
sen tarkastelemista, miten käytännöt tuodaan aktiivisesti mukaan arkielämän 
tietyille alueille, kuinka tietyt artikulaatiot lisäävät yleisöjensä toimintakykyi-
syyttä ja kuinka toiset artikulaatiot taas lamauttavat yleisönsä.
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Jos ihmisten arkielämän käytännöt muodostavat tällaisen monimutkaisen vuoro-
vaikutussuhteiden rihmaston, tällöin myös kulttuurin ymmärtäminen edellyttää 
Grossbergin (1988e: 169–170) mukaan, että tarkasteluun on otettava se ”miten 
käytännöt tuodaan mukaan aktiivisesti tiettyihin jokapäiväisen elämän paikkoi-
hin ja miten tietyt artikulaatiot tuottavat toimintakykyisyyttä ja toiset toimintaky-
vyttömyyttä”. 

Populaarin tutkimuksen kannalta tärkeimmäksi artikulaatiosta käytävän 
kamppailun paikaksi on tullut postmodernismi – toisin sanoen myöskään post-
modernien tekstien produktiviteettia ei voida lukea suoraan teksteistä itsestään, 
vaan niiden efektit ovat kontekstuaalisesti määräytyneitä. Ne määräytyvät arti-
kulaatioprosesseissa, joissa niistä voi tulla tai olla tulematta populaarin poliitti-
sen kamppailun uusia muotoja. Tässä suhteessa Grossberg (1995a: 157) on tiu-
kasti postmoderneja vastaan heidän omilla aseillaan kirjoittaessaan:

Vaihtamalla maastoa, siirtymällä muodosta kokemistapaan ja kulttuurista arki-
elämään, kyetään näkemään, että mikä tahansa voi olla postmodernia, mutta 
postmoderni ei kata kaikkea mikä on populaaria (korostus EP).

Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen näkökulmasta his-
toria ei ole muuta kuin jatkuvaa artikulaatioista käytävää kamppailua, kytken-
töjen solmimista yhteiskunnallisten, kulttuuristen, taloudellisten ja poliittisten 
suhteiden välille, eli niin kuin Grossberg toteaa: ”artikulaatio on yhden suh-
dejoukon konstruoimista toisesta”. Näin ollen mikään kulttuuristen suhteiden 
muodostama rakenne ei voi olla lopullinen eikä myöskään sen yhteiskunnallista 
määräytymistä voi lukea esiin yhteiskunnan rakenteen pinnalta tai jostakin syvä-
rakenteesta käsin. 

Mutta toisaalta Grossberg (1989d: 92–93) kuitenkin korostaa, että ”vaikka 
ei ole olemassa mitään välttämätöntä vastaavuutta merkitystä tuottavien käytän-
töjen, subjektiivisten identiteettien ja poliittisten positioiden välillä, historia aina 
käsittää tällaisten vastaavuuksien tuottamisen. Mitä vahvemmat kytkennät sitä 
välttämättömimmiltä ne saattavat näyttää, mutta ne voidaan aina kyseenalais-
taa”.

4.4.
KÄSITEARKEOLOGINEN NÄKÖKULMA

Subjekti

Tällainen voimakas antiessentialistinen näkemys historiasta ja kulttuurisista 
käytännöistä edellyttää myös subjektin käsitteen radikalisointia. Subjekti joutuu 
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heitetyksi erilaisten yhteiskunnallisten käytäntöjen muodostamaan maastoon, 
jossa ideologista kamppailua käydään. Tällaisessa tietyllä hetkellä vallitsevassa 
konjunktuurissa identiteetit konstruoidaan ja kytketään yhteiskunnallisiin posi-
tioihinsa, kulttuurisiin käytäntöihinsä ja poliittisiin arvoihinsa – eli tässä mieles-
sä identiteetit ovat aina artikuloituja subjektiviteetteja, joita ei niinkään asemoida 
positioihinsa, vaan pikemminkin positio ja subjektiviteetti ovat tulosta osallistu-
misesta niihin kulttuurisiin käytäntöihin, joissa subjektit omaa arkeaan tuottavat. 
Kriittisen intellektuellin tehtävänä ei tällaisessa kamppailussa ole Grossbergin 
(emt. 84) mukaan ”saada ennalta määrättyä subjektia omaksumaan uusi positio, 
vaan voittaa jo asemoidut subjekti erilaisten positioiden joukkoon”.

Mutta tähän hän tarvitsee uudenlaisen subjektiteorian. Grossbergille kysy-
mys subjektiviteetista liittyy edellä esillä olleeseen kokemuksen käsitteeseen, 
joka kulttuurintutkimuksessa toimii kulttuurisia ja yhteiskunnallisia käytäntöjä 
välittävänä terminä. Jälkistrukturalistisissa teorioissa, erityisesti dekonstrukti-
ossa, inhimillinen olemassaolo paikannetaan diskurssin sisään. Se ymmärretään 
tekstuaalisena prosessina ja juuri tämä prosessuaalinen näkemys subjektista on 
se, mikä kiinnostaa Grossbergia, koska se voidaan saumattomasti niveltää arti-
kulaatioteorian vastaavaan käsitykseen kontekstiensa kautta konstituoituvasta 
subjektista. 

Dekonstruktiivinen käsitys subjektista kuitenkin jää puutteelliseksi, sillä 
läsnäolon dekonstruktio ei Grossbergin mukaan ole vielä riittävä ehto transsen-
dentaalisen fi losofi an subjekti/objekti -dikotomian ylittämiseksi. Diskurssit eivät 
näet Grossbergin mukaan ainoastaan asemoi subjekteja, subjektit myös asemoi-
vat diskursseja. Tähän subjektin kaksoisproblematiikkaan kiteytyy Grossbergin 
käsitykset affektirakenteiden merkityksestä postmodernismin ymmärtämisen 
kannalta. Tähän problematiikkaan Grossberg etsii ratkaisua Foucault’n materia-
lisaatioteorian ja Deleuzen rihmastoajattelun avulla.

Grossberg (1982b: 197) tiivistää dekonstruktiivisen subjektikäsitteen seu-
raavasti:

dekonstruktio näkee inhimillisen kokemuksen jatkuvana luentana, jonka sisässä 
yksilö tulee tuotetuksi ja määräytyneeksi. Jatkuvassa luennassa, olemassa olon 
’tekstuaalisuudessa’, on kyse kokemuksen semiotisaatiosta koska se ymmärre-
tään merkitysprosessin kokemukseksi. Kokemuksen konteksti korvataan jatku-
valla intertekstuaalisuuden tuottamisella. Merkitysprosessi ei enää käsitä erilli-
sen tilan (merkitsijöiden ja merkittyjen) välistä suhdetta. Pikemminkin kyse on 
diskurssin sisäisten erojen jatkuvasta artikulaation prosessista. Koska merkitys 
on pelkästään eron jälki, on se aina ratkeamaton. Ratkeamattomuus johtuu siitä, 
että jälki on aina suplementti ja siitä, että se hajoaa jatkuvasti diskursiiviseksi 
prosessiksi.

Tämä (inter)tekstuaalisen subjektiviteetin tematiikka liittyy suoraan kulttuu-
rintutkimuksen problematiikkaan, sillä klassisessa artikkelissaan ”Kulttuurin-
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tutkimuksen kaksi paradigmaa” Hall (1992: 63–87) on luonnehtinut kulttuurin-
tutkimuksen tilaa kokemusta korostavan (kulturalistinen puoli) ja rakennetta 
korostavan (strukturalistinen puoli) väliseksi konfl iktiksi. Grossbergin mukaan 
jälkistrukturalismissakaan ei ole päästy täysin irti kokemuksen perustavasta 
roolista subjektiviteetin konstituutiossa. Vaikka jälkistrukturalistit aktiivisesti 
pyrkivät purkamaan kaikki transsendentaaliset merkityt, joista yksi on yksilön 
määritteleminen kokemukselliseksi subjektiksi, heidän semioottisissa analyy-
seissaan on vielä jäänteenomaisia aineksia fenomenologisesta transsendentalis-
mista.

Grossberg vaatii, että jälkistrukturalistisen immanenssin fi losofi an on tehtä-
vä välinsä selviksi fenomenologian lisäksi myös suhteessa semiotiikkaan. Tätä 
irtaantumista ei kuitenkaan Grossbergin mielestä ole viety loppuun sen enem-
pää Kristevan kuin Derridankaan tuotannossa. Tämä kuitenkin tapahtuu Deleu-
zen ja Guattarin rihmastoajattelussa ja Foucault’n vallan mikropolitiikan konsep-
tiossa, jossa subjektiviteettia tarkastellaan vallan materialisaation näkökulmasta. 
Tämä osaltaan selittää Grossbergin voimakkaat sympatiat näiden teoreetikkojen 
ajattelua kohtaan ja sen miksi Grossberg tuntee sukulaisuussieluisuutta heitä 
kohtaan, vaikka heidän ajattelunsa ei muuten kovin hyvin synkkaakaan kulttuu-
rintutkimuksen kanssa.

Deleuzen ajattelua voi luonnehtia transsendentittomaksi materialismiksi ja 
Foucault’n vallan mikropolitiikkaa taas subjektia asemoivien historiallisten ja yh-
teiskunnallisten suhteiden kontekstuaaliseksi analyysiksi. Juuri nämä Deleuzen 
ja Foucault’n ajattelun antiessentialistiset näkemykset merkityksestä ja subjek-
tista on yhdistettävissä artikulaatioteoriaan, koska ne molemmat ovat konteks-
tuaalista ajattelua Hallin ja Marxin perusteesin ”marxismia ilman takuita” -hen-
gessä... tai näin ainakin Grossberg sitä omassa ajatellussaan tulkitsee. Deleuzen 
rihmastoajattelusta Grossberg löytää sellaisen subjektin kytkeytymiskaavion, 
jossa subjekti tulee määritellyksi identiteetittömänä entiteettinä ja Foucault’n 
materialisaatioteoria taas kytkee tämän subjektiviteetin muotoutumisprosessin 
sen historiallisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin, jotka eivät ole olemuk-
sellisia, vaan syntyvät diskursiivisten käytäntöjen tuloksena – tai niin kuin Hall 
 sanoisi, ne ovat aina konkreetteja historiallisia muodostumia.

Jälkistrukturalistisissa subjektiteorioissa descartesilaisen transsendentaali-
sen fi losofi an subjekti/objekti -erottelu korvautuu yksilö/diskurssi -jaottelulla. 
Tämä merkitsee, että niissä yksilö aina tulee paikannetuksi samaan paikkaan 
diskurssin sisässä, kirjoittaa Grossberg (1982d: 75–76). Jos dekonstruktiivises-
sa ajattelussa diskurssi asemoi yksilöitä – yksilön identiteetti on toisin sanoen 
hajotettu tai fragmentoitu määrätyn diskurssin tai eron kontekstiin – niin Gross-
bergin kehittelemässä artikulaatioteoreettisessa kulttuurintutkimuksessa yksi-
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löt ovat artikuloituja subjekteja Deleuzen rihmastoajattelun ja Foucault’n dis-
kurssiteorian mielessä.

Affektiivinen viestintä

Grossbergin affektiivisen viestinnän teoria liittyy sekä luvun 3 lopussa käsi-
teltyyn viestinnällisyyden perinteisen käsittämisen dekonstruktioon että yllä 
läpikäydyn deleuzelaisen rihmastoajattelun ja foucault’laisen diskurssiteorian 
subjektin käsitteen kontekstuaalistamiselle kulttuurintutkimuksen strukturalis-
tistis-postmodernistisen konjunkturalismin teoreettisiin positioihin. Nämä piir-
teet yhdessä affektiivisen viestinnän käsitteen kanssa ovat mukana myös hänen 
rockkulttuuria populistisena postmodernismina koskevissa pohdinnoissaan.

Vaikka edellä esitetyt näkemykset subjektin konstituutiosta ovat teoreetti-
silta sitoumuksiltaan jälkistrukturalistisia, kun Grossberg kytkee ne osaksi arti-
kulaatioteoriaansa, ne muuttuvat tässä kontekstissa käytännöllisiksi sitä  kautta, 
että Grossberg pyrkii niitä hyödyntämällä paikantamaan postmodernismiin sisäl-
tyviä affektiivisten käytäntöjen rakenteita nykykulttuurin moni-ilmeisessä maas-
tossa. Affektin käsitteellä Grossberg (1995a: 61) viittaa yksinkertaisesti ”siihen 
intensiteettiin tai haluun, jonka investoimme maailmaan ja suhteeseemme sii-
hen”. Tämä on yhdenmukainen hänen käsityksensä kanssa identiteetistä ajallis-
paikallisesti määräytyvänä intersubjektiivisuutena. Affektisuhteiden analyysissa 
on tällöin pitkälti kyse maailmaan kiinnittymisen ja maailmassa olemisen tavois-
ta, erityisesti niiden muutosten tutkimisesta, joita affektirakenteiden tuleminen 
populaaria määrittäviksi piirteiksi on aiheuttanut.

Grossberg (1988a: 274) korostaa, että ”kulttuurisia väitteitä koskeva ymmär-
ryksemme riippuu ratkaisevasti siitä, miten tietyt yleisöt niitä uloskoodaavat, 
miten niitä käytetään ja miten niistä nautitaan”.  Jos on käynyt niin kuin Gross-
berg väittää, että kulttuurintutkimuksessa ei ole otettu huomioon kokemistavas-
sa tapahtunutta radikaalia muutosta, tällöin myöskään kulttuuristen käytäntöjen 
analyysi ei kohdennu ihmisten arkeen, jossa populistinen postmodernismi myös 
operoi. Grossberg pitää postmodernismia populaarin orastavana piirteenä ja täs-
tä syystä sen tutkiminen on mielekästä.

Hän haluaa liittää populismin affektiiviset käytännöt osaksi kulttuuristen 
voimavarojen artikulaatiosta käytävää kamppailua. Ihmisten eläminen omassa 
arjessaan on Grossbergin (1995a: 109) mukaan nimittäin saanut uusia ulottu-
vuuksia, sillä 

ihmiset eivät tarvitse pelkästään tulkintoja todellisuudesta, identiteettiä, jonka 
kanssa pitää tulla toimeen, tai mielihyvää, joka alituiseen lievittää tuskaa ja tur-
tumusta, vaan heidän pitää saada myös ’hyviä fi iliksiä’ omista kokemuksistaan, 
käytännöistään ja mahdollisuuksistaan.
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Se, miten Grossberg analysoi affektiivisten käytäntöjen luonnetta arjen sosio-
logian yhä keskeisemmäksi muuttuvana piirteenä käy ilmi hänen populistista 
postmodernismia sivuavista artikkeleista sekä erityisesti hänen rockkulttuuriin 
liittyvistä havainnoistaan, joissa siirtymä 1950-luvun rockin ideologisesta kon-
tekstista 1980-luvun rockin affektiiviseen kontekstiin pyykittää sen maaston, jos-
sa Grossberg liikkuu tarkastellessaan toisen maailmansodan jälkeisiä nuoriso-
kulttuureja. Näihin teemoihin palaan tarkemmin kohta, kunhan olen määritellyt 
affektiivisen viestinnän yleiset lähtökohdat hänen tuotannossaan ja sen perusta-
vimmat erityispiirteet, joiden antia hyödynnän sitten syvällisemmin tämän luvun 
loppuosassa.

Affektiivinen viestintä liittyy oleellisesti siihen siirtymään, jonka Grossberg 
löytää postmodernismissa. Kysymys on merkityskarttojen (maps of meaning) ja 
panostuskarttojen (mattering maps) erkaantumisesta toisistaan. Tästä on seu-
rauksena, että merkitykset eivät välttämättä enää ole se keskeinen puoli, joka 
ankkuroi suhteemme arkeemme. Itse asiassa kaikenmoiset affektit ovat tulleet 
niiden rinnalle ja populaari on tällä hetkellä se maasto, jossa niitä tuotetaan. 
Rockin analyysissa tämä erottelu on pidettävä erityisesti mielessä, sillä Gross-
bergin (1995a: 117) mukaan ”rockin efektiivisyys saavutetaan ensisijaisesti mui-
den kuin merkityksiin perustuvien käytäntöjen avulla”.

Merkityksen ja kokemuksen välinen ristiriita – ”ideologiset ja affektiiviset 
karttamme eivät enää kykene leikkaamaan toisiaan” (emt. 158) – kiehtoo Gross-
bergia ja niiden välisen eron analyysi on se uusi piirre, jonka hän tuo artiku-
laatioteoriansa avulla kulttuurintutkimuksen teoreettiseen kenttään. Tästä pers-
pektiivistä affektiivisuus voidaan määritellä toimijan toimintaa ohjaavaksi luon-
nestruktuuriksi. Se määrittelee hänen emotionaaliset suhteensa maailmaan. 
Affektiiviset suhteet ovat populistisessa postmodernismissa syrjäyttäneet tie-
dolliset ja merkityssuhteet ja siksi otteen saaminen affektitaloudesta on Gross-
bergille (ja muille artikulaatioteoreettisesti suuntautuneille kulttuurintutkijoille) 
oleellista postmodernin tilan ymmärtämisessä: merkityskarttojen sijasta on ra-
kennettava panostuskarttoja.

Tämä ristiriita on tiedostettava, sillä Grossbergin (emt. 123) mukaan ”mei-
dät on tuomittu arvottamaan jatkuvasti elämäämme rakenteissa, jotka ovat ilmi-
selvästi ristiriidassa kokemuksemme kanssa”. Tämän populaarin muuttuneen 
luonteen haltuunotto on jäänyt tekemättä kulttuurintutkijoilta, jotka askartelevat 
merkityksiin ja tekstiin liittyvien ongelmien parissa kun Grossbergin mukaan 
olisi syytä pikemminkin päästä irti teksteistä. Grossberg (emt. 58–59) kirjoittaa:

Kulttuurintutkimuksessa tällä hetkellä ilmenevä taipumus rajoittaa tutkimus 
ideologisten vaikutusten analyyseihin rajoittaa meitä havaitsemasta populaarin 
affektiivista voimaa. Yksinomainen merkityksen analyysin korostaminen tekee 
tyhjäksi yritykset kuvata esimerkiksi välitöntä aistimellista suhdetta populaariin 
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ja jokapäiväiseen elämään, jotka molemmat on organisoitu ruumiin ympärille. 
Uskon että monimutkaiset tunnesuhteemme jokapäiväiseen elämään tarjoavat 
tapoja vastustaa populaarikulttuurin ideologista sanomaa.

Tästä seuraa Grossbergin (emt. 159) mukaan, että ”se onko tietyillä ideologisilla 
elementeillä väliä, ja miten niillä on väliä, ei määräydy niiden merkityksistä, vaan 
siitä, miten ne voidaan liittää tiettyihin panostuskarttoihin, erityisiin affektiivisiin 
rakenteisiin”. Toisin sanoen

On olemassa paitsi merkityskarttoja myös karttoja, jotka sekä kuvaavat että 
ennus tavat sitä, kuinka panostamme energiaamme, intohimojamme ja jopa 
’itseäm me’ maailmaan – siis karttoja jotka kertovat, kuinka voimme tuottaa 
energiaa, kuinka luotsata tiemme erilaisten tunnetilojen läpi, kuinka kantaa 
emotionaalista historiaamme mukanamme.

Grossbergille affektiivisuus on populaarin eri käytäntöjä läpäisevä piirre. Sillä 
on kiinteä suhde populaariin, koska Grossbergin (emt. 62) mukaan

Rakenteistamalle monimutkaiset affektiiviset investointimme populaari avaa 
juuri sen koetun ilmiömaailman tilan, jonka sisällä merkitykset ja  subjektiviteetti 
toimivat. Populaari tuottaa sisäisen ja ulkoisen horisonttimme.

Affektiivisuus on läsnä erityisesti (musiikki)televisiossa ja rockkulttuurissa. Sen 
luonne on kuitenkin erilainen kummassakin välineessä, vaikkakin molemmat 
toimivat ja hyödyntävät toistensa affektiivisia käytäntöjä. Tätä eroa Grossberg 
(emt. 177) luonnehtii näin:

Jos rock arvostaa affektia siksi, että se tuottaa eroja, television omaksuma affek-
tin ensisijaisuus on luonut affektidemokratian, joka voidaan ylittää vain sellaisen 
ylenmääräisen affektien loputtomalla etsinnällä, jolla ei ole mitään tekemistä 
ihmis ten arkisen aherruksen kanssa.

Television affektirakenteiden analyysissa Grossbergia (emt. 82) kiinnostaa se, 
”miten televisio omaksuu tiettyjä postmodernistisia käytäntöjä ja mitä niiden 
populaarisuus kertoo kamppailuista ja valtasuhteista nykyisessä kulttuurisessa 
maastossa”. Postmodernin television ensisijaiset efektit eivät niinkään liity em-
piiristä mediatutkimusta kiinnostavaan käyttäytymiseen ja kulttuuris-semioottis-
ta tutkimusta kiinnostaviin merkityksiin kuin jälkistrukturalismia kiinnostaviin 
affektiivisiin investointeihin. Tekstien representaatiomuotojen ja tulkintaehtojen 
sijasta on tutkittava niiden affektiivisia rakenteita arkielämän muuttuvissa kon-
teksteissa, mihin nykyhetken etnografi sessa kulttuurintutkimuksessa on juuri 
panostettu. 

Tällöin televisiotekstit on asetettava osaksi sitä laajempaa kontekstia, jossa 
niistä tulee vastaanottajien affektitalouden rakennusaineita, affektiivisten inves-
tointien kohteita. Grossbergin (emt. 86) mukaan nimittäin affektien kautta jouk-
koviestinnälliset tekstit muokkaavat (1) identiteettien ja erojen tuottamaa valtaa 
ja mielihyvää sekä (2) ideologian ja affektien välistä suhdetta. Grossberg (emt. 
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121) katsoo niiden määrittelevän television affektiivisen talouden, joka ilmenee 
erityisesti musiikkitelevisiossa, sillä ”musiikkitelevisio tuo esiin uuden diskursii-
visen rakenteen, uudenlaisia affektiivisia ilmaisuja, joita orastavat populaarikult-
tuurin muodot tuottavat”.

Grossbergin teesi koskien populaarikulttuurin erilaisten muotojen kytkeyty-
mistä erilaisiin affektiivisiin suhteisiin tarjoaa hänelle mahdollisuuden kritisoida 
niitä tulkintoja, joissa MTV:tä on pidetty postmodernin tunnusmaisimpana ilmen-
tymänä. Kuten edellä kävi ilmi, näin ei ole, vaan affektiiviset käytännöt ovat arki-
elämän elimellisiä osia. Tältä pohjalta Grossberg (emt. 129) väittää että

musiikkitelevisiota ei voi pitää postmodernin tunnusmerkillisenä edustajana, 
vaan demokraattisen kuvitteellisuuden hienostuneena uudelleen artikuloija-
na, joka toimii televisioapparaatin sisällä rockapparaatin affektiivisen elitismin 
 hyväksi.

Grossbergia (emt. 130) on hämmästyttänyt postmodernismista, televisiosta ja 
populaarista käydyssä keskustelussa se seikka, että

tutkijat ottavat MTV:n – tai sen yksittäiset tekstit – niin vakavasti. MTV ei ole 
sen enempää alituista tulkintaa ja huomiota vaativa syvämietteinen teksti kuin 
jotain ihmeellistä orgastista toimintaa. Se on selvästi mielihyvän lähde, vaikka-
kin on epäselvää onko tämä mielihyvä historiallisesti parempaa tai huonompaa 
kuin muut tyydytyksen muodot.

Radikaalin kontekstualismin periaatteita ja artikulaatioteorian vaateita noudat-
taen Grossberg (emt. 121) itse lähtee siitä, että

vasta nykykulttuurin keskukseen ilmaantuneiden uusien muotojen tunnistami-
nen tekee mahdolliseksi ymmärtää populaarisuuden vaatimusten ohella myös 
niin yksittäisten tekstien kuin koko musiikkitelevision vaikutuksia ja tehoa.

Populaaria ja postmodernia rakentavien kulttuuristen käytäntöjen asema toimi-
joiden arkielämän analyysissa merkitsee kaiken kaikkiaan Grossbergille sitä, 
että viestinnällisten tekstien ja erilaisten populaarien käytäntöjen affektiivinen 
talous ei operoi merkityksillä vaan tunteilla, mielialoilla, nautinnoilla, haluilla, in-
tensiteeteillä ja muilla toimijoiden emotionaalisilla rekistereillä.

Näihin tunnerakenteisiin ei päästä käsiksi rakentamalla merkityskarttoja, 
vaan niiden analysoiminen edellyttää panostuskarttojen rekonstruoimista – nii-
den affektiivisten tilojen analyysia, joissa toimijat arjessaan kytkevät tiettyjä teks-
tejä osaksi omaa libidotalouttaan. Populaarin tutkimuksen kannalta tämä merkit-
see ratkaisevaa irtiottoa aikaisemmista lähestymistavoista. Affektien ja halujen 
tuominen populaarin tutkimuksen kenttään ilmenee esimerkiksi siinä, miten 
voimakkaasti Grossberg korostaa musiikin kykyä organisoida arkielämäämme. 
Grossbergin mukaan (emt. 60) tällaiset affektisuhteet liittyvät olennaisesti toi-
mijoiden toimintakykyisyyteen, heidän käytettävissä oleviin kulttuurisiin voima-
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varoi hinsa, tapaansa olla maailmassa ja kaikkiin niihin kulttuurisiin käytäntöi-
hin, joita he arjessaan kohtaavat. 

Toistan vielä sitaatin, koska se saa tässä jaksossa käsittelemässäni artiku-
laation, subjektin ja affektiivisen viestinnän kontekstissa kaikki ne ulottuvuudet, 
jotka Grossberg on käsittääkseni siihen ladannut:

Musiikilla on suora ja materiaalinen suhde ruumiiseen: sen aistimilliset vaiku-
tukset ovat jossakin määrin välittömiä. Yksinkertaisimmalla tasolla ruumis väri-
see musiikin tahtiin, ja tämä värinä voidaan artikuloida toisten käytäntöjen ja 
tapahtumien kanssa, jolloin se synnyttää monimutkaisia vaikutuksia. Musiikin 
fyysisyys on se affektiivinen voima, joka tekee mahdolliseksi tehdä yksilöistä 
(ideologinen konstruktio) ruumiillisia. Väitänkin, että rockin populaarisuus 
perus tuu musiikin suhteeseen materiaaliseen ruumiiseen. Tämä halujen aina jo 
muokkaama ruumis on yllättävän kykenevä vastustamaan hegemonisia pyrki-
myksiä, jotka pyrkivät ohjaamaan sen haluja.

Postmodernismissa kaikki ”tuntuu” erilaiselta. Tämä tunne ei liity ainoastaan 
esteet tisiin käytäntöihin, vaan laajaan joukkoon elämänkokemuksia ja historial-
lisia tapahtumia. Tällaisten tunnetilojen selittämisessä affektien teoria on toi-
mivimmillaan, sillä Grossbergin (1988a: 278) mukaan panostuskarttojen avulla 
voidaan selittää (1) mitkä ovat ne monimutkaiset määräytymismekanismit tai 
ehdot, jotka tekevät tunteen mahdolliseksi ja (2) mitkä ovat ne efektit, joita yri-
tämme kuvata orastavana historiallisena tunteena. Williamsin terminologialla 
ilmaistuna voitaisiin puhua kokemisen struktuurissa tapahtuvista muutoksista 
ja niiden ilme nemisen analyysista kulttuurisissa teksteissä ja ihmisten arkielä-
mässä.

Affekti toteuttaa sekä jälkistrukturalismin antiessentialismin että artikulaa-
tioteorian toimijan aktiviteettiin liittyvät vaateet. Ensiksi se tuottaa asignifi koivia 
erojen systeemejä, joita analysoidaan panostuskarttojen avulla. Toiseksi se ku-
vaa kokemisen struktuurin erilaisia muotoja ja organisaatiotapoja tietyissä histo-
riallisesti määräytyneissä ja alituisesti muuttuvissa konteksteissa. Kolmanneksi 
se ei ole subjektiivinen ominaisuus vaan historiallisesti erityinen prosessi, jossa 
subjekti määritellään niiden intensiivisten kvaliteettien (affektiivisten tilojen) 
kautta, joiden läpi se kulkee. Neljänneksi affektiivisella tasolla toimivassa käy-
täntöjen realisoinnissa ei ole kyse determinaatiosta tai muunlaisesta määräyty-
misestä, vaan toimijoiden aktiivisesta kamppailusta oman elämänsä hallinnasta 
käyttämällä hyödyksi sitä materiaalia mitä heille tarjotaan.

Nämä kaikki affektiivisuuteen liittyvät piirteet merkitsevät irtaantumista 
subjektia ja subjektin tavararakennetta koskevista essentialisoivista näkemyk-
sistä. Antiessentialistina Grossberg myötäilee jälkistrukturalismin tekstuaalisia 
näkemyksiä subjektin libidotaloudesta, mutta artikulaatioteoreetikkona hän pyr-
kii kytkemään nämä affektiiviset käytännöt osaksi niitä konteksteja, joissa niille 
voidaan antaa tietty yhteiskunnallinen tulkinta.
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Millä tavoin nämä yhteiskunnalliset käytännöt sitten artikuloivat postmo-
dernismin populistisia tekstejä ja arkielämän muita käytäntöjä, sitä Grossberg 
on systemaattisesti kartoittanut rockkulttuuria koskevissa artikkeleissaan, joita 
tarkastelen seuraavaksi Grossbergin tuotannon muodostamassa tutkimusarkis-
tossa.

Kulttuurin kontekstuaalisista 
käytännöistä ja rockista

Grossberg (1989d: 96) määrittelee oman lähestymistapansa rockin tutkimuk-
seen kulttuuristen käytäntöjen näkökulmasta seuraavasti: 

Vaikka joukkoviestinnällä ja populaarikulttuurin muodoilla on tärkeä rooli nuo-
rison subjektiviteettien konstruoinnissa, ne eivät muodosta nuorison olemas-
saolon kokonaisuutta eivätkä ne ole olemassa isoloituina. Postmodernismin 
lisäksi nuoriso elää myös monissa muissa paikoissa ja konteksteissa. Ja yrittä-
essämme paikantaa mahdollisuuksia nuorisoa koskeville edistyksellisimmille 
artikulaatioille tällöin on tunnustettava tästä todellisesta historiallisesta komp-
leksisuudesta syntyvät ristiriidat.

Artikulaatioteoreettisesta näkökulmasta rockissa on kysymys siihen kytkeytyvi-
en heterogeenisten käyttötapojen ja kontekstien välisistä suhteista sekä rockin 
kulttuurisesta erityisyydestä sen omassa kehityksessä, väittää Grossberg (1983: 
104). Näin rockista muodostuu Grossbergille paradigmaattinen esimerkki arti-
kulaatiosta: erilaiset fanit käyttävät sitä radikaalisti erilaisiin tarkoituksiin. Jos 
näin on, silloin radikaalin kontekstualismin tehtävänä on paikantaa jokainen 
määrätty rockteksti niihin historiallisiin ja kulttuurisiin konteksteihin, joissa se 
on syntynyt.

Grossbergin rockia koskevat analyysit on nähtävä laajemmassa kontekstis-
sa, sillä kuten edellä on käynyt ilmi, Grossberg pyrkii kartoittamaan populaa-
rikulttuurin muuttunutta luonnetta nykykulttuurin kontekstissa. Ja juuri tästä 
näkö kulmasta on syytä lähestyä myös hänen käsityksiään rockista ja sen roolis-
ta populistisena postmodernismina. Grossberg (1995a: 105) nimittäin kirjoittaa:

tapa, jolla rock on alkanut määritellä kulttuurisen nautinnon ja jopa legitimitee-
tin hallitsevia muotoja, tarjoaa tilaisuuden kartoittaa joitakin nykyelämämme 
kulttuurisia muutoksia ja niiden suhteita ideologisiin ja poliittisiin kamppailui-
hin.

Omissa tarkasteluissaan Grossbergia (emt. 116) ovat erityisesti kiinnostaneet 
populaarikulttuurin erilaisten muotojen yhtäläisyydet seuraaviin ilmiöihin: ”nuo-
risoon ja kansalliseen identiteettiin, tähtiin ja arkielämän kaupallistumiseen, 
marginaalisuuteen ja kulttuurin toimintatapaan sekä postmoderniin ja diskurs-
silogiikkaan”. Pyrin pitämään näitä piirteitä esillä tarkastellessani sitä, miten 
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Grossberg jäsentää kulttuuristen käytäntöjen ja rockin välisiä suhteita erilaisissa 
kulttuurisissa konteksteissa toisen maailman sodan jälkeisissä Yhdysvalloissa. 

Samoin kuin edellisessä luvussa luentani on tässäkin luvussa pitkälti  teksti-
immanenttia, koska Grossbergin populaarikulttuurin historiallisen kontekstu-
aalistamisen pätevyyttä ei voi arvioida tällä hetkellä sen ulkopuolelta vaikka ne 
ilmiöt, joiden pohjalta nämä kontekstit on rakennettu, ovat olemassa myös muis-
sa nykyisissä populaarikulttuuria ja nuorison roolia siinä käsittelevissä teoksissa 
(esim. Rose 1994; Frith 1988; Ross 1989; McLaren 1995; Giroux 1996a, 1996b, 
2001, 2003, Ackland 1995; Thornton 1996; Fornäs & Bolin, ed. 1995).

Grossberg lähtee siitä, että rockin historiallisen kontekstin muodostaa toi-
sen maailmansodan jälkeen kasvanut nuoriso ja sen kulttuurin paikka ja kamp-
pailun maasto erilaisten kulttuuristen käytäntöjen kentässä. Lisäksi Grossberg 
(1983b: 105) painottaa voimakkaasti sitä seikkaa, että rockin affektiiviset liit-
toutumat määräytyvät vain osaksi luokan, sukupuolen, kansallisuuden, alakult-
tuurin tai edes iän mukaan. Nuorisokulttuurin ja rockin affektirakenteiden ym-
märtäminen edellyttää rockkulttuurin paikantamista ja suhteuttamista laajaan 
joukkoon muita sen elämänkäytäntöjä jäsentäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
tekijöitä, jotka olivat rakentamassa nuorison kokemusmaailmaa sodanjälkeises-
sä maailmassa.

Yhteiskunnallisista, poliittisista ja historiallisista konteksteista toiminnassa 
olivat Grossbergin (emt. 106) mukaan mm. seuraavat: sodan vaikutukset van-
hempien sukupolveen; taloudellisen vaurauden ja optimismin opit; välittömän 
tuhon uhka (atomipommi); kylmä sota ja mccarthyismi ja niihin liittyvä poliitti-
nen apatia ja tukahduttaminen; myöhäiskapitalismin (kulutusyhteiskunnan) ke-
hitys ja siihen kytkeytyvät sofi stikoidut jokapäiväisen elämän rationalisoinnin ja 
hallinnan kategoriat; joukkotiedotuksen kasvu, mainonnan tekniikoiden tehos-
tuminen ja kuvan estetiikan synty; usko yksilöllisyyden, edistyksen ja Amerik-
kalaisen Unelman jatkumiseen; jne. – kaikki tekijöitä, jotka vaikuttivat omalla 
tavallaan rocksukupolven ja sen elämänmuodon syntyyn Yhdysvalloissa 1950-
 luvulla. Artikulaatioteoreettisessa rockanalyysissa Grossbergille on pitkälti kyse 
näiden historiallisten kontekstien (re)konstruktiosta, koska niitä ei ole annettu.

Myöskään kulttuurisia konteksteja ei voida ottaa itsestään selvinä. Näin sik-
si, että rockapparaatti kykenee tehokkaasti organisoimaan näennäisesti satun-
naisilta näyttäviä kulttuurisia ilmiöitä omaan kenttäänsä, tehden niistä rockkult-
tuurin osia. 1950-luvun rockkulttuurin ymmärtäminen edellyttää Grossbergin 
(1986b: 190) mukaan musiikin, sen fanien ja heidän reaktioittensa välisten kyt-
kentöjen ymmärtämistä suhteessa mm. seuraaviin heidän kulttuuriaan jäsentä-
viin muihin kulttuurisiin muotoihin: taiteeseen ja muotiin, kirjallisuuteen (Siep-
pari ruispellossa, Matkalla, Roth, Bellow), elokuviin (Nuori kapinallinen, Hurja-
päät, Älä käännä heille selkääsi ja varhaiset rockelokuvat), televisioon, muihin 
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musiikin lajeihin, jne. Radikaalin kontekstualismin periaatteiden mukaan Gross-
berg (emt. 190) vaatiikin: 

musiikin todellista historiallista toimintaa ei voida kuvata jäämällä sen konkreet-
tiin kontekstiin. Sen affektiivinen voima voidaan tuoda esille ainoastaan asetta-
malla musiikin ja yleisön ympärille syntyneet kontekstit ja se apparaatti, joka 
määrittää sodanjälkeisen populaarimusiikin ja nuorison suhdetta, toistensa leik-
kauspisteeseen.

Grossbergin edellä hahmotellussa radikaalissa kontekstualismissa tematisoin-
nin kohteeksi nousee kulttuuristen toimijoiden arkielämän käytäntöjen analyysi 
siitä näkökulmasta, miten he kytkevät erilaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
muotoja omiin projekteihinsa – se, miten he käyttävät heille tarjottua kulttuuris-
ta materiaalia oman rockkulttuurinsa tuottamiseen. Näihin hegemonian sisässä 
ja sen ehdoilla käytävän kulttuurisen kamppailun eri aspekteihin pureutuminen 
edellyttää Grossbergin (1984d: 100) mukaan kahden resistanssiteoreettisen lä-
hestymistavan syntetisointia, nimittäin jälkistrukturalististen tekstiteorioiden 
(joissa korostetaan tekstin aktiivisuutta) ja brittiläisen kulttuurintutkimuksen 
(jossa korostetaan yleisön aktiivisuutta).

Molemmissa lähestymistavoissa pidetään kiinni antiessentialismista, siitä et-
tei tekstin ja sen merkitysten – eikä myöskään tekstin ja sen vaikutusten – välillä 
ole välttämättömiä suhteita. Jos näin on, silloin tutkimuksen kohteeksi on Gross-
bergin mukaan otettava suhde itse. Näissä suhteissa on kysymys tiettyjen teks-
tien kytkeytymisestä tiettyihin merkityksiin ja tiettyihin affektirakenteisiin tutki-
muksen kohteeksi valitussa kontekstissa. Kytkentöjen analysoiminen on niiden 
kontekstien konstituoimista, joiden sisällä fanien ja musiikin välinen suhde tuot-
taa affektiivisia käytäntöjä ja jossa sille voidaan myös löytää poliittisia funktioita. 
Rockin tuottama affektiivinen elämys ei näin ollen ole Grossbergille pelkästään 
jokaisen yksittäisen fanin oman elämänhistorian tuote eikä musiikkiin itseensä 
sisältyvän sanoman efekti, vaan siinä on kysymys tiettyjen tekstuaalisten ja vas-
taanottoon liittyvien käytäntöjen konkretisaatiosta tietyssä kontekstissa, joka 
rockin tapauksessa tällä hetkellä on, kuten tulemme havaitsemaan, populistisen 
postmodernismin erilaiset kulttuuriset muodot.

Grossbergin rockkulttuuria käsittelevät artikkelit pyrkivät määrittelemään 
rockin erityisyyttä ja tämän erityisyyden kautta löytämään siihen mahdollisesti 
sisältyvät poliittisen artikulaation mahdollisuudet. Rockin poliittinen potentiaali 
ei ole vähäinen, sillä Grossberg näkee populistisen postmodernismin ja rockin 
sen osana olevan keskeisintä aluetta siinä poliittisessa kamppailussa, jota tällä 
hetkellä kulttuurisista käytännöistä käydään. Rockia koskevien artikkeleiden 
ydinteemaksi Grossberg (1990a: 38) kiteyttää haastattelussa sen, miten kon-
servatismi ”radikaalisti strukturoi uudelleen ei niinkään valtio- ja taloussuhteita 
kuin jokapäiväisiä suhteita ja populaarin aluetta”.
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Grossbergin antiessentialistisen käsityksen mukaan mikään rockteksti 
ei itsessään välttämättä ole sen enempää konservatiivista kuin radikaaliakaan. 
Sen poliittisuuden luonne määräytyy rockapparaatin sisäisestä logiikasta käsin, 
niistä kontekstuaalisista tekijöistä käsin, jotka ovat osallisina rocktekstien arti-
kulaatiossa. Näin tuleekin ymmärrettäväksi hänen edellä esittämänsä vaatimus, 
että kulttuurin analysoijan tehtävänä on (re)konstruoida oman intellektuaalisen 
työnsä kautta se konteksti, jota hän tutkii ja se, miten hän on itse siihen paikan-
nettu. Kriittisenä intellektuellina Grossberg tietenkin haluaa oman tutkimuksen-
sa avulla tarjota aineksia rockin poliittiseen artikulaatioon tilanteessa, jossa se 
on menettämässä poliittisuuttaan vallan poliittisessa uudelleenorganisaatiossa, 
joka tapahtuu juuri populaarien kulttuuristen käytäntöjen kautta. Tästä syystä 
Grossbergille on tullut oleelliseksi tarkastella kysymystä ”mitä merkitsee puhe 
uuskonservatismin muodostumisesta jokapäiväisen elämän reterritorialisaatio-
na Yhdysvalloissa 1980-luvulla” (1990a: 38).

Toimintakykyisyys ja toimijana toimimisen teoria

Grossberg (1988e: 169–170) määrittelee oman näkemyksensä subjektin toi-
mintaedellytyksistä seuraavasti: ”Jos ihmisten elämä ei ole koskaan määräyty-
nyt pelkästään hallitsevasta asemasta käsin ja jos heidän alistamisensa on aina 
monimutkaista ja aktiivista, tällöin kulttuurin ymmärtäminen edellyttää, että tut-
kimme sitä, miten käytännöt aktiivisesti upotetaan arkipäivän määrättyihin paik-
koihin ja miten tietyt artikulaatiot tuottavat yleisöissään toimintakykyisyyttä ja 
-kyvyttömyyttä”.

Edellä olen hahmotellut Grossbergin rockkulttuurin tutkimuksissaan käyttä-
män luentamallin. Tarkastellessaan rockia kulttuurisena muodosteena hän lukee 
sen toimintalogiikkaa kontekstuaalisesti faniuden ja artikulaation käsitteiden avul-
la. Tässä luennassa rockin olennaisiksi ulottuvuuksiksi nousevat rockapparaattiin, 
panostuskarttoihin ja affektien tuotantotalouteen liittyvät käytännöt. Näiden käy-
täntöjen analyysi on välttämätöntä, koska ”emme voi ymmärtää massakulttuurin 
sensibiliteettiä tutkimatta toimintakykyisyyteen liittyvää välttämättömyyttä fanien 
jokapäiväisessä elämässä tällä hetkellä” (1989d: 109).

Rockapparaatin toimintalogiikkaa, rocktekstien toimintakykyisyyttä sekä 
-kyvyttömyyttä tuottavia rakenteita ja rockin affektitaloutta koskevia ideoi-
taan Grossberg kehitteli 1980-luvulla lukuisissa artikkeleissaan (1984a, 1984c, 
1984d, 1985, 1986b, 1986c, 1987a, 1987c, 1987d, 1988c, 1988d, 1988e, 1989a, 
1989c) ja erityisesti kirjassaan We Gotta Get Out of This Place (1992a), pyrkien 
niveltämään  yhteen sekä brittiläisen kulttuurintutkimuksen että postmodernis-
tisten teksti teorioiden käyttökelpoisimmat ainekset. Rockapparaatin teoriassaan 
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Grossberg  kytkee tekstin ja vastaanottajan produktiviteettiin liittyvät puolet tätä 
produktiviteettia ylläpitäviin ja sitä rajoittaviin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, 
poliittisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin. 

Grossberg jäljittää artikkeleissaan ja kirjassaan rockin erityisyyttä sen omis-
ta toimintalogiikoista käsin, palauttamatta sitä joidenkin yleisempien poliittisten, 
yhteiskunnallisten tai kulttuuristen rakenteiden osaksi, kieltämättä näidenkään 
osallistumista rockin affektiivisten rakenteiden tuottamiseen ja ylläpitämiseen. 
Mihin rockin affektiivinen efektiivisyys sitten Grossbergin mukaan perustuu? 
Tähän kysymykseen vastaaminen edellyttää rockin populaarisuuden syiden 
selvitystä Yhdysvalloissa sen syntykontekstissa toisen maailmansodan jälkeen 
ja sen erityispiirteiden tunnistamista 1980-luvun kontekstissa, jossa rockista on 
tullut hallitseva, uusi käyttömusiikin muoto.

Kuten edellä jo huomasimme, rockia ei Grossbergin mukaan voi paikantaa 
pelkästään popmusiikin alalajiksi tai sen vaihtoehdoksi. Pikemminkin rockin ka-
tegoria itse on populaarisuuden erityisen luonteen määräämä. Tälle populaari-
suudelle on ominaista se, että se määrittelee hegemoniallisen kulttuurin sisällä 
siitä kuitenkin poikkeavan olemassaolon tai toimintatavan tietyille musiikillisten 
tekstien joukolle (1985: 451). Foucault’n vallan materialisaation käsityksiä mu-
kaillen Grossberg toteaa rockin populaarisuuden olevan kiinteässä yhteydessä 
sen oppositionaaliseen (ja tietyssä määrin poliittiseenkin) asemaan. Mutta tä-
hän rockin kykyyn tuottaa toimintakykyisyyttä faneissaan pääsemme käsiksi 
vain analysoimalla musiikin mikrofunktioita – eli affektiivisia ulottuvuuksia ja 
toiminta kykyisyyden käytäntöjä – fanien jokapäiväisessä elämässä (emt. 452).

Kuten olemme nähneet, Grossbergin rockmusiikin luonnetta käsitteleville 
artikkeleille on tyypillistä jälkistrukturalistisia tekstiteorioita ja brittiläisen kult-
tuurintutkimuksen yleisöteorioita myötäilevä antiessentialistinen näkemys kult-
tuurisista teksteistä ja niissä artikuloiduista subjektirakenteista. Tämä näkemys 
realisoituu kauniisti hänen käsityksissään rockin affekteista. Rockin erityisyys 
ei löydy sen olemuksesta, vaan siitä mitä rock tekee faneilleen mahdolliseksi 
– siitä millaisia affektirakenteita se tuottaa heissä ja siitä millaisiin jokapäiväisen 
elämänsä käytäntöihin fanit rockin kytkevät. 

Tähän organisoitumiseen vaikuttaa kolme tekijää: (1) se, miten sukupol vien 
välinen yhteiskunnallinen ero on tuotettu, (2) se, miten toiminnan (tanssin, katu-
kulttuurin, jengin jäsenenä olemisen) ja seksuaalisuuden tuottama mielihyvä 
ilme nee ruumiin pinnalla ja (3) se, miten jokapäiväisen elämän merkityksettö-
mät fragmentit omitaan omaan käyttöön. Eli fanien elämänkäytännöt organisoi-
tuvat nuoruuden (1), ruumiin (2) ja tyylin (3) tuottamien affektikäytäntöjen 
tulok sena. Ja juuri nuoruus, ruumis ja tyyli ovat niitä alueita, joita rockapparaatti 
tehokkaimmin artikuloi.
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Jokaisen musiikillisen tekstin tulkinta tulkitsee myös sen yleisöä samoin 
kuin yleisön sisäisiä suhteita, väittää Grossberg (1987d: 176) haluten korostaa 
rockin ja sen fanien välisen vuorovaikutussuhteen ymmärtämisen tärkeyttä 
popu listisen postmodernismin kulttuurilogiikkojen analyysissa. Näin siksi, että 
rockin ilmeinen kompleksisuus ja sen suhteet faniensa elämään on jätetty liian 
vähäiselle huomiolle. Rockia on tutkittu liian usein pelkkänä populaari- tai mas-
sakulttuurin muotona, mitä se ei Grossbergin mukaan ensisijaisesti ole: se on 
kulttuurinen käytäntö, jonka avulla vastaanottajat organisoivat omia affektiivisia 
käytäntöjään. Tästä syystä Grossberg nostaa tekstin sijasta yleisön keskeiseen 
asemaan. Juuri ”yleisö on se joka tulkitsee tekstiä, määrittelee sen sanoman, 
uloskoodaa tekstin tuomalla sen osaksi omia jo konstituoituja todellisuuksiaan 
tai käyttää sitä tyydyttämään nykyisiä tarpeitaan” (emt. 179).

Tällä väitteellään Grossberg torjuu semiootikkojen ja jälkistrukturalistien 
teksti tuottaa subjektinsa -teesin, sillä se sisältää ajatuksen että yleisön tulkinta 
on aina määräytynyt muustakin kuin tekstin ja vastaanottajan välisen vuorovai-
kutussuhteen kautta. Affektirakenteiden artikulaatio edellyttääkin Grossbergin 
mukaan sekä aktiivista tekstiä että aktiivista yleisöä ja näiden välisten suhteiden 
analyysiin Grossberg tarvitsee rockapparaatin käsitettä.

Rockapparaatti

Rockapparaatti on Grossbergin rockkulttuuria käsittelevien artikkeleiden avain-
käsite. Näin siksi, että tietyt rocktekstit tuottavat efektejä vain siinä määrin kuin 
ne voidaan paikantaa osaksi laajempaa rockin kulttuurista kenttää, jonka kautta 
musiikki synnyttää faninsa. Tätä kulttuuristen käytäntöjen kokonaisuutta Gross-
berg kutsuu rockapparaatiksi. Siihen eivät kuulu vain musiikilliset genret ja 
käytännöt vaan myös pukeutumistyylit, käyttäytyminen, tanssi jne. samoin kuin 
taloudelliset ja poliittiset suhteet, väittää Grossberg (1983b: 104).

Nämä erilaiset arkielämän ja kulttuurin kontekstit eivät ole vain passiivi-
nen tausta, jossa rock toimii. Grossbergin (1983: 185) mukaan ne ”aktiivisesti 
määrittävät ja antavat muodon ei ainoastaan rockille kulttuurisena muotona, 
vaan myös niille erityisille tavoille, joilla se toimii vastaanottajilleen”. Koska 
nämä kontekstit ovat aktiivisia jokaiselle vastaanottajaryhmälle ja koska ne it-
sessään ovat produktiivisia, Grossbergin mukaan niitä on kätevämpi luonnehtia 
rockappa raattina.

Rockapparaatin toimintalogiikkojen analyysi kytkeytyy radikaaliin konteks-
tualismiin sitä kautta, että ne jokapäiväisen elämän ja kulttuurin kontekstit, 
jotka muodostavat rockapparaatin, kuuluvat osana laajempaan rockin konteks-
tuaalistamiseen osallistuvien tekijöiden joukkoon. Rockapparaatti tuo nimittäin 
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Grossbergin (1984d: 101) mukaan yhteen ”musiikillisia tekstejä ja käytäntöjä, 
taloudellisia suhteita, esiintyjiä koskevia mielikuvia, esteettisiä konventioita, kie-
lenkäytön muotoja, erilaisia mediakäytäntöjä, ideologisia sitoumuksia ja joskus 
tiedotusvälineiden esityksiä apparaatista itsestään”. Grossberg mainitsee esi-
merkkinä erilaiset nuorison alakulttuurit, jotka ovat usein urbaanisia, miehisiä, 
työväenluokkaisia. Niissä tuotetut jaetut kokemukset ja tyylit määrittelevät sekä 
sen jäsenten identiteetit että ne tavat, joilla rock toimii. 

Rockapparaatti määrittää fanien kulttuurisia tyylejä (millaista rockia kuun-
nellaan, miten pukeudutaan, mihin nuorisojengiin kuulutaan, jne.), mutta myös 
heidän arkielämänsä muitakin käytäntöjä (heidän yhteiskunnallisia, historialli-
sia, taloudellisia ja kokemuksellisia suhteitaan). Kaikki fanit ovat näin ollen arti-
kuloitu enemmän tai vähemmän näkyvästi enemmän tai vähemmän tiedostamat-
tomasti tiettyyn rockapparaattiin.

Rockapparaatin analyysin merkitys Grossbergille on siinä, että sen avulla 
päästään kiinni rockin konkreettisiin toimintalogiikoihin paikallisella tasolla. 
Grossberg (1987c: 185) kirjoittaa: ”siinä määrin kun rockkulttuurissa on jotakin 
yhteistä, paikallisten apparaattien piirteet jaetaan, mutta siinä määrin kun rock-
kulttuuri on pirstoutunutta, siitä löytyy myös merkittäviä eroja. Vain kartoitta-
malla nämä yhtenäisyyden ja erilaisuuden linjat on mahdollista ymmärtää nuo-
rison ja rockin välisiä kompleksisia suhteita”. Juuri tässä yleisyyden ja erilaisuu-
den dialektiikassa artikulaatioteoria on osoittanut voimansa, koska se pureutuu 
juuri niihin konkreettisiin kytkentöihin, joissa rockapparaatti tuottaa faneissaan 
toimintakykyisyyttä ja tekee heille mahdolliseksi omia hegemoniallisia käytän-
töjä omiin diskursseihinsa.

Rockapparaatin toimintalogiikkojen analyysi kytkeytyy radikaaliin konteks-
tualismiin sitä kautta, että ne arkielämän ja kulttuurin kontekstit, jotka muodos-
tavat rockapparaatin, kuuluvat osana laajempaan rockin kontekstualisoimiseen 
osallistuvien tekijöiden joukkoon, joita Grossberg luettelee kolme: (1) populaa-
rin apparaatin sisällä toimivan musiikillisten käytäntöjen tason, (2) poliittisia 
representaatioita tuottavan ideologisen tason, (3) poliittisia simulakrumeja tuot-
tavan affektiivisten muodostumien tason. Yhdessä näistä tasoista muodostuu 
kokonaisuus, jota Grossberg kutsuu Deleuzen terminologialla rihmastollisek-
si muodostelmaksi. Tämä taso osallistuu mielihyvän (pleasure) tuottamiseen. 
Grossbergin rockkulttuuria käsittelevissä artikkeleissa on kysymys näiden eri 
tasojen syntetisoinnista toimivaksi rockkulttuuriteoriaksi. Seuraavaksi on syytä 
katsoa hieman tarkemmin millaisin kulttuurisiin, poliittisiin, taloudellisin ja yh-
teiskunnallisiin käytäntöihin Grossberg rockin niveltää, kun hän tutkii rockkult-
tuuria populistisena postmodernismina.
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4.5.
ROCKKULTTUURISTA POPULISTISENA 

POSTMODERNISMINA

Nykykulttuurin dynamiikkaa tarkasteltaessa siinä on tullut yhä keskeisemmäksi 
kysymys siitä, millaista toimijuutta tämä dynamiikka tuottaa ja millaisiin kulttuu-
risiin käytäntöihin toimijoiden toimintakykyisyys liittyy. Toimijuus ja toiminta-
kykyisyys ovat olleet näkyvimmin esillä siinä kulttuurintutkimuksellisessa suun-
tauksessa, josta käytetään termiä etnografi nen kulttuurintutkimus. Tässä jak-
sossa kuitenkin analysoin tekstiarkeologisesti samaa kysymystä toisessa kon-
tekstissa, josta Lawrence Grossberg puhuu postmodernina konjunkturalismina, 
koska juuri tähän teoreettiseen kontekstiin hänen ja monien muiden populaaris-
ta kiinnostuneiden kulttuurintutkijoiden rockkulttuuria koskevat analyysit ovat 
luontevimmin ankkuroitavissa. 

Populaarin tematiikka ja kulttuuristen käytäntöjen rooli toimijoiden elämis-
maailman tuottajana ovatkin olleet eri tieteenaloilla puurtavien kulttuurintutki-
joiden mielenkiinnon kohteina ja se näkyy myös siinä tavassa, millä he tällä het-
kellä pyrkivät omista lähtökohdistaan ja omien tieteittensä teoreettisista sitou-
muksista käsin paikantamaan omaa asemaansa kulttuurintutkimuksen kentällä. 
Yksi juonne tässä paikantamisessa liittyy siihen, miten brittiläisen kulttuurintut-
kimuksen anti tässä käymistilakeskustelussa nähdään.

Esimerkiksi Martin Stokes (1997) lähestyy tätä kysymystä etnomusikologi-
sesta näkökulmasta kokoomateoksen Ethnicity, Identity and Music. The  Musical 
Construction of Place johdannossa. Siinä hän tutkailee temaattisesti sitä muutos-
ta, joka on tapahtunut musiikin käsitteellisessä haltuunotossa. Stokes kirjoittaa: 
”päinvastoin kuin 1960-luvulla, jolloin musiikkia pyrittiin määrittelemään essen-
tialistisesti ja etsimään musikaalisia universaaleja tai kehiteltiin tekstisuuntautu-
neita musikologisia analyysitekniikoita, tällä hetkellä lähdetään siitä, että musiik-
kia on kaikki se, minkä jokin sosiaalinen ryhmä siksi määrittelee”. Saman lainen 
antiessentialistinen määritelmä löytyy Grossbergila (1995a: 60), joka toteaa, 
”mistä tahansa voi tulla rockia, ja mikä tahansa voidaan sulkeistaa tämän katego-
rian ulkopuolelle”. Teoreettisesti tämän siirtymän omassa etnomusikologisessa 
projektissaan on ilmaissut Mark Slobin teoksessaan Subcultural Sounds: Micro-
music of the West (1993) paikantamalla oman projektinsa brittiläisen kulttuurin-
tutkimuksen ja jälkikolonialismia koskevan tutkimuksen etnomusikologiselle 
tutkimukselle antamiin virikkeisiin.

Systemaattisimmin nykykulttuurin dynamiikan tukimusta globaalin markki-
natalouden jälkikolonialistisessa kontekstissa on kuitenkin kehitellyt Grossberg 
omassa artikulaatioteoreettisessa kulttuurintutkimuksessaan, jossa keskeiseen 
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asemaan nousevat arkielämän kulttuuriset käytännöt ja elämismaailman subjek-
tien toimintakykyisyyden muotojen analyysit. Grossbergia kiinnostavat erityi-
sesti populistisen postmodernismin poliittiset ja kulttuuriset käytännöt ja niihin 
liittyvät teoreettis-metodologiset kysymykset. Oman lähtökohtansa Grossberg 
(1989a: 102) on muotoillut seuraavasti: ”Jotta voisimme rajoittaa postmodernis-
min nihilismin vaateita ja tunnistaa sen erityisen viestintätavan, postmodernit 
tulkinnat on artikuloitava laajempiin konteksteihin, joiden puitteissa nuoriso ja 
populaarisuus samanaikaisesti konstituoituvat”. Näitä laajempia rockin ja popu-
laarin konteksteja esittelin lähemmin edellä. 

Osoitin, että se kenttä, jossa rockapparaatti ja affektien tuotantotalous ope-
roi, on sekä Grossbergin että monien muiden kulttuurintutkijoiden mukaan 
1980-luvun populistisen postmodernismin poliittiset ja kulttuuriset käytännöt, 
joita Grossberg tematisoi eri tavoin artikkeleissaan (1983b, 1986b, 1987a, 1988a, 
1988d, 1989d). Grossberg asettaa kuitenkin rockin ja populaarin laajempaan 
kulttuuristen, poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten käytäntöjen kon-
tekstiin, jossa myös rockapparaatti toimii. Tässä jaksossa kohdennan huomioni 
siihen, miten Grossbergin on omissa Bruce Springsteeniä koskevissa analyy-
seissaan soveltanut omaa artikulaatioteoreettista lähestymistapaansa.

Analysoin tekstiarkeologisesti Grossbergin Springsteeniä koskevia analyy-
seja siitä näkökulmasta 1) miten hän ankkuroi Springsteenin populistiseen post-
modernismiin ja populaarin kontekstuaalisiin käytäntöihin, 2) miten Springsteen 
tässä kontekstissa on ymmärrettävissä populistisen postmodernismin inkarnaa-
tiona, 3) mitä kulttuurisia käytäntöjä kuuluu samaan kulttuuriseen kenttään kuin 
Springsteen ja 4) muodostavatko artikulaatioteoria, populaaria koskeva tutki-
mus ja fanitutkimus kokonaisuuden, joka kertoo jotakin oleellista myös kulttuu-
rintutkimuksen omissa tutkimuskäytännöissä käynnissä olevasta muutoksesta.

Populistinen postmoderni ja 
populaarin kontekstuaaliset käytännöt

Oman artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksensa Grossberg kiinnittää 
brittiläisen kulttuurintutkimuksen uusimpaan vaiheeseen, jota hän kutsuu post-
moderniksi konjunkturalismiksi. Kulttuurintutkimuksen suurimpana ongelma-
na hän (1998b: 13) pitää ”sen kyvyttömyyttä osoittaa populaarikulttuurin ja orga-
nisoituneen politiikan välisten suhteiden erityisyyttä hegemoniallisen kampai-
lun kontekstissa”. Postmodernien tekstiteorioiden avulla Grossberg pyrkii täy-
dentämään kulttuuriteorian keskeneräiseksi jäänyttä subjektin ja tekstin välisen 
ongelman ratkaisua. Postmodernismin relevanssi populaarin ja rockin ymmär-
tämisen kannalta sisältyy siihen, että ”postmodernismia koskevat keskustelut 
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määrittelevät tärkeän kamppailun ja artikulaation alueen nykymaailmassa. Jos 
hyväksymme, että uusia käytäntöjä ja tapahtumia on ilmaantunut (postmoder-
nismiksi kutsuttuun) kulttuuriseen ja historialliseen maastoon, niiden merkitys 
ja politiikka eivät ole koskaan etukäteen taattuja” (1988e: 170).

Näin Grossberg tuo postmodernistiset ilmiöt artikulaatioteorian piiriin ja 
pyrkii kytkemään ne samoihin kysymyksenasetteluihin kuin esimerkiksi sel-
laiset etnomusikologian tutkijat kuin Stokes, Finnegan, Slobin tai Cohen. He 
kaikki analysoivat musiikillisia käytäntöjä niiden arkielämän kontekstissa. Kysy-
myksessä on Finneganin terminologiaa käyttäen musiikkimaailmojen historial-
linen tutkimus käyttäjäkunnan merkityksenantoaktien avulla ja sen tavoitteena 
on saada ote niistä kulttuurisista käytännöistä, joissa musiikkia tuotetaan ja ku-
lutetaan. Musiikkimaailmojen merkitysanalyysin ja toimijoiden toiminnalleen 
antaman mielen tutkimisen ohella Grossberg vaatii tutkimukselta oman artiku-
laatioteoreettisen kulttuurintutkimuksensa periaatteiden mukaan myös muiden 
käytäntöjen tuomista mukaan. Hän (1995a: 109–110) kirjoittaa: ”Kulttuuriset 
käytännöt ovat muutakin kuin tekstejä, joita fanien tai tutkijoiden on tulkittava. 
Niillä on runsaasti vaikutuksia, jotka mahdollistavat liikkumisen ja suunnista-
misen arkielämässä. Ne toimivat mainostauluina tai tienviittoina, joita voidaan 
käyttää historiallisten voimien ja populaarien kamppailujen leikkauspisteiden 
tunnistamiseen”.

Radikaalin kontekstualismin ja antiessentialismin periaatteita noudat taen 
hän (emt. 168) vaatii, että ”jokaisen kulttuurisen tekstin, yhteiskunnallisen käy-
tännön ja historiallisen tapahtuman tulkinnan ongelman täytyy aina käsittää 
kontekstin rakentaminen sen ympärille, linjojen kartoittaminen teksteihin, suh-
teisiin, jne.” Kontekstit eivät ole etukäteen taattuja – ne ovat ristiriitojen, kon-
fl iktien ja kamppailujen aluetta. Kuten edellä painotin, affektiivisten käytäntöjen 
asignifi koivan luonteen korostamisen ja yleisön aktiivisten merkityksenantoak-
tien analyysin ohella Grossberg haluaa omissa tulkinnoissaan ottaa huomioon 
myös tekstien yhteiskunnalliset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset kytken-
nät, joita hänen mielestään yleisöetnografi sissa tutkimuksissa ei ole riittävästi 
otettu huomioon. 

Mutta toisaalta Grossbergin omia tutkimuksia on kritisoitu empiirisen tutki-
muksen puutteesta. Tässä etnomusikologien kenttätutkimukset ovat omimmil-
laan, vaikka niiden ongelmaksi taas nähdään liiallinen käytäntöjen essentialisoi-
minen. Tämä teoreettinen ero tekee niiden soveltamisen artikulaatioteoreettisen 
kulttuurintutkimuksen viitekehyksessä hieman hankalaksi. Otan kuitenkin ris-
kin ja teen tässä jaksossa joitakin tällaisia kytkentöjä. Tarkoituksenani on osoit-
taa, että Grossbergin teoreettisille kehitelmille on löydettävissä myös empiiristä 
perustaa, vaikkei Grossberg itse tällaista tutkimusta ole harjoittanut.
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Jos halutaan päästä selville millaista toimijuutta kulttuuriset tekstit tuotta-
vat, tällöin Grossbergin (emt. 169–170) mukaan on otettava huomioon se, miten 
yhteiskunnalliset, taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset jne. käytännöt tuodaan 
mukaan tiettyihin jokapäiväisen elämän paikkoihin ja miten tietyt artikulaatiot 
tuottavat toimintakykyisyyttä niiden yleisöissä. Populaarikulttuurin tuottamien 
affektirakenteiden ymmärtämisessä on Grossbergille kyse tekstin ja yleisön vä-
listen suhteiden analyysista.  Affektiiviset suhteet ovat toimintakykyä tuottavia. 
Grossberg (emt. 169) päätyykin seuraavaan teesiin: ”ihmiset eivät ole koskaan 
täydellisesti manipuloituja, ei koskaan kokonaan ’indoktrinoituja’. He kamppai-
levat todellisten tendenssimäisten voimien ja määräytymisten kanssa, niiden si-
sällä ja niitä vastaan yrittäessään omaksua sen mitä heille tarjotaan”.

Populistisen postmodernismin kulttuurilogiikka – jonka yksi merkittävä il-
mentymä Grossbergille on rock – edellyttää, että ”postmodernistinen tulkinta 
on artikuloitava laajempiin konteksteihin, joissa sekä nuoriso että populaarisuus 
muodostuvat. Vain näin voimme rajoittaa postmodernismin nihilistisiä vaateita 
ja paikantaa sen erityisen viestintämuodon” (1989d: 102). Kun Grossberg tutkii 
nuorisokulttuurin ja rockin välistä artikulaatiota, hänen (emt. 107) analyysinsa 
lähtökohdat perustuvat seuraaviin kolmeen antiessentialistiseen oletukseen: (1) 
käytännöillä voi olla erilaisia efektejä, (2) jokapäiväistä elämää ja yhteiskunnalli-
sia suhteita eivät määrää ainoastaan taloudelliset, poliittiset ja ideologiset kentät 
vaan myös libidinaaliset ja affektiiviset ja (3) kenttien välillä ei ole välttämättö-
miä suhteita – ideologisilla käytännöillä voi olla taloudellisia efektejä ja taloudel-
lisilla käytännöillä libidinaalisia efektejä.

Jos näin on, silloin Grossbergin (emt. 97) mukaan myös populaarin affek-
tiivisten käytäntöjen tutkiminen populistisena postmodernismina edellyttävät 
edellä esiteltyjen oletusten ja lähtökohtien mukaista jäsentämistä kun tutkimuk-
sen kohteena ovat nuorison arkielämän sosiaalinen konteksti ja ne kulttuuriset 
käytännöt, jotka sitä jäsentävät. Tällöin on tutkittava (1) nuorison muodostumi-
sen historiallista kehitystä ja sen erityistä roolia nyky-yhteiskunnassa, (2) nii-
tä kompleksisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia apparaatteja, jotka artikuloivat 
tämän historiallisen kontekstin ja (3) niitä tapoja, joilla ne konstruoivat nuorison 
kokemusta.

Näiden avulla voidaan määritellä populaarikulttuuria tällä hetkellä luonneh-
tivat ulottuvuudet. Niiksi Grossberg (emt. 97) löytää seuraavat: (1) populaari liit-
tyy ennen muuta terveen järjen tuottamiseen. Populaari on monitasoinen, pirs-
taloitunut merkitysten, arvojen ja ideoiden kokoelma, jonka olemme perineet ja 
konstruoineet. Se määrittelee yhä enenevässä määrin maailmaa koskevat itses-
tään selvät tulkinnat, (2) populaari määrittelee voimakkaimmin libidinaalista ja 
affektiivista elämäämme ja (3) populaari on se alue, jossa identiteettien ja koke-
musten tuotanto tapahtuu.
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Springsteen populistisen 
postmodernismin inkarnaationa

Sitä, miten Grossbergin rocktutkimukset tähän tulkintakehikkoon asettuvat 
voidaan valaista tarkastelemalla hänen käsitystään Springsteenistä populistisen 
postmodernismin inkarnaationa – niitä toimintakykyisyyden muotoja, jotka hän 
faneissaan tuottaa ja sitä millaisiin yleisempiin postmodernistisiin affektiraken-
teisiin hänen musiikkina on asetettava, jotta voisimme selittää hänen suosionsa 
syyt. Seuraavassa tiivistän Grossbergin eri yhteyksissä (1998c: 128–134; 1988e: 
182–187; 1989d: 102–112) esittämät näkemykset, joiden kaikkien yhteinen nimit-
täjä on: Springsteenin suosion ja hänen musiikkinsa salaisuudet löytyvät hänen 
kyvystään ”konstruoida affektiivisia systeemejä, jotka organisoivat postmoder-
nin elämän erilaisia ristiriitoja” (1988e: 187).

Springsteenin populaarisuuden salojen, hänen rockteksteihinsä sisältyvien 
poliittisten interventioiden mahdollisuuksien ja niiden faneissa tuottamien toi-
mintakykyisyyden muotojen ymmärtäminen edellyttää Grossbergin (emt. 183) 
mukaan ”monimutkaista, moniulotteista analyysia, jossa Springsteen tulee pai-
kantaa joukkoon erilaisia rekistereitä: hänen suhteeseensa rockiin, muihin popu-
laarikulttuurin muotoihin, samoin kuin historiallisiin tapahtumiin ja hänen veto-
voimaansa erityyppisissä sosiaalisissa kerrostumissa”.

Rockin tämän hetken erityisluonnetta Grossberg tarkastelee kahden albu-
min avulla, nimittäin Beatlesien Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Clubin (1967) ja 
Springsteenin Bruce Springsteen Liven (1976). Vaikka niiden välillä on yhdeksän 
vuotta, niiden onnistui tuottaa omissa konteksteissaan nuorisossa sama efekti: 
yhden kiitävän hetken ajaksi niiden onnistui yhdistää nuoriso eri puolilla maa-
ilmaa omiin affektiivisiin tiloihinsa. Mutta vaikka ne tuottivat saman efektin 
– yhtei syyden kokemuksen – yhdeksässä vuodessa kaikki oli kuitenkin muuttu-
nut: ”nuoriso, sen hetkellinen yhteyden muoto, keinot joilla tämä yhteisyys saa-
vutettiin samoin kuin hetken poliittinen merkitys”, kirjoittaa Grossberg (1988e: 
182). Artikulaatioteoreettisin termein: rockin affektiivinen efektiivisyys riippuu 
siitä millaisiin fanien arkielämän käytäntöihin sen onnistuu tunkeutua ja millai-
sia aseita se antaa heille kulttuuriseen kamppailuun – samakin musiikki voi toi-
mia eri tavoilla, eri yleisöille, eri aikoina.

Siirtymät rockkulttuurissa tuottavat myös siirtymiä niissä esittelyyn otetta-
vissa affektirakenteissa. Siirtymää 70-luvun punkista 80-luvun uuteen aaltoon 
Grossberg (1988c: 136) kuvaa affektiivisella tasolla seuraavasti. Se on siirtymä 
Gang of Fourin Anthraxista (”Love will get you like a case of anthrax… some-
times I feel like a beetle in its back) Human Leaguen Love Actioniin (”I believe 
in the truth though I lie a lot… no matter what you put me through, I’ll still 
 believe in love. I love your love action. Love’s just a distraction”).
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1980-luvun loppupuolen rockkulttuuria ja sen asemaa populistisessa post-
modernismissa luonnehtivat Grossbergin (emt. 141) mukaan seuraavat piirteet: 
(1) suunnaton tyylien ja soundien moninaisuus, (2) rockin tunkeutuminen kaik-
kialle – homogeeninen taustamuzak on saanut tehdä tilaa etualalle nostetulle 
TOP 40:lle, (3) rockyleisön pirstoutumisesta huolimatta on olemassa suurempi 
jaetun keskus/yhteisyyden tuntu kuin pitkään aikaan ja (4) fanien elämän pinta 
(heidän tyylinsä) ei enää toimi heidän identiteettinsä ilmaisijana.

Tässä kontekstissa Grossberg pyrkii selittämään Springsteenin populaari-
suuden syitä. Hän löytää siitä sellaisia elementtejä, jotka ovat tyypillisiä post-
modernille sensibiliteetille. Samalla siihen kuitenkin sisältyy sellaisia element-
tejä, jotka tekevät mahdolliseksi nuorisolle dekonstruoida sekä hallitsevan että 
rockkulttuurin omia käytäntöjä. Grossberg tarkastelee Springsteenin musiikin 
affektiefektejä seuraavista näkökulmista: mitä hänen rocktekstiensä tulkinnat 
paljastavat kulttuuristen käytäntöjen moninaisuudesta, mitä hänen intiimi suh-
teensa faneihinsa kertoo hänen musiikkinsa puhuttelevuudesta ja miten siinä 
artikuloidut affektirakenteet on ymmärrettävissä postmodernin sensibiltiteetin 
ilmaisuina. 

Kulttuuristen käytäntöjen moninaisuudesta

Springsteenin musiikki rocktekstinä toimii monilla toisiinsa nähden hyvinkin 
ristiriitaisilla ulottuvuuksilla. Noudattaen Hallin ideaa kulttuuristen käytäntöjen 
ristiriitaisesta määräytymisestä ja niiden artikulaatioiden kontekstuaalisesta pai-
kantamisesta historialliseen konjunktuuriinsa, Grossberg purkaa auki joitakin 
niistä kytkennöistä, joihin Springsteenin musiikki populistisen postmodernin 
yleisemmässä kontekstissa voidaan kiinnittää.

Yleisöt ja kriitikot ovat tuottaneet Springsteenin musiikista mitä moninai-
simpia tulkintoja ja kulttuurintutkijoiden tapaan Grossberg ei ole niinkään kiin-
nostunut Springsteenin musiikin sanomasta kuin niistä merkityksistä, joita se 
vastaanottajissaan tuottaa. Onko hän isänmaanystäväksi kääntynyt kapinallinen? 
Onko hän rokkariksi muuttunut lyyrikko vai vielä pahempi, poptähti? Esiinty-
jä, jonka onnistuu pitää yllä henkilökohtainen suhde jokaiseen faniinsa esiinty-
essään 100 000 päiselle yleisölle? Born in the USAn tulkinnat ulottuvat laidasta 
laitaan.  Jotkut pitävät sitä patrioottisena hymninä (esim. Reagan ja Chicago Tri-
bune, joka nimesi sen Rock-Ramboksi); toiset taas näkevät sen suosion perustu-
van siihen, että Springsteeniä erehdytään pitämään isänmaanystävänä; joiden-
kin toisten mukaan hänen faninsa eivät välitä muusta kuin mitä hän lauluissaan 
sanoo; ja löytyy myös niitä, jotka näkevät siinä amerikkalaisen autenttisuuden 
myytin ironiaa ja monia muita. Mutta yhtä kaikki jokainen löytää siitä jotakin, 
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joka puhuttelee juuri häntä henkilökohtaisesti – jotakin, jonka jokainen kuunte-
lija voi omia affektirakenteeseensa, ottaa osaksi omia elämänkäytäntöjään, käyt-
tää sitä panostuskarttana arkielämänsä eri tilanteissa.

Grossbergin mukaan kysymys on puhtaasta artikulaatiosta: ”erilaiset ylei-
söt yksinkertaisesti tulkitsevat hänen sanomansa eri tavalla” (1988c: 130). 
 Antiessentialistista tekstikäsitystään ja artikulaatioteoreettista näkemystään 
yhteis kunnallisista käytännöistä noudattaen Grossberg (emt. 130) korostaa  ettei 
Springsteenin populaarisuuden syitä voida selvittää yksinomaan hänen rock-
tekstiensä merkityksiä analysoimalla sen enempää kuin hänen politiikkaansa 
Born in USA -albumin kannessa olevan Yhdysvaltain lipun poliittista symbo-
liikkaa syynäämällä. Nationalismikin voidaan selittää artikulaatioteoreettisesti: 
”nationalismi (ja sen symbolit) ovat tärkeä osa populaaria tietoisuutta eikä se 
välttämättä ole konservatiivista: nuorison tavoin se on paikka, jota määrittelee 
populaarista tietoisuudesta käytävä kamppailu ja tämän tietoisuuden muuttumi-
nen tietyiksi poliittisiksi efekteiksi” (emt. 130).

Toinen syy, jonka Grossberg näkee selittävän Springsteenin populaarisuut-
ta, on hänen yleisönsä heterogeenisuus: ”hänen musiikkinsa tuottamat nuo-
ruutta ja aikuisuutta koskevat mielikuvat eivät näytä asettavan mitään rajoja 
hänen potentiaaliselle yleisölleen”, kirjoittaa Grossberg (1988e: 183). Näin ollen 
Springsteenin musiikin fanien kategoria ei lankea yksiin nuoruuden tai minkään 
muunkaan selkeärajaisen sosiologisen kategorian kanssa. Hänen työväenluokan 
kokemusta ja sen toiveita koskevat kappaleensa puhuttelevat keskiluokkaista 
nuorisoa; kun hän laulaa miehisestä yksinäisyydestä ja seksuaalisesta halusta, 
hänen onnistuu voittaa eri-ikäisten ja eri luokista olevien naisten myötätunto 
puolelleen ja kun hän ylistää amerikkalaisuutta hän ei löydä vastakaikua ainoas-
taan poliittisten vaan myös kansallisten rajojen yli. 

Tämä näkemys on sopusoinnussa Hallin monessa yhteydessä esittämän 
näkemyksen kanssa kulttuuristen käytäntöjen ristiriitaisesta määräytymisestä. 
Tunnettu esimerkki tästä monimääritteneisyydestä on Hallin kuvaus Clarence 
Thomasin oikeudenkäynnin tuottamista subjektipositioista erilaisissa sosiaalis-
ryhmissä. Samoin kuin Grossbergin Springsteen-esimerkissä myöskään Hallin 
mukaan ei voida osoittaa, että jokin tietty lukutapa hallitsisi jossakin ryhmässä, 
vaan eri ryhmissä tapahtuu ristikkäisiä artikulaatioita sen mukaan mikä identi-
teettiä koskeva puoli missäkin luennassa korostuu.  Hall (2002: 27) kirjoittaa:

Jotkut mustat kannattivat Thomasia rodullisin perustein, toiset taas vastusti-
vat tätä sukupuolisin perustein. Mustat naiset jakaantuivat asiassta riippuen 
siitä, kokivatko he identiteettinsä ”mustina” tai ”naisina” vallitsevammaksi. 
Myös mustien miesten näkemykset hajosivat riippuen siitä, voittiko heidän 
seksisminsä heidän liberalisminsa. Valkoiset miehet olivat hekin hajalla, mikä 
liittyi paitsi heidän poliittisiin näkemyksiinsä myös siihen, kuinka he identi-
fi oivat itsensä rasismiin ja seksismiin nähden. Valkoiset konservatiivinaiset 
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tukivat Thomasia paitsi poliittisin perustein myös siksi, että he vastustivat 
feminismiä. Valkoiset feministit, jotka usein ovat liberaaleja rotua koskevissa 
kysymyksissä, vastustivat Thomasia sukupuolisin perustein. Ja koska tuomari 
Thomas oli juridisen eliitin jäsen ja Anita Hill taas kiistanalaisen tapauksen 
aikaan alempi työntekijä, kekusteluun liittyi myös sosiaalista luokka-asemaa 
koskevia seikkoja.

Faniuden affektiiviset käytännöt

Yrittäessään selittää Springsteenin fanien intohimoista suhdetta hänen musiik-
kiinsa, tutkijat ja kriitikot ovat Grossbergin (1988c: 131) mukaan syyllistyneet 
tekstuaaliseen virhepäätelmään: ”kriitikot ovat yrittäneet ymmärtää fanien suh-
detta musiikkiin tarkastelemalla tekstejä sen sijaan, että olisivat tarkastelleet nii-
tä konteksteja, joiden sisässä nuo suhteet syntyvät ja esitetään – kulutuksen ja 
toimintakykyisyyden konteksteja”. Springsteenin musiikin puhuttelevuus tekee 
heterogeenisille yleisöille mahdolliseksi omia hänen musiikkinsa omaan käyt-
töönsä, artikuloida sen avulla omia affektirakenteitaan. Mutta mihin tämä affek-
tiivisuuden efektiivisyys perustuu – se, että vaikkeivät fanit ole eläneet niitä ko-
kemuksia, joita Springsteen musiikissaan esittää, he jakavat sen erityisen affek-
tiivisen tai emotionaalisen rakenteen, joka kyllästää hänen koko esiintymistään? 
Tätä faniuden muodostumisen erityisyyttä rockkulttuurissa on syytä tarkastella 
hiukan laajemmassa perspektiivissä kuin mitä Grossberg itse tekee.

Grossbergin oma affektiivisuuden erityisyyden tulkinta ja fanius sen erityi-
senä muotona liittyy populistisen postmodernismin yleisempään affektitalou-
teen ja juuri tässä kontekstissa Grossbergin Springsteen-analyyseja voidaankin 
pitää yhtenä hänen artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksensa harvoista 
empiirissävytteisistä tapaustutkimuksista.

Grossbergin (1988e: 183) mukaan Spingsteenin musiikkia luonnehtiva piir-
re on affektiivinen ristiriita. Sen Grossberg tulkitsee ilmentävän yleisemminkin 
postmodernia sensibiliteettiä: Springsteen laulaa unelmien ja todellisuuden väli-
sestä paradoksaalisesta ristiriidasta, joka on tyypillistä myös postmoderneille 
teksteille – olet samalla kertaa sekä omien unelmiesi että jonkin toisen todelli-
suuden vanki. Grossberg näkee 1980-luvun loppupuolen rocktekstejä luonnehti-
vaksi piirteeksi todellisuuden ja mielikuvituksen vaihdettavuuden – todellisuu-
den ja unelmien välisen indifferenssin; ”I believe in the truth though I lie a lot” 
-logiikan.

Affektiivisuuden analyysi on oleellinen populistisen postmodernismin ym-
märtämisen kannalta, ”koska ns. postmodernismin kriisin yksi näkyvimmistä 
piirteistä on paikannettavissa affektiivisten suhteiden artikulaatioon”, väittää 
Grossberg (1989d: 107). Gang of Foursin kappaleesta edellä siteerattu kohta 
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 kuvaa hyvin postmodernia skitsotilaa, vaihtoehtojen ratkeamattomuuden väli-
tilaa. Siinä on kyse kahden loogisesti ristiriitaisen tilan yhteensovittamisesta: 
”ihmi set elävät toisaalta perittyjen merkitysten mukaan, toisaalta ymmärtäen, 
että nämä merkitykset eivät enää kuvaa heidän affektiivista situaatiotaan” (emt. 
108). Tästä Grossberg (emt. 108) tekee sen johtopäätöksen, että ”panostuskar-
tat eivät enää vastaa käytettävissä olevia merkityskarttoja. Sidos merkitysten ja 
affektien – jotka ovat olleet historiallisesti läheisesti toisiinsa kietoutuneita – on 
murtunut, kummankin kulkiessa omia teitään”.  

Tässä yhteydessä on syytä palauttaa mieliin Grossbergin (1995a: 40) väite, 
että ”tavanomaista suhdettamme populaarikulttuuriin määrää mielihyvän kult-
tuurinen tuotanto”, joka artikuloituu populistisessa postmodernismissa ennen 
kaikkea affektirakenteiden kautta. Affektiivisuuden ja faniuden välinen suhde 
on Grossbergille ennen muuta sosiaalinen suhde, koska Grossberg (emt. 49) 
korostaa, että ”fani voidaan ymmärtää vain historiallisesti, erilaisten mahdollis-
ten kulttuuristen suhteiden yhteydessä”. Se, miten moniulotteisesti Grossberg 
ymmärtää faniuden käsitteen, käy ilmi seuraavasta pitkähköstä sitaatista. Siinä 
hän perustelee miksi faniutta on syytä tutkia niissä arkielämän konteksteissa, 
joissa nämä tuottavat mieltä omaan elämäänsä ja miten tämä mielen tuottaminen 
liittyy mitä moninaisimpiin kulttuurisiin kytäntöihin, jotka rockfaniuden kohdal-
la operoivat rockapparaatiksi kutsumassa kontekstissa, jonka tutkija joutuu aina 
konstruoimaan. Grossberg (emt. 41) kirjoittaa:

Fanin käsite voidaan ymmärtää kuitenkin vain suhteessa erilaiseen kokemis-
tapaan. Fanin suhde kulttuurisiin teksteihin toimii affektin tai mielialan alueel-
la. Affekti on yksi vaikeimmin määriteltäviä elämän tasoja, eikä vain siksi, että 
se on vielä mielihyvääkin vähemmän sidoksissa merkitykseen, vaan myös sik-
si, että se on tietyssä mielessä jokapäiväisen elämän arkisin aspekti. Affekti 
ei ole sama asia kuin emootiot tai halu. Affekti liittyy läheisesti elämän tun-
neulottuvuuteen, ”fi iliksiin”. Voit ymmärtää toisen ihmisen elämää, omaksua 
samat merkitykset ja samankaltaisen mielihyvän, mutta et voi tietää miltä se 
tuntuu. Tässä yhteydessä en kuitenkaan ymmärrä tunnetta subjektiiviseksi 
kokemukseksi. Se on kulttuurisista efekteistä sosiaalisesti rakentuva ilmiö. 
Jotkut asiat tuntuvat erilaista kuin toiset, joillakin on enemmän tai eri tavoin 
merkitystä kuin toisilla. Sama kokemus muuttuu olennaisesti, kun mielialam-
me tai tunteemme muuttuu. Sama kohde, jolla on sama merkitys ja joka tuot-
taa samanlaista mielihyvää, on hyvin erilainen, jos affektiivinen suhteemme 
siihen muuttuu. Tai ehkä asia voidaan ilmaista täsmällisemmin sanomalla, 
että erilaiset affektiiviset suhteet heijastelevat merkityksiä ja mielihyvää hyvin 
erilaisilla tavoilla. Affektia on se, mikä antaa kokemuksellemme ”väriä, ”sävy-
jä” tai ”tuntumaa”.

Eräässä mielessä koko Grossbergin tuotanto on kiteyttävissä merkityskarttojen 
(maps of meaning) ja panostuskarttojen (mattering maps) väliseen ristiriitaan, 
koska tästä erkaantumisesta seuraavien poliittisten, yhteiskunnallisten, taloudel-
listen ja kulttuuristen käytäntöjen analyysi on se, joka Grossbergia kiinnostaa ja 
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jonka kehkeytymistä hänen artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksensa eri 
vaiheissa olen omassa tutkimuksessani yhä uudelleen tuonut esille. Ja panostus-
kartat ovat juuri se alue, jossa affektiivisuutta tehokkaimmin artikuloidaan. 

Se, miksi juuri Springsteen kiinnostaa Grossbergia, johtuu nimenomaan 
siitä, että Springsteenin rockteksteissä on kyse myös tästä panostus- ja merki-
tyskarttojen (tai affektien ja merkitysten) yhteismitattomuudesta – omien unel-
mien ja toisten todellisuuksien vankina olemisesta (”Is a dream a lie if it don’t 
come true, or is it something worse”). Springsteenin rockteksteissä affektiivi-
nen ristiriita sisältyy Grossbergin mukaan juuri tämän postmodernistisen skit-
sotilan tunnistamiseen ja tunnustamiseen: Springsteen tunnistaa merkitysten 
tarpeen välttämättömyyden, mutta joutuu samalla tunnustamaan tehtävän mah-
dottomuuden. Se mieli, jonka hän maailmalle antaa, ei enää näytä vastaavan sitä 
kokemusta jonka hän siitä saa.

Springsteenin suosio riippuu hänen synnyttämistään mielikuvista. Hänen 
musiikkinsa ei Grossbergin mukaan ainoastaan synnytä voimakkaita emotio-
naalisia mielikuvia vaan mikä tärkeämpää, Springsteen on tuottanut aitouden 
mielikuvan itselleen – eräässä mielessä aitoudesta on tullut hänelle tyyli. Mutta 
tämä aitous on erikoislaatuista ja sen tietää niin Springsteen kuin hänen fanin-
sa:  hänen aitoutensa on konstruoitua, vaikkei sen pitäisi olla. Grossbergin (emt. 
109) mukaan ”Springsteen konstruoi ’välittömyyden’ ’kuvaruudun ikonografi as-
ta’; hän ylistää keinotekoista aitoutta”.

Mutta erotuksena epäaidosta aitoudesta Springsteenin aitous on luonteel-
taan erityistä: se on aitoa epäaitoutta. Ja juuri tämä affektirakenne on se, joka 
puhuttelee Springsteenin faneja, koska se luonnehtii suurta joukkoa postmoder-
nistisia kulttuurisia tekstejä ja käytäntöjä. Grossberg (emt. 109) kirjoittaa: ”aito 
epäaitous on sellaisen indifferenssin tai simulaation medialogiikan muoto, jota 
luonnehtii fragmentaation ja pastissin liiallisuus. Huomioimatta sen konkreetteja 
determinaatioita tämä logiikka väittää että kaikki (mieli)kuvat, kaikki todellisuu-
det ovat samanarvoisia – yhtä vakavia, yhtä hyvällä tai huonolla syyllä vakavasti 
otettavia”.

Springsteenin musiikki ilmentää Grossbergin mukaan kulttuurissa ilmene-
vää laajempaa kiinnostusta affektien liiallisuuteen, jolloin siitä tulee sentimentaa-
lisuutta. Sentimentaalisuus ylistää affektien vapauttamista kaikesta merkittäväs-
tä ankkuroitumisesta todellisuuteen tai järkeen. Mutta Springsteenin musiikin 
affektirakenteita voidaan Grossbergin mielestä tarkastella vieläkin hienosyisem-
min, koska aidon epäaitouden ja sentimentaalisuuden leikkauspisteessä kaiken-
moiset artikulaatiot ovat mahdollisia, eli Springsteenin musiikki toimii faneille 
heidän toimintakykyisyytensä katalysoijana, vaikkei tämän toimintakykyisyyden 
poliittisesta tai muustakaan laadusta voi olla takeita.
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Sentimentaalinen epäaitous on yksi tällainen affektirakenne. Sille on omi-
naista, että ”on irrelevanttia mitä tunnet, koska millään tunteella itsellään ei ole 
väliä” (emt. 110). Mutta huolimatta näennäisestä ja täydellisestä identiteetin ja 
totaliteetin kieltämisen mahdollisuudesta ”arkielämä vaati rakenteita ja identi-
teettejä, jotka jäsentävät eri tasoilla maailmaa ja paikkaamme siinä” (emt. 110–
111). Sentimentaalinen epäaitous on yksi elämänhallinnan muoto, koska siinä 
ylistetään maagista mahdollisuutta tehdä ero eron tekemisen mahdottomuuden 
uhallakin.  Juuri tämän diskursiivisen logiikan ilmentymä Springsteen Grossber-
gille on.

Springsteeniin liittyvät tarinat ja mielikuvat muistuttavat meitä jatkuvasti sii-
tä, että ”hän on tismalleen samanlainen kuin me, melko tavallinen. Mutta hän 
välittää enemmän rockista ja faneistaan kuin kukaan muu esiintyjä” (emt. 111). 
Tämä sentimentaalinen epäaitous, jota ei tule sotkea epäaitoon sentimentaalisuu-
teen, liittyy saumattomasti Springsteenin paikkaan rockkulttuurin laajemmassa 
maastossa. Hänen paikkansa rockapparaatin yleisessä kontekstissa selittää sen 
voimakkaan suhteen, jonka hän luo yleisöihinsä ja ne erityiset tavat, joilla tämä 
suhde tuottaa heissä toimintakykyisyyttä, väittää Grossberg (emt. 111). Springs-
teenin musiikin omaksuminen osaksi omia affektirakenteita ”tarjoaa sen sisällä 
artikuloiduille faneille etuoikeutetun pääsyyn erityisiin affektiivisiin kokemuk-
siin ja eroihin”, tiivistää Grossberg (emt. 112) Springsteenin musiikin tuotta-
mien affektirakenteiden erityispiirteet postmodernin sensibiliteetin ymmärtä-
misessä.

Vaikka tämä affektirakenteiden analyysi saattaa ensilukemalla kuulostaa 
negatiiviselta, sitä se ei kuitenkaan Grossbergille ole, koska sillä on positiivisia 
toimintakykyisyyttä tuottavia efektejä. Rockin merkityksen populistisen post-
modernismin kontekstissa Grossberg (1988e: 185) nimittäin kiteyttää seuraa-
vasti: ”se konstruoi karttoja, jotka paaluttavat investoinnin paikkoja kulttuuris-
ten mainostaulujen – musiikin, tanssin, tyylin, kielen, seksin, jne – pinnoille. Se 
muuntaa affektiivisen ristiriidan merkit affektiivisen toimintakykyisyyden mai-
nostauluiksi (meluksi, väkivallaksi, toistoksi, jne.)”.

Toisessa yhteydessä Grossberg (1995a: 50) määrittelee asian vielä täsmäl-
lisemmin: ”Panostukset, jotka fanit tekevät tiettyihin käytäntöihin ja teksteihin, 
tarjoavat heille strategioita, jotka mahdollistavat jossain määrin affektiivisen 
elämän hallinnan”.  Tämä suhde voidaan paradoksaalisesti määritellä niin, että 
ainoastaan sillä, että välittää on väliä, ei sillä mistä välittää. Olennaista kuiten-
kin faniudessa on Grossbergin mukaan se, että se mihin fanit panostavat, tuot-
taa heissä toimintakykyisyyttä. Ne asiat joihin fanit panostavat tekee heidän 
muustakin toiminnastaan panostamisena arvoista: ”fanisuhde on mahdollinen 
toiminta kykyisyyden lähde, koska se mahdollistaa paitsi liikkumisen panostus-
karttojen sisällä myös niiden ylittämisen” (emt. 50). Seuraava sitaatti havainnol-
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listaa  jälleen kerran miten moniulotteiseksi affektiiviset käytännöt Grossbergin 
tulkinnassa muuttuvat:

Toimintakykyisyydellä korostan affektiivisen panostuksen  vastavuoroisuutta. 
Kun jollakin on väliä (eli kun siihen panostetaan energiaa) muistakin panos-
tuksista tulee mahdollisia. Toimintakykyisyys on energian ja intohimon tuot-
tamista, mahdollisuuksien luomista. Toisin kuin kuluttajan, fanin energia-
panostus tiettyihin käytäntöihin palaa aina takaisin jonkin verran lisäänty-
neenä toimintakykynä: jatkuvana energian tuotantona (tästä esimerkkinä 
rocktanssi, joka samalla kun se uuvuttaa, myös tuottaa jatkuvasti omaa ener-
giaansa, jos tanssimista jatketaan), laittamalla fanin asemaan, jossa hän tun-
tee tietyssä määrin hallitsevansa omaa elämäänsä (esimerkkinä mainos, joka 
väittää, ”shoppailu nostaa minut maailman huipulle”) tai saamalla fanit tunte-
maan, että he ovat yhä hengissä (niin kuin Tracy Chapman laulussa, ”minulla 
on tunne siitä, että voisin olla joku”).

Rockin teksti-, subjekti- ja affektirakenteista

Kuten edellä on käynyt ilmi, Grossbergin affektiivisen viestinnän teoriassa arti-
kuloituvat moderniteetin problematiikan avainkäsitteet subjekti, representaatio 
ja merkitys. Tämä käy hyvin ilmi seuraavasta Grossberg (1983b: 117) huomios-
ta: ”Rock siirtää merkkejä, objekteja, tyylejä jne. niiden näennäismerkitykselli-
sestä olemassaolosta hallitsevan kulttuurin sisässä ja paikantaa ne uudelleen eri-
tyisyyden ja vastanhangoittelun affektiiviseen liittoumaan, tuottaen hetkellisen 
ylittämättömän rajan hallitsevan kulttuurin sisällä. Rock on monitaitoisuuden 
muoto, ainutkertainen kapitalistinen ja postmoderni käytäntö”. 

Tässä osiossa analysoin edelleen tekstiarkeologisesti Grossbergin rockkult-
tuuria ja populaaria koskevia ajatuksia tutkimukseni yleisemmässä kontekstissa, 
jolloin sen erityispiirteet suhteessa kulttuurintutkimuksen yleisempään kenttään 
voidaan osoittaa ja samalla myös arvioida sitä, minkä tyyppistä kulttuurianalyy-
sia tällainen affektirakenteisiin keskittyvä teoria edustaa.

Grossbergin tavoin useat populaarikulttuurin tutkijat ovat viime aikoina 
olleet kiinnostuneita teksti- ja yleisöanalyysin yhdistämisestä toimivaksi kult-
tuurianalyysiksi. Samoin kuin Grossbergia, myös heitä kiinnostavat, tekstin ja 
vastaanottajan välisessä vuorovaikutuksessa toiminnassa olevat intertekstuaa-
liset ja kontekstuaaliset tekijät. McDonaldin (1988), Lewisin (1987a, 1987b, 
1990), Fisken (1987), Petersonin (1987), Walserin (1994) ja The Madonna Con-
nectioniin (1993; toim. Cathy Schwichtenberg) koottujen kirjoittajien rockin 
yleisösuhteita koskevat tutkimukset täydentävät, antavat uusia ulottuvuuksia ja 
tuovat esiin joitakin Grossbergin edustamaan antiessentialistiseen tekstimalliin 
sisältyviä ongelmia. Kuten on käynyt ilmi, ne juureutuvat samoista brittiläisen 
kulttuurintutkimuksen yleisökäsityksistä, jälkistrukturalistisista tekstiteorioista 



267Luku 4

Populaari, viestintä ja artikulaatioEnsio Puoskari

ja etnografi sista yleisötutkimusmenetelmistä kuin Grossbergin mallikin, joten 
ne soveltuvat tässä mainiosti hänen artikulaatioteoreettisen mallinsa esimerkki-
tapauksiksi.

McDonaldin tarkastelun kohteena on rocktekstien poliittisuus. Hänen mu-
kaansa rock tarjoaa laajan kirjon yhteiskunnallisia sanomia. Mutta vastaanotta-
jien suhde näihin poliittisiin sanomiin on hyvin yksilöllistä. McDonaldsin teesi, 
että sanomien poliittisuus ei edellytä välttämättä poliittista tulkintaa, on yhden-
mukainen Grossbergin käsityksen kanssa tekstistä potentiaalisena fanin affek-
tirakenteiden artikuloijana. Grossbergin tavoin McDonald näkee rockin erotta-
mattomana osana yleisöä, jolloin ”jokaisen musiikillisen tekstin tulkinta tulkit-
see myös yleisöä ja heidän välisiä suhteitaan” niin kuin Grossberg edellä asian 
osuvasti ilmaisi.

Grossbergin antiessentialistisen tekstikäsityksen asemasta McDonald kehit-
telee sellaista rockanalyysia, jossa tekstin merkitykset ja yleisön merkitykset 
voitaisiin yhdistää. Omaa malliaan, jossa hän pyrkii yhdistämään jälkistruktu-
ralistisia käsityksiä intertekstuaalisuudesta (Riffaterre, Miller) ja reseptiotutki-
muksen näkemyksiä yleisöstä (Mailloux, Pratt), McDonald kutsuu metateks-
tuaaliseksi tulkintamalliksi. Siinä on kysymys niiden tapojen tutkimisesta, joilla 
tekstiä käsitteellistetään uudestaan erilaisissa tuottamis-, esittämis- ja vastaanot-
tamiskonteksteissa, joissa alkuperäisiä merkityksiä muokataan uusiksi merki-
tyskonstruktioiksi (emt. 497–498). Rocktekstin efektit määräytyvät niistä kon-
teksteista käsin, joissa ne tulevat vastaanotetuiksi: saman bändin esittämä biisi 
voi tuottaa rockkonsertissa erilaisen merkityskonstruktion kuin musiikkivideos-
sa, vaikka molempien tekstimerkitykset ovat objektiivisesti ottaen identtisiä.

Metatekstuaalisella rockin tulkintamallillaan McDonald haluaa palauttaa 
tekstin merkitykset analyysin kohteeksi. Kuten edellä osoitin, antiessentialistit 
korostavat sitä, että musiikillisten tekstien ymmärtäminen musiikin tuottami-
en merkitysten representaationa ei ole väärä mutta riittämätön lähestymistapa. 
McDonald puolestaan haluaa korostaa, että analyysi, jossa sanoitusten omia 
merkityksiä ei oteta huomioon, on epätäydellinen, koska juuri kaikille samat 
tekstimerkitykset ovat fanien metatekstuaalisten konstruktioiden lähtökohtana. 
McDonald (emt. 501) tiivistää: ”keskittymällä metatekstuaalisiin kuvauksiin krii-
tikko tutkii kommunikoidun tekstin lisäksi kommunikoitua tapahtumaa”, eli sitä 
millä tavalla teksti ja konteksti aktivoivat merkityksiä.

Metatekstuaalinen analyysi keskittyy tekstin, esityksen ja yleisön vuorovai-
kutussuhteiden välisten käytäntöjen avulla paikantamaan niitä panostuskäytän-
töjä, joita rock tarjoaa fanien käyttöön heidän arkielämässään. Se ei ainoastaan 
tutki sitä mitä merkityksiä tekstistä löytyy ja mitä ne saavat aikaan vastaanotta-
jissaan, vaan myös sitä mikä niiden asema on heidän arkielämässään: millaisia 
affektirakenteita ne faneissaan artikuloivat.
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Lewis pyrkii omissa tutkimuksissaan jäljittämään rockin  affektirakenteita 
 fanin ja faniuden kategorioiden avulla, vaikka samoin kuin Grossberg ja 
 McDonald hänkin käyttää hyvin vähän konkreetteja faneja tulkinnan lähtö-
kohtana. Lewis lukee yksittäisiä videoita tekstuaalisesti siitä näkökulmasta, 
miten tiettyjen naisrokkareiden (Lauper, Turner, Madonna, Benatar) musiikki-
videoista löytyy sellaisia affektirakenteita, joiden pohjalta niitä voi tutkia nais-
suuntautuneina (female-oriented) teksteinä. Tätä tematiikkaa on erityisesti 
kehi tellyt Susan McClaryn teoksessaan Feminine Endings. Music, Gender and 
Sexuality (1992) suhteessa mm. Madonnan musiikkivideoihin, joista hän löy-
tää niin musii killista rajojen rikkomista, sukupuoli-identiteettien purkamista ja 
uudelleen arti kulointia kuin populaarin ja korkeakulttuurin elementtien hetero-
nomista rinnakkaiseloa, jotka kaikki yhdessä merkitsevät Madonnan musiikin 
kohdalla, että Madonna ei ainoastaan kontrolloi esiintyvän taiteilijan imagoaan 
vaan myös musiikillista artistisuuttaan. Mutta toisaalta vaikka McClary näkee 
Madonnan musiikin olevan hänen omaansa, se on kuitenkin tulosta nykykult-
tuurin moniulotteisesta sosiaalisesta diskurssista. Madonna purkaa perinteisen 
käsityksen yhtenäisestä subjektista ja hänen kappaleensa leikittelevät erilaisilla 
identiteeteillä. Tämä  McClaryn tulkinta myötäilee hyvin sitä käsitystä mikä tällä 
hetkellä populaarimusiikista on vallalla kulttuurintutkimuksessa. Laurie Ander-
sonin musiikkia koskevissa analyyseissaan McClary toisaalta osoittaa että myös 
ns. avantgardistinen (populaari)musiikki kykenee puhuttelemaan yleisöjään 
Madonnan tavoin, vaikka se tekeekin sen vähän erilaisin musiikillisin keinoin.

Lewisin tutkimuksissa korostuu myös hyvin voimakkaasti aktiivisen yleisön 
ja aktiivisen tekstin rooli populaarikulttuuristen tekstien tulkinnassa: fanit arti-
kuloivat tekstit aina tiettyihin konteksteihin ja näiden kontekstien rekonstruk-
tion avulla päästään käsiksi rockin affekteihin. Teoreettisilta lähtökohdiltaan 
 Lewisin tutkimukset ponnistavat Hallin ajatusten pohjalle rakentuvalta marxi-
lais-gramscilaiselta perustalta ja niissä hyödynnetään brittiläisten feministien 
Angela McRobbien, Mica Navan ja Barbara Hudsonin tyttöjen alakulttuureja 
koskevia tutkimuksia, joissa keskeisellä sijalla on ruumiillisten käytäntöjen ja 
kokemuksen rooli tekstin ja vastaanottajan välisten suhteiden ymmärtämisessä. 
Toisin sanoen merkityskäytäntöjen sijasta keskeiselle sijalle nousevat affekti-
käytännöt.

Tutkimuksissaan Lewis on kiinnittänyt huomiota siihen miten naisesiintyjät 
ja heidän faninsa joutuvat käymään jatkuvaa kamppailua kahden vastakkaisen 
affektirakenteita konstituoivan elementin välillä, nimittäin nuoruuden ja naiseu-
den: siinä missä nuoruus on ohimenevä vaihe (temporary stage), jota luonnehtii 
kapina ja itsenäisyys, siinä naiseus on olotila (state of being), jota kohti nuorten 
tyttöjen tulee jatkuvasti pyrkiä ja jolle on ominaista passiivisuus ja sopeutumi-
nen.
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Fiske pyrkii omassa kulttuurintutkimuksen perinteeseen kuuluvassa ajatte-
lussaan rakentamaan sellaista populaarien tekstien tulkintamallia, jonka lähtö-
kohdan hän (1987: 274) määrittelee näin: ”jokaisella tekstillä ja jokaisella luen-
nalla on yhteiskunnallinen ja siksi poliittinen ulottuvuus, joka voidaan löytää 
osaksi tekstin itsensä rakenteesta ja osaksi lukevan subjektin suhteista tuohon 
tekstiin”. Soveltaessaan tätä mallia Madonnan musiikkivideoihin Fiske yhdistää 
siinä onnistuneesti etnografi sen tekstiteorian jälkistrukturalistiseen. Etnografi -
sella analyysilla hän pääsee käsiksi ”niihin merkityksiin joita Madonnan fanit 
anta vat (tai näyttävät antavan) hänelle”. Semioottinen analyysi tuo taas esille 
vide oiden intertekstuaaliset suhteet. Tällöin ”tekstin merkitsijöiden – sen fyy-
sisen olemassaolon tavassa – analyysissa on kysymys lähiluvusta, mutta siinä 
myönnetään, että merkitykset eivät ole tekstissä itsessään. Ne ovat tekstin ulko-
puolella: ne löytyvät myyteistä, vastamyyteistä ja kulttuurisista ideologioista” 
(emt. 272).

Madonnan teinifanien vastausten ja haastattelujen, ja Madonnan musiikki-
videoissa esitetyn seksuaalisuutta koskevien analyysien pohjalta Fiske tekee 
seuraavan johtopäätöksen: Madonnan synnyttämät mielikuvat eivät ole nuorille 
tytöille mallina siitä miten heidän tulee käyttäytyä patriarkaalisessa järjestelmäs-
sä. Samoin kuin Lewisin tutkimuksessa, niistä tulee ”patriarkaalisten voimien ja 
feminiinin resistanssin, kapitalismin ja alistamisen, aikuisten ja nuorten välisten 
suhteiden semioottisen kamppailun paikka” (emt. 272).

Grossbergin terminologiaa käyttäen Madonnan videot tekevät hänen teini-
faneilleen mahdolliseksi organisoida sellaisia seksuaalisia affektirakenteita, 
 jotka – vaikka toimivatkin patriarkaalisen systeemin sisällä ja pitkälti sen ehdoil-
la – samalla purkavat tämän järjestelmän omaa seksuaalisuutta koskevia esitys-
muotoja; naisena ja miehenä olemisen itsestään selviä sukupuolirakenteita. Tai 
kuten Fiske toteaa Lewisin näkemyksiä tukien, Madonnan musiikkivideoissaan 
tuottamat naisellisuuden representaatiot ”tarjoavat tiloja tai aukkoja, jotka läpäi-
sevät ideologisen kontrollin ja tekevät hänen yleisölleen mahdolliseksi tuottaa 
merkityksiä, joilla on kytkentöjä heidän yhteiskunnalliseen kokemukseensa” 
(emt. 271).

Tätä yhteiskunnallisen kokemuksen rakenteistumista on tutkinut Peterson 
fenomenologisen semiotiikan pohjalta. Hän on soveltanut Grossbergin affekti-
rakenteiden teoriaa tutkimuksessaan, joka koski sitä, miten rock tuottaa rajan 
sekä hallitsevaan kulttuuriin päin että oman kulttuurinsa sisällä. Ulkoisia rajoja 
Grossberg (1983b: 111) erottaa neljä: vastustamisen, vaihtoehdon tarjoamisen, 
itsenäisyyden etsimisen ja valtakulttuuriin mukautumisen. Niiden avulla voidaan 
määritellä rockin suhde valtakulttuurin hegemoniallisiin rakenteisiin. Sisäiset 
rajat taas ovat toiminnassa rockkulttuurin sisällä. Niiden avulla artikuloidaan ja 
vahvistetaan tiettyjä subjektipositioita, joita Grossberg löytää kolme: visionääri-



270 Luku 4

Populaari, viestintä ja artikulaatio Ensio Puoskari

sen, kokemuksellisen ja kriittisen. Kombinoimalla nämä yhteen saadaan 12 posi-
tiota, jotka voivat toimia rockin poliittisuuden lähteenä.

Näiden positioiden purkamiseen ja tulkintaan Peterson soveltaa Laniganin 
semioottista fenomenologiaa. Se rakentuu kolmesta tasosta: kuvauksesta, mää-
rittelystä ja tulkinnasta. Kuvaus määrittelee musiikin eletyn todellisuuden post-
modernissa maailmassa. Määrittelyn avulla tämä kuvaus redusoidaan affektien 
rakenteiksi, jotka tuovat esille musiikin yleisö- ja tulkinnalliset positiot. Lopuksi 
tulkinnassa tarkastellaan sitä, missä määrin popmusiikki toimii valtakulttuurin 
mukauttamisen välineenä ja missä määrin siihen sisältyy resistanssin aineksia.

Kolmenkymmenen yhden opiskelijan Cyndie Lauperin musiikkivideosta 
Girls Just Want to Have Fun kirjoittaman esseen pohjalta Peterson päätyi seuraa-
viin tuloksiin. Esseiden teemojen analyysin kuvaus toi esiin seitsemän videota 
luonnehtivaa temaattista ulottuvuutta: tanssittavuuden, hauskanpidon, vapau-
den, kapinan, esiintyjän, yleisön, kriitikon. Tanssittavuuden, hauskanpidon, 
vapau den ja kapinan teemojen avulla rockin kuuntelijat erottavat sen muista 
kulttuurisista muodoista. Esiintyjää, yleisöä ja kriitikkoa koskevat teemat taas 
tarjoavat vastaanottajille subjektipositioita, joista käsin he antavat musiikille 
merkityksiä. Grossbergin terminologialla nämä teemat muodostavat sen affek-
tiivisen liittoutuman, jonka avulla rock organisoi affektirakenteita faneissaan. 

Käyttämällä näitä teemoja omissa konteksteissaan fanit tuottavat rajan sekä 
itsensä ja muun yhteiskunnan että oman rockkulttuurinsa sisällä – on olemassa 
musiikkia joka ei ole rockia ja rockia joka ei ole aitoa rockia. Toisin sanoen rock-
tekstien tuottamien affektirakenteiden avulla fanit määrittelevät oman paikkan-
sa hegemoniallisen kulttuurin sisällä, mutta siitä erottuvana, ja rockkulttuurin 
sisällä he omaksuvat rockiksi vain sellaisen musiikin, jonka he kokevat itselleen 
merkitykselliseksi. Näiden erottautumismekanismien avulla fanit tuottavat itsel-
leen kulttuurisen position, jossa suhteellinen resistanssi hegemonialliseen kult-
tuuriin tulee mahdolliseksi ja jossa tiettyjen affektirakenteiden avulla tapahtuva 
tunnistautuminen tietyn tyyppisen rockin faniksi tuottaa alakulttuurisen tyylin 
joka erottaa fanin nuorisokulttuurin homogeenisesta massasta itsenäiseksi sub-
jektiksi.

Peterson määrittää fanien vastaanottoon liittyvät subjektiasemat sen pohjal-
ta, millä tavalla nämä teemat realisoituivat tyttöjen kirjoittamissa esseissä. Hän 
erottaa kolme luentapositiota. Liberalistis-individualistisessa luennassa koros-
tuu kaksi temaattista tasoa: hauskanpito ja yleisö – laulun merkitys tiivistyy sano-
maan: ”have fun”. Liberalistis-feministisissä luennoissa korostuivat vapauden ja 
kriitikon temaattiset tasot – rock tarjoaa kulttuurista alistamista vastaan käytä-
vään taisteluun aineksia investoimalla mielihyvän poliittisiin seurauksiin. Teini-
luennoissa (teeny-bopper) korostuivat tanssittavuuden ja yleisön temaattiset 
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 tasot – rockin merkitys määräytyy sen suhteista muihin teininuorison vapaa-ajan 
käytäntöihin (tanssimiseen, rupatteluun tyttökavereiden kanssa, romansseista 
unelmoimiseen).

Näiden empiiristen tulosten pohjalta Peterson (emt. 46) päätyy seuraavaan 
tulkintaan: ”mukauttaminen ei ole yksinkertainen hallitsevan kulttuurin ehdoil-
la tehty erottelu, jonka tahdoton massa omaksuisi, vaan erilaiset osayleisöt 
( audience fractions) suorittavat omia erottelujaan, jotka muodostavat heidän 
kulttuurinsa”. Täten Petersonin tutkimus tukee Grossbergin näkemystä aktii-
visen yleisön ja aktiivisen tekstin toiminnasta fanien elämänkäytäntöjen orga-
nisoinnissa. ”Joukkoviestinnässä ei ole kysymys passiivisesta vastaanotosta, 
rationaalisesta käytöstä tai kulttuuristen tekotuotteiden markkinoiden ehdoilla 
tapahtuvasta valikoitumisesta vaan halun ja kulttuuristen tekotuotteiden reali-
soinnin politiikasta”, väittää Peterson (emt. 38).

Tutkimuksensa metodologisena johtopäätöksenä Peterson (emt. 47) koros-
taa, että ”feminististen teorioiden ja joukkoviestinnän tutkimuksen yhdistäminen 
voi avata rockin tutkimuksessa samanlaisia ulottuvuuksia kuin niiden yhdistä-
minen on avannut saippuaoopperoiden ja romanttisen viihteen tutkimuksessa”. 
Tässä yhteydessä Peterson viittaa tämän tutkimusperinteen kahteen keskeiseen 
teokseen, jotka ovat Janice Radwayn Reading Romance (1984) ja Tania Modles-
kin Loving with Vengeance (1982).

Sekä Peterson, Fiske, Lewis, McDonald että Grossberg ovat yksimielisiä sii-
tä, että onnistunut yleisötutkimus edellyttää sellaista kulttuurintutkimusta, jos-
sa sekä teksti että yleisö nähdään aktiivisina tekijöinä kulttuuristen käytäntöjen 
arti kulaatiossa. Mutta tämä ei yksin riitä: tarvitaan myös tietoa niistä  kulttuuris-
yhteis kunnallisista konteksteista, joissa aktiivinen yleisö artikuloi aktiivista teks-
tiä osaksi omia elämänkäytäntöjään.

Populaarin tutkiminen asettaa myös vaatimuksia tutkijalle. Hän ei voi enää 
suhtautua tutkittavaan yleisöön ja tekstiin annettuina käsitteinä. Myös ne täytyy 
artikuloida joka kerta uudelleen: tuottaa se konteksti, jossa yleisöä ja tekstejä 
kulloinkin tarkastellaan. Näiden kontekstien rekonstruointi on välttämätöntä 
erityisesti silloin kun kohteena on nuoriso ja tekstinä populaarikulttuurin tuo-
te, esimerkiksi rock. Grossberg (1989a: 94) tiivistää asian näin: ”radikaali peda-
gogia voi alkaa vain paikantamalla itsensä siihen kompleksiseen, ristiriitaiseen 
maastoon, jossa ne, joiden kanssa se haluaa päästä puheväleihin, ovat artikuloi-
tu ja jossa he jo käyvät aktiivista kamppailua”.
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4.6. 
TEKSTIJÄRJESTELMÄANALYYTTISIA POHDINTOJA

Kun tarkastellaan kulttuurintutkimuksen etnografi sta käännettä, tällöin voi-
daan nostaa esiin kolme sitä luonnehtivaa piirrettä. Ensiksi se, miten tutkimus 
kohdentuu arkielämän käytäntöihin. Toiseksi voidaan analysoida sitä, miten 
tutkimuksessa populaarin politiikoiden aktualisoitumista nykykulttuurin muut-
tuvassa maastossa tematisoidaan. Tutkimukseni yleisemmästä perspektiivistä 
voidaan kolmanneksi kysyä, mitä merkitys- ja panostuskarttojen erkaantuminen 
toisistaan populistisessa postmodernismissa on merkinnyt tutkimuksellisesti, 
millaisiin teoreettisiin artikulointeihin se johtaa.

Etnografi sta kulttuurintutkimusta kiinnostaa populaarin erityinen toiminta-
logiikka, jossa keskeiseen asemaan ovat nousseet erilaiset toimintakykyisyyden 
ja -kyvyttömyyden ilmentymät. Ne löytyvät niistä panostuksista, joita toimijat 
omissa arkielämän käytännöissään tekevät. Grossbergin terminologialla ilmais-
tuna toimijat tekevät panostuksia mainostauluihin, jotka paaluttavat ne polut, 
joissa jokapäiväinen elämä artikuloituu niiksi tai noiksi kulttuurisiksi käytän-
nöiksi, joiden kontekstuaalisen analyysin Grossberg näkee olevan kulttuurintut-
kimuksen keskeisen kohteen ja joita käytäntöjä olen tässä luvussa analysoinut 
kulttuuri-, teksti- ja käsitearkeologisesti Grossbergin edustaman artikulaatioteo-
reettisen kulttuurintutkimuksen kontekstissa.

Kulttuurintutkimuksessa yleisöetnografi aksi nimetty tutkimus on monien 
keskeisten kulttuurintutkijoiden mukaan se, joka määrittää populaarin tutkimuk-
sen yleisten viitekehysten tietoteoreettiset rajat. Siitä on muodostunut se meto-
dologinen tienristeys, jossa erilaiset populaarista kiinnostuneet tutkimusalat 
– sellaiset kuin etnomusikologia, kriittinen pedagogiikka, multikulturalismin 
tutkimus, postkolonialistiset lähestymistavat ja antropologinen kenttätutkimus 
– ovat löytäneet tai löytämässä toisensa. 

Yleisöetnografi sessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yleisöjen merki-
tyksenantoaktien asemasta arkielämän käytännöissä – saussurelaisesti sanot-
tuna siinä tutkitaan merkkien elämää yhteiskunnassa. Edellisessä jaksossa ja 
tässä luvussa esillä olleissa populaaria koskevissa tutkimuksissa tämä on johta-
nut merkityksenantoaktien kontekstuaalisten näkökulmien esiinmarssiin: mer-
kitys on samalla kertaa sekä sosiaalinen että diskursiivinen ilmiö – tai niin kuin 
uudem massa, Grossbergin edustamassa artikulaatioteoreettisessa kulttuurin-
tutkimuksessa tavataan sanoa, diskurssit eivät ainoastaan artikuloi subjekteja, 
vaan subjektit artikuloivat myös diskursseja.

Se, miten merkitysanalyysi, diskurssianalyysi ja yleisötutkimus yhdistyvät 
populaarin tutkimuksessa, on kiinnostavaa. Jos – niin kuin tutkimuksessani olen 
tehnyt – populaari ymmärretään osaksi yleisempää kulttuuristen käytäntöjen 
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analyysia, tällöin näiden kolmen tutkimustavan kohteet – merkitys, represen-
taatio ja subjekti – nousevat avainasemaan, kun halutaan selvittää kytkentöjen, 
politiikoiden ja käytäntöjen niveltymistä affektien, populaarin ja arkielämän 
muodostamaan suhdeverkostoon myöhäiskapitalismiksi tai postmodernismiksi 
kutsutussa poliittis-historiallisessa kontekstissa. Niin kuin tutkimuksessani olen 
pitkin matkaa korostanut, merkityskarttojen tutkimus ei enää riitä kun halu-
taan paikantaa populaarikulttuurin asema ihmisten elämismaailmassa. Tekstien 
merkitys- ja kerrontarakenteiden analyysin rinnalla tarvitaan välttämättä myös 
kulttuuristen käytäntöjen analyysia. Grossberg ja monet muut kulttuurintutkijat 
ovatkin olleet kiinnostuneita näistä asignifi koivista käytännöistä. Grossbergin 
oman mielenkiinnon kohteena ovat olleet tässä luvussa esillä olleet affektiiviset 
kytkennät, jotka artikuloivat niitä panostuskarttoja, joihin toimijat arkielämäs-
sään tekevät erilaisia investointeja.

Seuraavassa pohdiskelen vielä lopuksi tekstijärjestelmäanalyyttisesti affek-
tiivisuuden, populaarin ja arkielämän tematisointia kulttuurintutkimusta  tällä 
hetkellä kiinnostaviin kytkentöihin, politiikkoihin ja käytäntöihin liittyvistä 
piirteistä käsin kohdentamalla huomion siihen (1) miten lukemiskäytäntöjen, 
yleisö subjektin ja viihdetekstien analyysi toimii etnografi sessa tutkimuksessa, 
(2) miten brittiläisen kulttuurintutkimuksen perinteessä nämä kysymykset ovat 
olleet esillä, (3) miten Grossberg omassa artikulaatioteoreettisessa kulttuurin-
tutkimuksessaan on näihin samoihin kysymyksiin vastannut, (4) miten etnogra-
fi nen metodi soveltuu kulttuurintutkimuksen teoreettis-metodologiseksi apuväli-
neeksi ja (5) miten niitä voidaan jäsentää laajemmassa kontekstissa, jota Hallin 
terminologialla voidaan luonnehtia monien minuuksien globaaliksi maailmaksi.

Lukemiskäytännöt, yleisösubjektit ja viihdetekstit

Elokuvassa Uneton Seattlessa (Sleepless in Seattle, 1993; ohj: Nora Ephron) on 
kohtaus, jossa päähenkilö (Meg Ryan) ja tämän ystävättäret katsovat elokuvaa 
Unohtumaton rakkaus (An Affair to Remember, 1957; ohj: Leo McCarey), ja kes-
kustelevat siitä useaan eri otteeseen. Ystävättärien katsomiskokemuksille on 
yhteistä, että he kaikki reagoivat kyseiseen elokuvaan samalla tavalla: samastu-
vat emotionaalisesti sankarittaren asemaan ja eläytyvät kerronnallisella tasolla 
elokuvan sankarin ja sankarittaren kokemuksiin. Samalla tavalla myös eloku-
va Uneton Seattlessa rakentaa sankarittarensa suhdetta sankariin ja itse asias-
sa elokuvan kautta rakentuu myös Uneton Seattlessa sankarin ja sankarittaren 
suhde (päähenkilön odotuksia peilataan toisaalta viihdetekstien kautta, mutta 
toisaalta myös sankaritar itse pohtii omia kokemuksiaan suhteessa viihdeteks-
tien  vastaaviin esitysmuotoihin). Tällä tavoin Uneton Seattlessa asettaa itsensä 
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populaarinkulttuuriin omaan perinteeseen, samalla pohtien sen esitysmuotojen 
suhdetta vastaanottajiinsa. Toisin sanoen elokuva ankkuroituu viihdetekstien 
luke miskäytäntöjen verkostoon, jonka yleisösubjektit myös ovat osa sitä yhteis-
tä kulttuurista prosessia, jossa populaarikulttuurin omat käytännöt toisaalta ase-
tetaan kriittiseen tarkasteluun, mutta jossa niitä myös toisaalta (epä)kriittisesti 
uusinnetaan.

Samantyyppistä näkökulmaa viihdetekstien analysointiin edustavat sellaiset 
1980-luvun alkupuolella syntyneet akateemiset tutkimuskäytännöt, joissa tutki-
muksen mielenkiinnon kohteeksi nousivat viihdetekstien yleisösubjektien luke-
miskäytännöt (tai laajemmin kaikentyyppisten populaaritekstien vastaanottoon 
liittyvät ongelmat). Populaarikulttuurisia tekstejä alettiin lähestyä yhä eneneväs-
sä määrin lukijoiden merkitysannoista käsin. Kirjallisuustutkimuksen puolella 
erityisesti reader response -teoria ja reseptioestetiikka antoivat virikkeitä tällai-
selle tutkimukselle, mutta laajemmin tällaista vastaanottotutkimusta on harjoi-
tettu kulttuurintutkimuksen puolella. 

Näissä tutkimuksissa on pyritty yhdistämään toisaalta tekstuaaliteoreettista 
kerronta-analyysia (jossa erityisesti ollaan kiinnostuneita tekstien ideologisis-
ta rakenteista) ja vastaanottajien omien merkitysantojen analyysia (jossa taas 
 ollaan kiinnostuneita niistä tekijöistä, joiden pohjalta lukijat tekstejä tulkitsevat). 
Kun nämä molemmat näkökulmat yhdistetään, voidaan puhua lukijateoreetti-
sesta viihdetekstien analyysimallista.

Ensimmäisenä tämän tyyppisenä sovellutuksena voidaan pitää Janice 
 Radwayn jo klassiseksi muodostunutta tutkimusta Reading Romance. Women, 
Patriarchy and Popular Literature (1984), jossa Radway yhdistää Merleau-
 Pontyn semioottisen fenomenologian kieliteoriaa, Nancy Chodorowin patriar-
kaalisen kulttuurin psykoanalyyttista tulkintaa ja etnografi sta kulttuurin tutki-
musta toimivaksi lukija- ja populaarikulttuuritutkimukseksi. Viihdetekstien ja 
niiden lukijoiden välisen suhteen tutkimuksessaan Radwayn ei kuitenkaan ollut 
yksin.  Samoihin aikoihin useilla eri tahoilla tehtiin vastaavanlaista uraauurtavaa 
perustutkimusta. Radwayn tutkimus asettuu samaan perinteeseen kuin Tania 
Modleskin Loving with a Vengeance. Mass produced Fantasies for Women (1982), 
Dorothy Hobsonin Crossroads. The Drama of Soap Opera (1982),  Charlotte 
 Brundsonin Crossroads: Notes on Soap Opera (1982) tai David Morleyn The 
 Nationwide  Audience. Structure and Decoding (1980). 1980-luvun kuluessa tällai-
nen tutkimus vakiinnutti asemansa. 

Viihdetekstien yleisösubjektien lukemiskäytäntöihin keskittynyt tutkimus 
on tuottanut entistä tarkempaa tietoa populaarikulttuurin vastaanottoon liittyvis-
tä tekijöistä. Sellaiset tutkimukset kuin Ien Angin Watching Dallas. Soap Opera 
and the Melodramatic Imagination (1985), David Morleyn Family Television. 
Cultural Power and Domestic Pleasure (1986), Christine Geraghtyn Women 
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and Soap Opera. A Study of Prime Time Soaps (1982), Tamar Liebesin & Elihu 
Katzin The Export of Meaning. Cross-Cultural Readings of Dallas (1993), Andrea 
Pressin Women Watching Television. Gender, Class and Generation in American 
Tele vision (1991) tai Robert Allenin Speaking Soap Operas (1985) ovat kaikki 
osaltaan tehneet populaarin tutkimuksesta yhden tämän hetken kulttuurintutki-
muksen vahvimmista alueista.

Michele Mattelart (1986; 14) on muotoillut lukijateoreettisen kulttuurintut-
kimuksen seuraavasti: ”Yksi merkittävä tiedotustutkimuksen suuntaus on ollut 
se joka on hylännyt sellaisen lähestymistavan, jossa ihmisiä tutkitaan passiivi-
sesti sanomiin reagoivina. Mikä asetetaan kyseenalaiseksi, on itse kulutuksen 
prosessi, jonka avulla subjekti ottaa vastaan ja omaksuu sanomia. Tämä merkit-
see myös ideologisten vaikutusten monotonisen luonteen kyseenalaistamista. 
Avainongelma on tämä: joukkoviestimet välittävät arvoja, jotka vastaavat tietyn 
valtasysteemin arvoja. Voidaanko tästä tehdä se johtopäätös että vastaanottajat 
reagoimalla signaaleihin Pavlovin koirien tavoin sisäistävät nämä hallintaraken-
teet kertakaikkiaan”.

Radway, Modleski, Morley, Ang, Hobson, Allen, Press, Liebes & Katz ja 
muut lukijakeskeisesti suuntautuneet kulttuurintutkijat vastaavat kysymykseen 
samanaikaisesti sekä kyllä että ei. Vastauksen myönteisyyden tai kielteisyyden 
aste riippuu siitä, millaisiin taustateorioihin ja kulttuuria koskeviin yleisempiin 
arvostuksiin kukin tutkija on sitoutunut. Tekstiteoreettisissa lähestymistavoissa 
kyllä-vastaukset ovat yleisempiä kuin taas etnografi sissa ei-vastaukset ovat hal-
litsevia. Mutta kyllä- ja ei-tulkintoja on mahdollista tuottaa myös yhden teoreetti-
sen viitekehyksen puitteissa. Näin tekee Radway.

Radway on ensisijaisesti kiinnostunut tutkimaan niitä prosesseja, joiden 
avulla merkityksiä tehdään manifesteiksi. Artikkelissaan ”Phenomenolo-
gy, Linguistics and Popular Literature” (1978) hän luonnehtii omaa metodi-
aan strukturalismin muunnelmaksi, koska hän käyttää populaarien tekstien 
– viihde kirjallisuuden, elokuvan, television – tulkinnassa lingvististä analogiaa 
sen selittämisessä, miten radikaalisti erilaisten merkityksien tuottaminen voi 
olla mahdollista omaksutun merkityssysteemin manipulaation avulla.

Tässä ja muissa varhaisemmissa artikkeleissaan Radway pyrkii sovel-
tamaan Maurice Merleau-Pontyn semioottista kielifi losofi aa ja kehittämään 
feno menologista luentateoriaa sen selittämiseksi miten ja miksi samanlaisia 
lajikonventioita käyttäen voidaan kirjoittaa esteettisiltä kvaliteeteiltaan täysin 
erilaisia tuotteita, joista toisia ylistetään taideteoksina ja toisia mollataan popu-
laarikulttuurina. Radway päätyy siihen, että on tosiaankin mahdollista esittää 
päteviä väitteitä korkea- ja populaarikulttuurin ilmaisutapojen välisistä eroista.

Tämä on mahdollista kun ymmärretään, että kieltä voidaan käyttää sekä 
empiirisesti että luovasti. Empiirinen kielenkäyttö ei aseta kirjoittamisen konven-
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tioita kyseenalaiseksi kun taas luovassa käytössä kielen ja esitystavan konven-
tiot kirjoitetaan uudelleen. Vastaanottajan kannalta tällä on se merkitys, että 
empiirinen esitysmuoto naturalisoi maailman kun taas luova kyseenalaistaa 
naturalisoidut koodit ja tuottaa uusia aspekteja, joiden kautta maailmaa voidaan 
hahmottaa. Kun viihdetekstejä tarkastellaan kerronnallisen, juonellisten ja hen-
kilöhahmojen esitystapojen tasolla, ne asettuvat tässä jaottelussa empiirisen, 
naturalisoivan esitysmuodon alle. Erottelu empiirisen ja luovan kielen käytön 
välillä ei välttämättä vastaa jakoa populaarin ja kaunokirjallisuuden välillä, sillä 
myös kaunokirjallisuudesta löytyy runsaasti esimerkkejä teksteistä, joissa teks-
tien konventioita ei rikota ja vastaavasti populaarikulttuurin puolella voidaan 
horjuttaa sen esitysmuotoja. Viihdetekstien analyysissa akateemisille tutkijoille 
on tuottanut vaikeuksia erottaa viihdetekstien omat konventiot ja niiden rikkou-
tumiset, koska vertailupohjana yleensä on käytetty kaunokirjallisuuden omia 
konventioita, joille tavallisesti on annettu transsendentaalinen luonne.

Radway ei kuitenkaan halua nähdä viihdetekstejä täydellisen ideologisina 
muodosteina. Artikkelissaan ”The Utopian Impulse in Popular Culture. Gothic 
Romance and Feminist Project” (1981) hän esittää Jamesonin näkemyksiin 
vedoten, että populaarikirjallisuuden konservatismia on hyödyllistä lähestyä 
kaksoisperspektiivistä käsin. Kerronnallisella tasolla se kyseenalaistaa tiettyjä 
sosiaalisia instituutioita ja vallitsevia normeja, mutta teosten loppuratkaisu pa-
lauttaa vallitsevat rakenteet voimaan. Tämä teesi nousee keskeiseksi  Reading 
the Romance -teoksessa, jossa Radway ottaa käyttöön Vladimir Proppin teok-
sessaan The Morphology of Folk Tales (1968) ja Will Wrightin teoksessaan Six 
Gun and Society. A Structural Study of the Western (1975) populaarien tarina-
järjestelmien tutkimiseen kehittelemän kerronta-analyysin. Radway soveltaa 
proppilaista strukturalistis-semioottista tekstianalyysia harlekiiniromaanien 
kerronnallisten rakenteiden esiin lukemisessa ja siinä esittelyyn otetun maa-
ilman tutkimisessa hyödyntäen myös näin saatuja tuloksia romaanien ideolo-
gisten subjektirakenteiden ja patriarkaalisen järjestyksen psykoanalyyttisessa 
tulkinnassa.

Ideologiateoreetikkojen tavoin myös Radway tulkitsee romanttisten romaa-
nien lukijoiden elävän imaginaarisessa suhteessa olemassaolonsa todellisiin 
ehtoihin. Tälle ajattelulle on ominaista, että tekstien toimiakseen on otettava 
esittelyyn ihmisten todellisia ongelmia, mutta ne tuottavat niille ideologisen 
ratkaisun – eli selittävät ongelmat olemattomiksi. Tämän mukaisesti myös 
Radway (1981: 141) väittää: ”Massakulttuurin ensisijainen tehtävä on, niin 
kuin Jameson on osoittanut, ’vallitsevan järjestyksen legitimointi’. Tämä legi-
timointi on kuitenkin mahdollista vain koska imaginatiivisten muotojen kautta 
yksilöt sidotaan dynaamiseen merkityksentuottamisprosessiin, jossa poten-
tiaalisesti radikaalit tyytymättömyyden aiheet saavat ilmauksensa ja jossa ne 
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sen jälkeen otetaan hallintaan, muokataan uuteen asuun ja väliaikaisesti selite-
tään pois kerronnallisten konstruktioiden avulla”. Populaarikulttuuri legitimoi 
sosiaalista järjestystä juuri koska se tuo esille historiallisesti olemassa olevaa 
protestin materiaalia, jonka se kuitenkin selittää pois kerronnallisella tasolla 
pseudoratkaisujen kautta.

Tekstuaalisen analyysin tasolla Reading the Romance näyttää vahvistavan 
vallitsevaa tieteellistä näkemystä romanttisten romaanien eskapistisesta luon-
teesta. Radwayn lähtökohta ei kuitenkaan ollut tekstilähtöinen. Hänen lähtö-
kohtanaan olivat tietyn lukijaryhmän lukemisen sosiaaliset ulottuvuudet ja luke-
misen sosiaaliset funktiot heidän elämässään. Tutkimusasetelmansa Radway 
rakensi kaksijakoisesti: ensin hän antoi lukijoittensa valita 20 hyvää ja huonoa 
harlekiiniromaania, jonka jälkeen hän suoritti näiden romaanien tekstianalyysin 
ja vasta sen jälkeen tarkemman lukijatutkimuksen lukijoiden tavoista antaa mer-
kityksiä lukemilleen teksteille ja lukemiselleen. 

Näin Radway yhdistää tekstuaalianalyysin etnografi seen: hän tutkii teks-
tuaalisella tasolla lukijoittensa lukutottumuksia (heidän itsensä määrittelemiä 
hyviä ja huonoja romaaneja) ja heidän suhdettaan lukemiinsa romaaneihin 
(sitä, millainen merkitys näillä romaaneilla on heidän jokapäiväisessä elämäs-
sään). Hän päätyy siihen tulokseen, että romaanien merkitys lukijalle syntyy 
niiden sosiaalisista käyttöyhteyksistä – eli ei ole mitään yhteistä harlekiinien 
tulkintayhteisöä, vaan ”romantiikan lukijoiden tulkintayhteisö, joka on määri-
teltävissä sen lukijoiden mieltymyksenä suosia romantiikan kategoriaan kuu-
luvia romaaneja, voidaan jaotella eriytyneempiin ryhmiin, joiden lukemiskäyt-
täytyminen vaihtelee heidän jokapäiväisen elämänsä olosuhteiden mukaan” 
(1984b: 71). Toisin sanoen riippuen lukijoiden elämäntilanteesta heillä saattaa 
olla intensiivisempi tai löyhempi suhde harlekiiniromaanien lukemiseen: jossa-
kin elämäntilanteessa harlekiinit saattavat kuulua kiinteästi jokapäiväiseen elä-
mään toisinaan taas niillä ei juuri anneta merkitystä. Lisäksi Radway korostaa 
että romanttisten romaanien kaksitasoisuus (samanaikainen patriarkaalisten 
arvojen epäily ja vahvistaminen) tekee vaihtoehtoisten feminististen lukuta-
pojen tuottamisen mahdolliseksi. Radway kuitenkin joutuu samaan hengenve-
toon toteamaan että hänen tutkimansa lukijat eivät hyödynnä tätä merkityspo-
tentiaalia siinä määrin kuin olisi toivottavaa.

Radwayn tektuaalis-etnografi set lukijatutkimukset asettuvat siihen laajem-
paan 1980-luvun tutkimukselliseen kenttään, jossa tapahtui painopisteen voi-
makas muutos aktiivisen yleisön hyväksi. Radwayn tavoin myös näissä yleisö-
analyyseissa siirryttiin tekstin tuotantoparadigmaattisesta tarkastelusta niiden 
kulutusparadigmaattiseen tarkasteluun, eli hylättiin niin empiirisen sosiologian 
kuvatutkimukset (miten hyvin tai huonosti joku teksti vastaa todellisuutta), sen 
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näkemykset vastaanottajista passiivisina informaation subjekteina kuin kriittis-
ten lähestymistapojen hallitsevan kulttuurin ja vallitsevan ideologian teoriat.

Samoin kuin Radwayn tutkimuksissa, erityisesti yleisöetnografi an kattokäsit-
teen alle kootuissa tutkimuksissa vastaanottajan merkityksenantoprosesseihin 
liittyvät tekijät nousivat tutkimuksen kohteeksi jopa siinä määrin, että heistä tuli 
kulttuuristen tekstien viimekätisiä tuottajia (esimerkiksi Fiske puhuu lähettä-
jästä ohjelmien tuottajana ja lukijoista tekstien tuottajina). Erottaessaan tuotteen 
tekstistä Fiske siirtää viestinnän merkityksenantoprosessin erilaisten viestinnän 
kohteiden tai Radwayn terminologialla tulkintayhteisöjen etuoikeudeksi.

Radway asettuu samoille linjoille prosessuaalisten näkemysten edustajien 
kanssa kun hän katsoo, että tekstin verbaaliseen tulkintaan vaikuttaa se kuka 
lukija on, miten hän ymmärtää lukemisprosessin ja millaisessa kulttuurisessa 
kontekstissa lukeminen tapahtuu. Tällöin lukeminen on Radwayn (1984b, 53) 
mukaan ymmärrettävä ”monimutkaiseksi semioottiseksi ja perustavaa laatua 
olevaksi sosiaaliseksi prosessiksi joka vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti. Tämä 
merkitsee, että erilaiset lukijat lukevat eri lailla koska he kuuluvat erilaisiin tul-
kintayhteisöihin, jotka kaikki suhtautuvat painettuun sanaan eri lailla ja käyttä-
vät sitä erilaisiin tarkoituksiin”.

Kontekstuaalistamisella on seurauksia sekä tutkijan että tutkittavan subjek-
tin kannalta. On kysyttävä miten kahden eri tulkintayhteisöä edustavan subjek-
tin merkityshorisontit vaikuttavat toisiinsa? Radway (1986: 107) kirjoittaa: ”Jos 
ymmärtämisen minimaalinen edellytys on jonkin yhteisen perustan jakaminen, 
silloin ymmärtäminen edellyttää, että meidän on ensin ymmärrettävä millaisel-
ta maailma näyttää jonkin toisen ideologian tuottamasta näkökulmasta. Meidän 
on pyrittävä niin paljon kuin mahdollista luopumaan omista olettamuksistamme 
nähdäksemme ja ymmärtääksemme maailmaa niin kuin tutkittavamme (infor-
mants) sen näkevät ja ymmärtävät. Jos tähän pystymme on mahdollista löytää 
ne tavat joilla heidän näkemyksensä tilanteesta on yhteensopiva omamme kans-
sa ja tätä kautta pyrkiä ymmärtämään itseämme sellaisena kuin tutkittavamme 
ovat meidät konstruoineet”.

Kulttuurintutkimuksen etnografi nen käänne

Kulttuurintutkimuksen etnografi sia piirteitä populaarin tutkimuksessa on syytä 
taustoittaa ja asettaa ne siihen yleisempään kenttään, joka 1980-luvun kuluessa 
sai huomiota ennen muuta viestinnän tutkimuksessa, jossa erityisen kiinnostuk-
sen kohteeksi nousivat erilaiset populaarit tekstit, joissa rock- ja populaarimusii-
kin tutkimuksella oli oma merkittävä roolinsa. Yleisellä tasolla tätä kenttää voi-
daan luonnehtia kulttuuriteoreettiseksi viestintätutkimukseksi. 
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Tähän suuntaukseen kulttuurintutkimuksen ohella voidaan tällä hetkellä 
lukea myös muita lähestymistapoja: pragmatistinen kulturalismi (jota edustavat 
yhdysvaltalainen kulttuurintutkimus ja symbolinen interaktionismi), kriittinen 
teoria, situationistinen arkielämän analyysi, strukturalistis-semioottinen tutki-
mus, screenteoria sekä jälkistrukturalistiset ja postmodernit mediakonseptiot. 
Kuten luvussa 3 osoitin, näillä suuntauksilla on ollut myös merkittävä rooli ny-
kyisen populaari- ja rocktutkimuksen jäsentymisessä ja sen kohdentumisessa 
1990-luvun puolivälissä kulttuuristen käytäntöjen analyysiin toimijoiden arkielä-
män näkökulmasta tarkasteltuna.

Tämä aikaisemmin vähemmän esillä ollut kenttä nousi 1980-luvulla yhteis-
kuntateoreettisesti suuntautuneen tutkimuksen rinnalle. Kulttuuriteoreettisia 
suuntauksia yhdistävänä tekijänä voidaan pitää merkitysteoreettista asennoitu-
mista kommunikatiivisen toiminnan analyysiin, jollaiseksi myös musiikillinen 
toiminta voidaan joissakin suhteissa mieltää, vaikka onkin korostettava, että 
musiikki ei olekaan paradigmaattisin esimerkki tästä. Toinen yhdistävä tekijä oli 
lingvistisen paradigman tuominen yhteiskuntateoreettiseen keskusteluun.

Nämä molemmat puolet ovat esimerkiksi mukana Donald M. Lowen (1982: 
139) näkemyksessä joukkoviestinnästä ja sen asemasta jälkiteollisessa tai post-
modernissa yhteiskunnassa: 

sähköisten joukkoviestimien avulla tapahtuva julkisuuden metakommunikaa-
tio on kääntänyt päinvastaiseksi tapamme jäsentää kuvan ja todellisuuden 
välistä suhdetta. Aikaisemmin kuva oli sidottu referenttiin. Kuva viittasi aina 
johonkin todellisempaan joko platonisessa tai immanentissa mielessä. Nykyi-
sin kuva viittaa itseensä arvona. Julkisuuden kuvan avulla tuote muokataan 
uudelleen niin että se mitä siitä kulutetaan, ei ole sen käyttöarvo, vaan sen 
kuva-arvo. Sähköiset joukkoviestimet muuttavat julkisuden itsensä tapahtu-
maksi, joka koetaan tärkeänä tapahtumana. Poliittinen kommunikaatio toimi 
nykyisin juuri näin. Todellisuus on nykyisin läpeensä julkisuuden tuottaman 
kuvan suodattama. Hallitun kulutuksen yhteiskunnassa todellisuuden määri-
tys tapahtuu kuvan metakommunikaation avulla.

1990-luvun kuluessa kulttuuriteoreettisissa lähestymistavoissa on kiinnostuttu 
tutkimaan arkielämän konstituutiota: miten intersubjektiivisuus, merkitysten 
jaettavuus, on mahdollista. Intersubjektiivisuus ymmärretään merkitysten sosi-
aalisesta konstituutiosta käsin. Esimerkiksi brittiläisessä kulttuurintutkimuk-
sessa korostetaan korostamasta päästyä, että merkitykset ovat diskursiivisen 
kamppailun aluetta. Subjektien merkityksenantoakteja voidaan selittää joko 
tekstuaalisista (niin kuin screenteoreetikot ja jälkistrukturalistit tekevät) tai 
kulttuurisosiaalisista (niin kuin brittiläinen kulttuurintutkimus ja pragmatistinen 
kulturalismi tekevät) konteksteista käsin. Sekä tekstuaalisissa että kulttuuris-
sosiaalisissa intersubjektiivisuusteorioissa tutkimuskohteina ovat merkityskäy-
täntöjen ja tekstiin kirjoitettujen subjektipositioiden väliset suhteet. Tämä voi 
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tapahtua joko konkreettien tai tekstissä postuloitujen vastaanottopositioiden 
näkökulmasta. Kaikissa edellä mainituissa viestintää ja populaaria koskevissa 
kulttuuriteoreettisissa lähestymistavoissa edellytetään intersubjektiivisesti jaet-
tavissa oleva merkitysyhteisö, jotta sanomien jakamisesta voitaisiin puhua.

Artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus 
ja etnografi nen metodi

Tätä yleistä kulttuurintutkimuksen taustaa vasten sanon seuraavassa jotakin 
erityistä etnografi sesta tutkimuksesta Grossbergin artikulaatioteorian, affek-
tiivisen viestinnän ja rockkulttuurin näkökulmasta tarkasteltuna. Tässä osiossa 
en niinkään enää kiinnitä huomiota niihin tapoihin, joilla rock toimii niissä tai 
noissa konteksteissa kuin siihen tapaan, jolla sitä on etnografi sesti tutkittu ja mi-
ten tätä tutkimusta on sovellettu ja voidaan hyödyntää myös artikulaatioteoreet-
tisessa kulttuurintutkimuksessa. Etnografi sta tutkimusta tällä hetkellä kiinnos-
tavat teemat ovat nimittäin löydettävissä Grossbergin populaaria ja arkielämän 
käytäntöjä koskevien teorioiden tutkimuskäytännöistä. Lisäksi Grossberg on 
käynyt teoreettis-metodologista kädenvääntöä etnografi sen tutkimuksen sovel-
tuvuudesta kulttuurintutkimuksen tarkoituksiin.

Keskustelukumppanina hänellä on ollut Janice Radway, jonka teos Reading 
Romance (1984) on vakiinnuttanut asemansa yhtenä etnografi sen kulttuurintut-
kimuksen aloittajana, vaikkei Radway eivätkä muutkaan sitä tuolloin sellaiseksi 
vielä mieltäneet. Mutta kirjan ilmestymisen jälkeen Radway on itse lukuisissa 
yhteyksissä tuonut esiin teoriansa etnografi sia lähtökohtia itsekriittisessä sä-
vyssä ja pohtinut muutenkin etnografi sen kenttätyön luonnetta populaarin tutki-
muksen kannalta, näin erityisesti artikkelissaan ”Reception Study: Ethnography 
and the Problems of Dispersed Audiences and Nomadic Critics” (1988). Gross-
berg otti kantaa tähän artikkeliin omassa artikkelissaan ”Wandering Audiences, 
Nomadic Critics” (1988b). Siinä hän puoltaa Radwayn tyypistä etnografi sta tut-
kimusta, mutta samalla kuitenkin haluaa kohdentaa etnografi sesti painottuneen 
yleisötutkimuksen kysymyksenasettelua. 

Laajemmin etnografi sen tutkimuksen luonnetta kulttuurintutkimuksen ken-
tässä on käsitellyt Ann Gray teoksessaan Research Practices for Cultural Studies. 
Ethnographic Methods and Lived Cultures (2003), joka monipuolisesti valottaa 
niitä tekijöitä, jotka tällä hetkellä etnografi sen tutkimuksen tekijöiden tulisi ottaa 
huomioon. Vaikka kirja on tarkoitettu oppikirjaksi, se tarjoaa monia haasteellisia 
näkökulmia myös etnografi sen kulttuurintutkimuksen teoreettisimmista kysy-
myksenasetteluista, joita olen omassa tutkimuksessani käynyt läpi ja samaa lin-
jaa jatkan tässäkin luvussa.
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Grossbergin oma lähtökohta on yhdenmukainen sen kanssa mitä edellä 
esitin. Grossberg (1995a: 23) kuitenkin kytkee oman projektinsa selkeästi juuri 
arkielämän käytäntöjen kontekstuaaliseen analyysiin, määrittelemällä oman tut-
kimuksensa kohteen seuraavasti:

En kysy, kuinka tekstit kommunikoivat, kuinka diskurssit konstruoivat sub-
jektiivisia identiteettejä ja kokemuksia tai kuinka ihmiset käyttävät kulttuuria 
Sen sijaan haluan kysyä, kuinka kulttuuristen käytäntöjen materiaalinen käyt-
tö ja niiden vaikutukset konstruoivat tiloja ja paikkoja, joissa ihmiset elävät 
arki elämäänsä. Olen yrittänyt päästä perille niistä tavoista, joilla arkielämä arti-
kuloituu kulttuuristen käytäntöjen erityisten muotojen kautta ja niiden kanssa. 
Olen myös yrittänyt tunnistaa niitä moninaisia tapoja, joilla ihmiset toteuttavat 
’tahtoaan’ ja vaikuttavat elämäänsä ja historiaan. Olen kiinnostunut niistä eri 
tavoista, joilla kulttuuri voi lisätä tai olla lisäämättä spesifi en ryhmien ja käy-
täntöjen toimintakykyisyyttä.

Tämän projektin yksi keskeinen aihe on rockkulttuuri. Rockin eri puolia olen 
käsitellyt tämän luvun eri jaksoissa sen niissä vaihtuvissa konteksteissa, joihin 
Grossberg rockin omassa ajattelussaan kytkee. Rockkulttuurin suhdetta edel-
lä siteerattuun kysymyksenasetteluun Grossberg käy perusteellisimmin läpi 
teoksensa We Gotta Get Out of This Place kolmessa luvussa, joiden otsikot ovat 
kuvaavasti ”Power and Daily Life”, ”Rock, the Liberal Consensus and Everday 
Life” ja ”The Disciplined Mobilization of Everyday Life”. Näiden lukujen teemat 
liittyvät suoraan sitaatin ilmoittamaan tutkimuskohteen tematisaatioon.

Toisin sanoen tämän luvun kolme ulottuvuutta affektiiviset kytkennät, 
popu laarin politiikat ja arkielämän käytännöt muodostavat sen keskeisen käsite-
koneis ton, jonka Grossberg on omassa artikulaatioteoreettisessa kulttuurintut-
kimuksessaan ottanut haltuun. Mielestäni nämä tutkimukset osoittavat miten 
antiessentialistinen näkemys kulttuurista ja sen erilaisista käytännöistä tuo 
uusia ulottuvuuksia myös etnografi seen tutkimukseen, jos sen päämääräksi 
määritellään otteen saaminen siitä, millä tavoin subjektin panostukset tiettyihin 
populistisen postmodernismin mainostauluihin tuottavat toimintakykyisyyttä ja 
-kyvyttömyyttä.

Etnografi a teoreettis-metodologisena apuvälineenä

On kuitenkin syytä korostaa Grossbergin analyysin lähtökohtaa: hän ei tee etno-
grafi sta tutkimusta, vaan hänen julkilausuttuna päämääränään on kulttuurin ma-
terialisoitumisen eri ulottuvuuksien analyysi. Grossberg (emt. 26–27) itse tuo 
tämän kohdennuksen selkeästi esille toteamalla:

Minua eivät ole koskaan kiinnostaneet erilaisten fanien ja käytäntöjen spesi-
fi en muodostumien (joita olen kutsunut koneistoiksi, näyttämöiksi ja liittou-
miksi) empiirisesti kuvattavat yksityiskohdat sinänsä. Minua ovat kiinnosta-
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neet abstraktimmat kysymykset siitä, kuinka tällaiset ryhmitykset ja niiden 
vaikutukset olisi ymmärrettävä. Konkreettinen ei ole koskaan kiinnostanut 
minua paikallisena, empiirisenä ilmiönä. Jätän sen itseäni paremmille kriiti-
koille ja analyytikoille. Sen sijaan olen ollut kiinnostunut laajemmalla tasolla 
rockkulttuurin konkreettisesta muodostumisesta, toisin sanoen tiettynä ame-
rikkalaisen populaarikulttuurin muodostumana.

Tästä huolimatta haluan tarkastella etnografi an roolia kulttuurintutkimuksessa, 
jolle myös Grossberg on antanut merkittävän roolin. Minkä tyyppisen teoreettis-
metodologisen koneiston artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus tarvitsee, 
jos se haluaa sanoa jotakin kulttuurin ”empiirisesti kuvattavista yksityiskohdis-
ta”, jotka tietenkin ovat etnografi sen tutkimuksen erityinen kohde?

Tarkastelen kysymystä konkreetin esimerkin kautta. Quentin Tarantinon 
elokuvassa Reservoir Dogs on kohtaus, jossa elokuvan keskeinen henkilö, nuori 
poliisi, Freddy, ja hänen kouluttajansa, Holdaway, kehittelevät Freddylle rikolli-
sen identiteettiä, jonka avulla hän soluttautuu jalokivijengin jäseneksi. Teemani 
kannalta olennainen on seuraava keskustelu:

– Onko minun opeteltava ulkoa neljä saatana sivua?
– Se on kuin vitsi. Muista oleellinen ja improvisoi loput.
– Kai sinä vitsin osaat kertoa.
– En.
– Kuvittele sitten että olet koomikko ja kerro se. Yksityiskohdat on muistet-

tava, sillä ne tekevät siitä toden. Tämä tapahtuu miesten vessassa. Sinun on 
tunnettava vessa. Onko siellä paperipyyhkeet vai puhallin? Onko pilttuissa 
ovet vai ei? Onko saippua nestemäistä vai sitä jauhoa jota on kouluissa? 
Onko kuumaa vettä vai ei ja haiseeko siellä? Onko joku limanuljuska ripuloi-
nut pyttyä? Sinun on tiedettävä siitä klosetista kaikki. Sinun on omaksuttava 
jokainen yksityiskohta. Sillä tarina kertoo sinusta, siitä kuinka sinä koit tilan-
teen ja ainoa tapa onnistua on toistaa ja toistaa ja toistaa sitä.

Affektiivisten kytkentöjen, populaarin politiikoiden ja arkielämän käytäntöjen 
analyysin kannalta kohtaus sisältää runsaasti nykyhetken etnografi sessa kult-
tuurintutkimuksessa keskeisiksi nousseita piirteitä.

Ensinnäkin kyse on siitä, miten etnografi nen kertomus saadaan puhuttele-
vaksi. Se voidaan tehdä hyvin tai huonosti. Esimerkiksi Radwayn tutkimus on 
hyvää etnografi aa, koska siinäkin todellisuus rakentuu arjen yksityiskohdista, 
havaintojen narrativisoinneista, jota Radway kuitenkin omissa pohdiskeluissaan 
kritisoi liiasta akateemisuudesta. Jos hän olisi saanut kirjoittaa sen uusiksi, hän 
olisi tehnyt sen vähemmän akateemisella kerrontatekniikalla, jotta se olisi puhu-
tellut muitakin kuin akateemista lukijakuntaa. Eli kysymys on kenelle tutkimus 
on kirjoitettu. Kerronnan uskottavuus ei perustu niinkään tapahtumien yleiseen 
rakenteeseen kuin yksityiskohtien tarkkaan havainnointiin, joka tekee tarinasta 
uskottavan. Etnografi nen kulttuurintutkimus tässä mielessä tavoittelee samaa 
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kuin Alfred Schutzin fenomenologia: molemmissa on kyse arjen sosiologiasta. 
Samaa termiä voisi vielä paremmalla syyllä käyttää luonnehtimaan etnografi sta 
kulttuurintutkimusta.

Toinen tekijä liittyy kerronnallisen identiteetin rakentamiseen. Kohtaus 
kuvaa miten Freddy ensin opettelee tarinan, esittää sen sitten, siirtyy tarinansa 
subjektiksi ja vielä päälle päätteeksi asennoituu siihen itserefl ektiivisesti. Etno-
grafi nen esitys noudattaa nykypäivänä pitkälti samaa kaavaa: ensin kohdekult-
tuurin opetteleminen, sitten sen etnografi nen kuvaus, sitten sen pukeminen sopi-
vaan kerronnalliseen kaapuun, jossa tekijästä tulee tarinansa subjekti ja vielä lo-
puksi itserefl ektiivinen pohdinta siitä, miten tutkimus pantiin kokoon. Reservoir 
Dogin tarina on tietenkin sepitetty, mutta sillä ei ole oleellista väliä kulttuuristen 
käytäntöjen analyysin kannalta, sillä sekä keskusteluanalyysin edustaja Harvey 
Sacks että dekonstruktiivisen fi losofi an edustaja Jacques Derrida ovat yhtä miel-
tä siitä, että keksitty saattaa olla yhtä paljastava kuin aitokin.

Kolmas tekijä liittyy toimintakykyisyyteen, sillä Freddyn selviytyminen jalo-
kivijengin kanssa riippuu siitä, miten hyvin tai huonosti hän pystyy roolinsa 
vetä mään rikollisporukassa. Toisella tasolla samaa problematiikkaa käsittele-
vät Berkaak & Ruud teoksessa Sunwheels. Fortellinger om et rockband (1994), 
jossa on myös kyse selviytymisstrategioista. Se on tehty pitkälti kulttuurintutki-
muksellisella otteella. Berkaakin teoksessa on kyse rockbändin identiteettiana-
lyysista. Grossbergin (1995a: 33) terminologiaa käyttäen identiteetissä on kyse 
perimmältään ”kuulumisesta johonkin, olemisesta jossakin ja siten olemisesta 
jonkun kanssa”. Lokaalisuus, paikallisuus ja kanssaoleminen ovatkin niitä teki-
jöitä, joihin identiteetin rakenteistumisen tällä hetkellä katsotaan liittyvän. Tätä 
tematiikkaa ovat kehitelleet postkolonialistisessa kontekstissa R. Radhakrisnan 
teoksessaan Diasporic Mediations. Between Home and Location (1996) ja Miran-
da Joseph teoksessaan Against the Romance of Community (2002).

Tiivistäen voidaan todeta, että kulttuurintutkimuksen strateginen erityisyys 
sisältyy seuraavaan Grossbergin (emt 20) lausumaan: ”kulttuurintutkimuksen 
käytäntö etsii essentialismin ja antiessenteliasmin välistä maastoa, jotain sellais-
ta, mitä voitaisiin kutsua strategiseksi antiessentialismiksi tai anti-anti-essentia-
liasmksi. Se tähtää sekä dekonstruoimiseen että rekonstruoimiseen, se sijoittaa 
analysoijan/kriitikon käynnissä olevaan asemasotaan, jota käydään läpi erilais-
ten artikulaatiokäytäntöjen”. 

Juuri tästä lähtökohdasta ja päämäärästä on kyse myös siinä etnografi ses-
sa kulttuurintutkimuksessa, joka on ottanut haltuunsa kulttuurintutkimuksen 
maaston. Tämän maaston haltuunotossa näen keskeiseksi affektiivisten kytken-
töjen, populaarien politiikoiden ja arkielämän käytäntöjen jäsentymisen tutkimi-
sen ja sen osoittamisen millaisen roolin ne saavat elämismaailman subjektien 
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toimintakykyisyyden tuottajina missäkin tilanteessa. Etnografi sen kulttuurin-
tutkimuksen edustajat ovat yhtä mieltä Grossbergin kanssa siitä, että ”globaalit 
suhteet ovat muuttumassa ja elämme polysentrisessä, monikeskisessä maail-
massa” (emt. 20).
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Yhteenveto

Sillä minä olen jo luopunut objektiivisen
maailman harhoista.

Jokainen maailma on subjektiivinen,
kaikki muu on silmän erehdystä.

Jokainen on todellisuuden keskus.
Tällä maailmalla on miljardeja

todellisuuksia, kuin biljardipalloja,
Pysy omassa pallossasi, ole oma monadisi,

sulje ikkunasi, se olikin sokea,
tuokin luukku avautuu sisäänpäin,
kuun puutarhoihin, olet siellä itse;

Ja sekin on kangastusta.
Eeva-Liisa Manner

Kansa, ruumiiden kuuliainen ja hyödyllinen joukko
toiseksi luonnoksi muuttuneen voiman kätkemissä

koskaan päätymättömissä kuulusteluissa
Näkemisen mahdollistavien keinojen tieteen saavutus
huolellisesti punnittu ja taitava julkisuusjärjestelmä

Johtajien hymyilevien kasvojen alituinen läsnäolo
Ei piilopaikkoja, ei hämäräperäisiä kohtauspaikkoja

Läpikotaisin oivallettu yksityiskohdan
äärettömyyden herruus

jonka kautta valta saa otteen ruumiista
lannistaa hyödyttämän liikehdinnän

kaikenlaisen turhan säpinän
aineellisen hyvän kasvuksi

Tunnukseton liikkuminen mahdotonta
Valtion tunnus

toimiva katselujärjestelmä
Kari Aronpuro
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Kuten johdannossa Grossbergia siteeraten pontevasti painotin, ”vaelluksella hal-
ki kentän ei koskaan saavuta mihinkään päätepisteeseen, uusia polkuja löytyy 
aina – samoin polkuja, joille tutkija olisi mahdollisesti voinut lähteä. Sitä paitsi 
tehdyt valinnat heijastavat yhtä paljon tutkijan strategisia intentioita kuin kriitti-
sen tutkimuksen historiallisia päämääriä”. Lopuksi onkin syytä vielä pohdiskella 
ja puntaroida sitä, millaisia pelinavauksia tekstijärjestelmäanalyysi on tuottanut 
ja millaisia mahdollisesti vaihtoehtoisia polkuja olisi voinut kulkea, samoin kuin 
ottaa esille joitakin niistä tutkimuksellisista strategioista, jotka ovat ohjanneet 
kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologista analyysiani. Toivottavasti tästä yh-
teenvedosta käyvät lopullisesti ilmi ne intentiot, joita tutkimuksen taustalla on 
ollut, samoin kuin se miksi olen panostanut joihinkin teemoihin ja jättänyt jotkin 
joko maininnan varaan tai sysännyt tyystin käsittelyn ulkopuolelle, mikä ei tar-
koita niiden merkityksen kiistämistä, vaan ainoastaan, että tässä tutkimuksessa 
tuli tehtyä nämä valinnat ja seuraavassa on jo aika tehdä jotkin toiset.

Tässä yhteenvedossa työstän uudelleen tutkimukseni kolmea tasoa ja kat-
son millaisia tykötarpeita tutkimuksesta löytyy erilaisten kulttuuristen käytän-
töjen analyysiin. Tutkimukseni lähtökohtanahan oli selvittää se, miten viestin-
nän, kulttuurin ja moderniteetin suhteita on jäsennetty objektiivis-referentiaali-
sessa, subjektiivis-referentiaalisessa, objektiivis-systemaattisessa, subjektiivis-
systemaatti sessa, objektiivis-prosessuaalisessa ja subjektiivis-prosessuaalisessa 
lähes tymistavassa moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen virittämässä 
tutkimusavaruudessa ja miten populaarin, viestinnän ja artikulaation käsitteet 
jäsentyvät Grossbergin edustaman artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuk-
sen lähtökohtiin ankkuroituvasaa affektiivisen viestinnän teoriassa. 

Grossbergin ajattelu 
tutkimuksen kontekstissa

Tätä varten rakensin Grossbergin ja Laniganin viestinnän tutkimusta koske vien 
näkemysten pohjalta kolme tutkimusarkistoa, joissa mainittujen lähestymis-
tapojen näkemyksiä erilaisista viestinnällisistä ilmiöistä luettiin tekstijärjestel-
mäanalyyttisesti. Ensimmäisen tutkimusarkiston muodosti luvun 2 moderni-
teetin problematiikka, jossa sen keskeisiä käsitteitä merkitystä, subjektia ja rep-
resentaatiota tarkastelin immanentisti kunkin lähestymistavan tieto- objektina 
foucault’laisen diskurssianalyysin hengessä. Toinen rinnakkainen tutkimusar-
kisto rakentui luvuissa 3 ja 4 kun tarkastelin miten viestinnän ja populaarin käsit-
teiden avulla voitiin lukea esiin eri lähestymistapojen käsitykset elämismaailman 
merkityskriisistä ja millaisen vaihtoehdon Grossbergin affektiivisen viestinnän 
teoria niille muodosti. Osoitin miten viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin väli-
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set suhteet kiteytyvät näissä käsityksissä, miten tämä kulttuurinen murros mis-
säkin tieto-objektina tuotetaan. 

Tutkimukseni erityisenä kohteena ja sitä jäsentävänä viitekehyksenä oli 
Grossbergin affektiivisen viestinnän teoria, joka Grossbergin omassa kulttuu-
rintutkimuksen viisivaiheisessa jaottelussa sijoittuu sen postkonjunkturalisti-
seen vaiheeseen. Tarkastelin sitä kuitenkin tässä luvussa laajemmassa, proses-
suaalisten lähestymistapojen virittämässä tutkimuskontekstissa. Osoitin miten 
Grossbergin viestintää, kulttuuria ja moderniteettia koskevien näkemysten kon-
taktipinta ankkuroituu erityisesti Foucault’n kulttuuristen käytäntöjen materiali-
saatioteoriaan ja Deleuzen ja Guattarin yhteiskunnallisten käytäntöjen rihmasto-
ajatteluun. Tämän mukaisesti Grossberg korostaa kulttuuristen käytäntöjen 
antiessentialistista luonnetta: niiden tapauksellisuutta, singulaarisuutta ja arti-
kulatiivisuutta (foucault’lainen perspektiivi); niiden rihmastoitumista erilaisissa 
de- ja reartikulaatioprosesseissa (deleuzelainen perspektiivi).

Grossbergin affektiivisen viestintänäkemyksen ymmärtämiseksi rakensin 
tämän luvun teoriakontekstiksi sellaisen prosessuaalisen viestinnällisyyden tut-
kimuskontekstin, joka mielestäni löytyy kahdesta tekstiteoreettisesta näkemyk-
sestä. Toisen luin esiin Barthesin teoksesta S/Z ja toisen Derridan teoksesta Of 
Grammatology. Molempien näkemys viestinnällisyydestä on vahvasti kontekstu-
aalinen ja tältä osin yhdenmukainen Grossbergin vastaavan kanssa. Barthes ja 
Derrida korostavat kuitenkin Grossbergia voimakkaammin merkitysanalyysia. 
Heidän näkemyksensä ovat perustoiltaan vahvasti intertekstuaalisia ja siinä suh-
teessa vielä kiinni merkityksen semioottisessa analyysissa. 

Tässä tapauksessa intertekstuaalisuus on kuitenkin ymmärrettävä varsin 
laajasti. Siinä on kysymys radikaalista kontekstualismista siinä mielessä, että 
merkitykset ymmärretään ratkeamattomiksi. Mutta ratkeamattomuus ei ole 
absoluuttista niin kuin se hyvin usein ymmärretään dekonstruktiivisissa kirjalli-
suusteorioissa. Sekä Barthes että Derrida ovat kiinnostuneita juuri kulttuuristen 
käytäntöjen konjunkturaalisesta määräytyneisyydestä. Osoitin miten Barthesin 
viisi koodia ankkuroivat tekstit tiettyyn konjunkturaalisesti – kulttuurisesti, sosi-
aalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti – määräytyneeseen kontekstiinsa, jossa 
tekstit konstituoituvat teksteiksi. Vastaavasti jos Derridan grammatologinen 
luku tapa ymmärretään immanentiksi, kohteestaan käsin kohdettaan jäsentäväk-
si, tällöin kohteen kontekstuaaliset ehdot määrittävät sitä, miten Derrida tekstiä 
lukee.

Mediatutkimuksellisesti jälkistrukturalistista viestinnällisyyttä koskevat nä-
kemykset ja Grossbergin affektiivisen viestinnän teoria ovat mielenkiintoisia 
siksi, että niissä on luovuttu merkityksen, subjektin ja representaation mahdol-
lisuudesta, joista muissa suuntauksissa vielä jossakin määrin pidettiin kiinni. 
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Tämä on johtanut myös viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin välisen suhteen 
uudelleenarviointiin, jolloin monet ovat Grossbergin tavoin alkaneet puhua vaih-
toehtoisesta modernista, jonka käytännöt olisi tuotava mukaan myös populaarin 
ja viestinnällisyyden analyysiin. 

Osoitin Grossbergin affektiivisen viestinnän teorian olevan tässä suhteessa 
radikaalimpi kuin monien jälkistrukturalististen teorioiden. Grossberg sanoutuu 
heitä jyrkemmin irti merkitysanalyysin ensisijaisuudesta. Kulttuuriset käytännöt 
ovat tapauksellisia, mikä merkitsee Grossbergille (1995a: 72), että ”kulttuuriset 
käytännöt toimivat samanaikaisesti monilla tasoilla ja tuottavat monia vaikutuk-
sia, joita ei voida analysoida yksin ideologiateorian, tietoisuuden tai semiotiikan 
avulla”.  Ne on ymmärrettävä rihmastollisiksi.  Tutkimuksellisesti tämä merkit-
see, että ”tutkija alkaa aina siitä, että hän ottaa todistusaineiston kirjaimellisesti 
– täydestä arvostaan – ja pyrkii sitten rekonstruoimaan paloja toisiinsa yhdistä-
vät langat, niitä yhdessä pitävät voimat ja niitä järjestävät rakenteet” (emt. 262). 

Näkemyksensä viestinnällisyydestä ja populaarin roolista arkielämässä 
Gross berg ankkuroi kahteen perinteeseen. Toisaalta se kiinnittyy vahvasti 
kult tuurintutkimuksen postmodernistis-konjunkturalistiseen vaiheeseen,  jossa 
Grossberg kritisoi ja kehittelee Hallin sisään/uloskoodaus -mallia. Toisaalta 
jälki strukturalistiseen kontekstiin, jossa Grossberg tematisoi Foucault’n mate-
rialisaatioteoriaa kulttuuristen käytäntöjen tutkimuksena ja Deleuzen ja Guat-
tarin rihmastoajattelua erilaisten affektiivisten tilojen artikulaationa, deartiku-
laationa ja reartikulaationa. Osoitin miten Grossbergin mukaan affektiivisuus 
viestinnällisyyttä vahvasti määrittävänä piirteenä on tullut hallitsevaksi populaa-
rissa postmodernismissa, jossa merkitys- ja panostuskartat ovat erkaantuneet. 
Joukkoviestinnän roolia olisi Grossbergin mukaan tutkittava affektiivisuutena 
sen poliittisissa, tekstuaalisissa, visuaalisissa, ruumiillisissa, faniuteen liittyvissä 
ja toimintakykyisyyttä koskevissa kulttuurisissa konteksteissa. Tässä konteks-
tissa sitä tutkinkin erityisesti luvussa 4, kun tarkastelin mitä Grossberg tarkoit-
taa sellaisilla käsitteillä kuin artikulaatio, affektiivinen viestintä, panostuskartat 
ja toimintakykyisyys. Tällä käsitteistöllä on Grossbergille olennainen merkitys. 
Sen avulla hän siirtää kulttuurintutkimuksen painopisteen merkitysanalyysista 
affektien analyysiin, mikä käy ilmi hänen (emt. 58) seuraavasta omaa tutkimus-
taan koskevasta luonnehdinnasta:

Kulttuurintutkimuksessa tällä hetkellä ilmenevä taipumus rajoittaa tutkimus 
ideologisten vaikutusten analyyseihin rajoittaa meitä havaitsemasta populaa-
rin affektiivista voimaa. Yksinomainen merkityksen analyysin korostaminen 
tekee tyhjäksi yritykset kuvata esimerkiksi välitöntä aistimellista suhdetta 
popu laariin ja jokapäiväiseen elämään, jotka molemmat on organisoitu ruu-
miin ympärille. Uskon että monimutkaiset tunnesuhteemme jokapäiväiseen 
elämään tarjoavat tapoja vastustaa populaarikulttuurin ideologista sanomaa.
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Viestintää ja kulttuurintutkimusta koskevien tutkimusarkistojen rakentamisessa 
ja niiden tekstijärjestelmäanalyysissa on ollut kysymys niiden muodostumislo-
giikkojen analyysista. Seuraavaksi teen yhteenvetoa siitä, mitkä mielestäni ovat 
olleet tutkimukseni keskeisimmät löydökset, millaisia pulmakohtia siihen si-
sältyy ja millaista kritiikkiä Grossbergin ja Laniganin jäsennystapaan ja omaan 
tekstijärjestelmäanalyysiini on syytä kohdistaa. Lähestyn niitä tutkimukseni kol-
mesta temaattisesta tasosta lähtien. Minkälaisia mediatutkimuksellisia löydöksiä 
siihen sisältyy, millaista artikulaatioteoreettista potentiaalia siitä löytyy ja miten 
tekstijärjestelmäanalyysi toimii teoreettis-metodologisena apparaattina? 

MEDIATUTKIMUKSELLINEN TASO

Mediatutkimuksellinen taso kulkee yhtenä rihmastona läpi tutkimuksen. Sitä 
artikuloidaan erityisesti luvuissa 2 ja 3 moderniteetin ja viestinnän problematiik-
kojen muodostamassa kontekstissa. Näissä luvuissa tekstijärjestelmäanalyysini 
kohteina olivat erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten joukkoviestintää 
ja sen tutkimusta koskevat näkemykset. Kulttuurintutkimuksellisessa luvussa 4 
pääpaino taas oli enemmän populaareissa teksteissä ja audiovisuaalisessa kult-
tuurissa yleensä ja niihin liittyvissä tutkimuksellisissa pohdinnoissa.  

Seuraavassa teen selkoa siitä millaista mediatutkimuksellista ainesta tutki-
muksestani voidaan tiivistää esiin. Tarkastelen miten tutkimukseni tematiikka 
nousee esille mediatutkimuksessa 1980-luvulla käynnistyneessä käymistilakes-
kustelussa. Seuraavaksi kerään yhteen massakulttuuria, populaaria ja yleisösub-
jektia koskevat teemat, joita löytyy erityisesti kulttuurintutkimuksellisista luvuis-
ta. Niissä on avainasemassa subjektin rooli oman elämismaailmansa toimijana: 
minkä painoarvon populaarit tekstit missäkin lähestymistavassa saavat.

Viestinnän tutkimuksen metateoreettiset 
lähestymistavat ja moderniteetin problematiikka

Tutkimuksessani olen analysoinut tekstijärjestelmäanalyyttisesti kuutta viestin-
nän tutkimuksen metateoreettista lähestymistapaa moderniteetin ja viestinnän 
problematiikkojen virittämässä keskusteluavaruudessa. Ne ratkaisut, jotka eri-
laisissa mediatutkimuksellisissa suuntauksissa lähestymistapojen virittämässä 
teoriakentässä merkityksen, subjektin, representaation, viestinnän, populaarin 
ja elämismaailman merkityskriisin avainkäsitteisiin tuotetaan, herättävät myös 
tietoteoreettisia kysymyksiä, joita tässä yhteenvedossa on syytä hiukan pohtia. 
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Missä määrin lähestymistavat ja suuntaukset ovat yhteismitallisia? Voidaanko 
jotakin pitää parempana kuin toista? Jos voidaan, niin millä kriteerein? Mistä nii-
den välisissä kiistoissa on eri aikoina ollut kysymys? Mitä johtopäätöksiä 1980-
luvulla alkaneesta käymistilakeskustelusta suhteessa moderniteetin ja viestin-
nän problematiikkoihin voidaan tehdä?  Foucault’laisittain millä tavoin ne ilmai-
sevat tahtoa totuuteen ja millaisista arkkiiveista nämä totuudessa-olemisen tavat 
ovat peräisin? 

Käymistilakeskustelussa on esillä monia tutkimukseni ulottuvuuksia, joita 
olen tutkimukseni eri luvuissa sivunnut, mutta jotka vedän tässä kokoon. Käy-
mistilakeskustelussa erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten väliset eroa-
vuudet artikuloituvat selkeämmin kuin varsinaisissa tutkimuksissa ja tieteelliset 
käytännöt nousevat pintaan. Kysymystä voidaan lähestyä Kuhnin (1971: 206) 
pohjalta, joka esittää seuraavan teesin eri tieteellisten teorioiden totuuden ver-
tailtavuudesta:

Tieteellisen teorian ajatellaan tavallisesti olevan paremman kuin edeltäjänsä 
ei ainoastaan siinä merkityksessä, että se on parempi väline palapelin löytämi-
sessä ja niiden ratkaisemisessa vaan se on jollakin tapaa parempi esitys  siitä 
mitä todellisuudessa on. Usein kuulee esitettävän, että peräkkäiset teoriat 
lähenisivät totuutta. Tämänkaltaiset yleistykset ilmeisesti viittaavat… yhteen-
sopivuuteen… sellaisten entiteettien joita teoria koskee ja sen välillä ’mitä on 
olemassa’. ’Totuutta’ koskeva käsite voidaan ratkaista mahdollisesti jollakin 
muulla tavalla, mutta tämä ei siihen kelpaa. Mielestäni ei ole teorioista riippu-
matonta tapaa rekonstruoida sellaista lausetta kuin ’mitä todella on olemassa’. 
Yhteensopivuuden käsite teorian ontologian ja sen luonnossa olevan ’todelli-
sen’ vastineen välillä näyttää minusta kuvitellulta periaatteelta.

Teoksessaan Miten tiede kehittyy? Tiedusteluretkiä tieteenteorian kentälle 
Veikko Pietilä (1983) esittää saman käsityksen käsitteiden teoriasidonnaisuu-
desta ja teorian suhteesta todellisuuteen kuin Kuhnkin. Pietiläkin nimittäin 
väittää, että tieteen edistymistä ei voida mitata totuuden lähenemisenä. Oman 
tutkimukseni pohjalta on helppo yhtyä Kuhnin ja Pietilän näkemyksiin eri 
lähestymis tapojen yhteismitattomuudesta totuuden lähenemisen mielessä, kos-
ka siksi erilaisista tieteenfi losofi sista ja tieteenteoreettisista lähtökohdista niissä 
 jäsennetään viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin välistä suhdetta. Tästä syys-
tä en olekaan pohtinut sitä, mikä lähestymistapa esittää totuuden moderniteetin 
problematiikasta tai edes sitä, olisiko jonkin lähestymistavan viestinnän käsite 
ylivertaisempi kuin muiden. Tämän sijasta olen tuonut esiin niitä puolia, joilla 
 jokainen niistä on osallisena modernin murroksessa ja tuottaa tähän murrok-
seen omat ratkaisunsa, joiden pätevyyttä olen tarkastellut teoriaimmanentisti 
kunkin omista sitoumuksista käsin.

Tutkimukseni pohjalta olisin taipuvainen ajattelemaan, että Kuhnin ja Pieti-
län näkemys tieteellisten teorioiden yhteismitattomuudesta totuuden lähene-
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misen mielessä ei kuitenkaan merkitse ontologian kieltämistä, ainoastaan 
konstitutiivisten aspektien korostamista todellisuuden tiedostamisprosessissa. 
Nämä tiedonmuodostusta ohjaavat konstitutiiviset aspektit ovat esillä tekstijär-
jestelmäanalyysissani, jonka kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologiset tasot 
purkavat auki niitä tieteen konstitutiivisia käytäntöjä, joissa tiede tuottaa tiedos-
ta totuutta. Krohnkin (1981: 138) on todennut tieteellisten teorioiden ja todel-
lisuuden suhteesta Kuhnilla: ”uudet tietyistä edellytyksistä lähtevät tieteelliset 
maailmankatsomukset [eivät] anna meille oikeampaa kuvaa todellisuudesta on-
tologisessa merkityksessä tai täsmällisemmin, että se totuusteoriana olisi hylät-
tyä paradigmaa parempi”. Oma tekstijärjestelmäanalyysini kuuden viestinnän 
tutkimuksen metateoreettisen lähestymistavan tavasta ratkaista moderniteetin 
ja viestinnän problematiikat noudattaa samoja periaatteita: en ole tarkastelut eri 
lähestymistapoja totuusteorioina, vaan foucault’laisittain tiedontuottamiskäytän-
töinä. En ole verrannut niitä johonkin transsendentaaliseen totuuteen, vaan olen 
pyrkinyt lukemaan kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologisesti kunkin lähes-
tymistavan kohdalla niitä tietoteoreettisia ja epistemologisia sitoumuksia, jotka 
niiden käsityksiin merkityksestä, subjekteista, representaatiosta, viestinnästä, 
populaarista, elämismaailman merkityskriisistä ja demokratian eetoksesta sisäl-
tyy. Samalla periaatteella tein selkoa myös Grossbergin affektiivisen viestinnän 
teorian muodostumislogiikasta ja ricoeurilaisista lähtökohdista tehtyjen myö-
häismodernin kulttuurin medioitumista koskevista analyyseista.

Mediatutkimuksen käymistilakeskusteluissa on kiintoisaa, miten jonkin 
lähes tymistavan ontologisesta näkökulmasta jonkin toisen lähestymistavan 
onto logia näyttäytyy sovinnaisena myyttinä tai käsitteellisenä skeemana. Vaihto-
ehtoiset lähestymistavat eivät useinkaan tunnu kestävän oman paradigman 
edustamaa tieteellis-metodologista tarkastelua. Monissa mediatutkimuksen 
 paradigma- ja käymistilakeskusteluissa oma ontologinen skeema ymmärretään 
lähes poikkeuksetta tieteelliseksi totuudeksi, jolloin luonnollisesti siitä poikke-
avat näkemykset tuppaavat näyttäytymään tieteellisinä anomalioina. Ne ovat 
speku laatiota, tarkempaa tieteellistä analyysia kestämättömiä yleistyksiä tai niitä 
ei pidetä olenkaan todellisuuden kuvauksina, jolloin niitä ei kannata edes notee-
rata.

Massakulttuuri, populaari ja yleisösubjekti

Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että populaarin tutkimuksesta on tul-
lut yleistä kulttuuritiedettä, jonka kaikki kuusi viestinnän tutkimuksen metateo-
reettista lähestymistapaa ovat tuottaneet tieto-objektiksi omista lähtökohdistaan. 
Populaarin tutkimuskohteena olevat kulttuuriset käytännöt ovat sitä aluetta,  jolla 
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kulttuurin tutkimuksen kentällä liikutaan muissakin kuin kulttuurintutkimuk-
sellisissa lähestymistavoissa, vaikka populaari onkin juuri kulttuurintutkimuk-
sen erityinen tutkimuskohde. Populaarin tutkimuksesta on muodostunut myös 
media tutkimuksen erityisala, ja kuten luvussa 4 osoitin, juuri tällä kentällä tapah-
tuneet muutokset erilaisten populaarien tekstien tutkimuksessa ovat mielenkiin-
toisia. Viestinnän ja populaarin roolia elämismaailman merkityskriisin näkökul-
masta tarkastellessani osoitin, että populaaria koskevien kysymystenasettelujen 
avulla voidaan yleisemminkin tarkastella niitä teoreettis-metodologisia valintoja, 
jotka ovat ohjanneet erilaisia populaaria koskevia tutkimustapoja.

Tutkimuksessani en ole kuitenkaan tarkastellut populaaria historiallisesti jä-
sentyvänä omalakisena diskurssinaan, vaan ankkuroin sen erilaisten mediatutki-
muksellisten suuntausten yleisempiin tutkimuskäytäntöihin. Tarkastelin siis 
myös populaaria moderniteetin problematiikan virittämässä tutkimusavaruu-
dessa. Populaaria ja viestintää koskevalla tekstijärjestelmäanalyyttisella luennal-
lani rekonstruoin populaaria koskevien tutkimustapojen ympärille sellaisen kon-
tekstin, jossa voin kohdentaa kulttuuri- ja tekstiarkeologisen analyysini erilaisia 
mediatutkimuksellisia suuntauksia tällä hetkellä kiinnostavaan kulttuuristen 
käytäntöjen analyysin ja yleisösubjektin rooliin populaarissa, joita selitin elämis-
maailman merkityskriisin kontekstissa. 

Tutkimukseni erilaisia temaattisia ulottuvuuksia koossapitäväksi näkökul-
maksi populaarin analyysissa nostin elämismaailman toimijoiden toiminnan ana-
lyysin. Lähtökohtanani oli Grossbergin artikkeli ”The Context of Audience and 
the Politics of Difference” (1989d). Tekijäarkeologisella luennalla osoitin, että 
se, millaiseksi yleisösubjekti ymmärretään määrittää pitkälti myös sitä, millä ta-
voin tutkijat asennoituvat populaariin kulttuurisena ilmiönä. Samoin kuin media-
tutkimuksen, myös populaarin tutkimuksen kenttä on tällä hetkellä käymistilas-
sa. Vaikka populaaria koskeva tutkimus on eriytyneempää kuin mitä tutkimuk-
sestani ensiluennalla voisi päätellä, sen yleispiirteet ja kysymyksenasettelut 
kumpuavat samoista moderniteetin ja viestinnän problematiikkoihin liittyvistä 
lähtökohdista, joihin erilaiset mediatutkimukselliset suuntaukset ovat tuottaneet 
omat ratkaisunsa.

Osoitin miten populaarin tutkimusta koskevat näkemykset ja tieteelliset tut-
kimustulokset liittyvät yhtäältä empiirisen sosiologian menetelmin tehtyyn me-
diatutkimukseen, toisaalta taas vuosisadan alun massakulttuurikeskusteluun, 
joka oli mukana myös mediatutkimuksen kentässä 1950- ja 1960-luvuilla. Näissä 
molemmissa tarkasteltiin joukkoviestinnän vaikutuksia suuriin yleisöryhmiin. 
Osoitin, että tällä on populaarin tutkimuksen tietokenttien muodostumisen kan-
nalta oleellinen merkitys. Sekä massakulttuurikeskustelun että mediatutkimuk-
sen piirissä syntyneet viestinnän vaikutuksia koskevat ydinuskomukset ovat 
vahvasti läsnä myöhemmissäkin massakulttuurikeskustelun tematisoinneissa, 
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ja siksi kävin näitä keskusteluja läpi nykytilanteen ymmärtämiseksi. Paikansin 
populaarin tutkimusta koskevan murroksen 1970-luvun lopulle, jolloin alkoi uusi 
populaarin tutkimusbuumi.

Tarkastelin kahdenlaisia massakulttuuria koskevia lähestymistapoja, huma-
nistisia ja sosiologisia. Niiden juuret ovat syvällä eurooppalaisessa kulttuuri-
keskustelussa. Leo Lowenthal on tutkinut niiden kehkeytymistä historiallisesta 
perspektiivistä affi rmatiivisen ja kriittisen asennoitumisen välisenä kamppailu-
na. Näissä kiistoissa on perimmältään ollut aina kyse kansanvalistajien hyök-
käyksestä milloin mitäkin populaarikulttuurin muotoa vastaan. Bert Fridlundin 
(1989: 159) mukaan: ”viisisataa vuotta sitten arvostelu koski pakanallisia karne-
vaaleja, 1800-luvulla romaanien lukemista, 1950-luvulla Aku Ankkaa. Maalitaulut 
ovat vaihdelleet, mutta arvostelulla on ollut suunnilleen sama sisältö läpi vuosi-
satojen”.

Humanististen massakulttuuriteorioiden asema on tämän hetken populaa-
rin tutkimuksen kentässä nähty jäänteenomaiseksi, jo sivuutetuksi vaiheeksi. 
Näin ei kuitenkaan mielestäni ole. Tarkastellessani uuskonservatismin kasva-
tusideologioihin sisältyviä populaaria koskevia näkemyksiä luvussa 4 osoitin, 
että itse asiassa uuskonservatistisella kasvatusideologialla ja sen käsityksillä 
massakulttuurista on yllättävän vahva kulttuuripoliittinen asema 1990-luvun 
kulttuurikeskustelussa. Vaikka humanististen massakulttuuriteorioiden tieteel-
linen status ei ennen ollut eikä tällä hetkellä ole vahva, näihin näkemyksiin 
sisäl tyvät kulttuuri-ihanteet ovat säilyttäneet asemansa julkisessa keskustelus-
sa, niihin kohdistetusta kritiikistä huolimatta. Paradoksaalisesti niistä on tullut 
populaarista käytävän keskustelun populaareinta ainesta. Yksi syy tähän saattaa 
olla juuri niiden subjektiivisuudessa – kulttuuristen arvojen ja maun puolustajat 
eivät esiinny niinkään tiedemiehinä kuin kulttuurisina vaikuttajina, hyvän maun 
puolustajina. Tätä vahvaa elitististä kulttuurikonseptiota olen lukenut tutkimuk-
sessani kulttuuri- ja tekstiarkeologisesti viestinnän ja populaarin käsitteiden 
virit tämässä elämismaailman merkityskriisin kontekstissa, jossa keskipisteenä 
on yksilön asema vapaan demokratian ja massayhteiskunnan subjektina, jonka 
 yhden uhkatekijän uuskonservatismin kasvatusideologian mukaan muodostavat 
juuri massakulttuurin tuotteet.

Jo aikaisemmassa massakulttuurikeskustelussa siihen osallistujia kiinnos-
tivat yleisöt. Monissa puheenvuoroissa kysyttiin, miksi yleisö käytti valinnan-
vapaut taan hyvän ja kasvattavan kulttuuritarjonnan sijasta huonon viihteen va-
litsemiseen – eli miksi rationaaliset ihmiset käyttäytyivät irrationaalisesti. Sekä 
humanistisen että sosiologisen lähestymistavan edustajat olivat jo tuolloin pal-
jolti yhtä mieltä siitä, että populaarikulttuurista oli tullut pysyvä kulttuurimuoto, 
jonka kulutuksen massiiviset mittasuhteet, pikemminkin kuin sen kehno laatu, 
herättivät tutkijoiden keskuudessa huolestumista. Ydinteemaksi nousi kysymys, 
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minkälainen modernin yhteiskunnan informoitu kansalainen on. Samaa tema-
tiikkaa puidaan myös nykyisessä uuskonservatismin kasvatusideologiaa ja kriit-
tisen pedagogiikan populaaria koskevassa kiistassa. 

Tätä taustaa vasten ei ehkä ole yllättävää, miten sitkeästi massakulttuurin 
perinteiset teemat nousevat yhä uudestaan esille myöhemmissäkin tutkimuksis-
sa ja miten ne hallitsevat myös tutkimusta kartoittavaa kirjallisuutta. Merkittävin 
ero aikaisempaan keskusteluun nähden on siinä, että vaikka teemat ovat edel-
leen samoja, asennoituminen on huomattavasti suopeampaa. Pinnallisen torjun-
nan sijasta ilmiöitä pyritään ymmärtämään syvällisemmin. Populaarin  uutta este-
tisointia edustavat näkemykset, joissa roska ja vulgaari ovat käypiä populaareille 
ominaisia esteettisiä kategorioita. Niissä sivistystä ja viihdettä ei nähdä vastak-
kaisina ilmiöinä, vaan molempien kasvatuksellisia aspekteja tuodaan tasavertai-
sesti esille. Myöskään populaarin historiaa kartoittavat teokset eivät enää näe 
populaaria yksinomaan esteettisenä kategoriana vaan sosiaalisena käytäntönä. 
Muoti-ilmausta käyttääkseni: populaaria on tutkittava osana kulttuurisista käy-
tännöistä käytävää kamppailua.

Kuten tutkimuksessani Grossbergin innoittamana olen useaan ottee-
seen esittänyt, itse asiassa populaari itsessään on tällä hetkellä kulttuuristen 
kamppailujen keskeisintä aluetta. Tämä oli yksi syy miksi tarkastelin kriittis-
ten peda gogien ja uuskonservatiivisten kasvatusideologien välistä debattia. 
Mielestäni kulttuurintutkimuksen populaaria puolustavien puheenvuorojen 
rinnalla on syytä lukea yhtä suurella mielenkiinnolla sellaisia alan klassikoita 
kuin Allan  Bloomin The Closing of American Mind. How Higher Education Has 
Failed  Democracy and Impoverished the Souls of Today’s Studenta (1987), E.D. 
Hirschin Cultural Literacy. What Every American Needs to Know (1987), James 
B. Twitchel lin  Carnival Culture. Thrashing of Taste in America (1992) tai Hilton 
Kramerin perus tamaa kulttuurilehteä New Criterion. Niissä kaikissa massakult-
tuurin  uusien ilmentymien nähdään turmelevan Amerikan nuorison ja uhkaavan 
yhteiskunnan demokraattista kehitystä. Ne kaikki edustavat uuskonservatistis-
ta vastaiskua populaaria affi rmoivia näkemyksiä kohtaan. Juuri näissä keskus-
teluissa enemmän kuin tieteellisissä debateissa populaarin poliittinen merkitys 
nousee esille. Kuten tutkimuksessani useaan otteeseen osoitin, populaaria kos-
keviin kannanottoihin sisältyy aina tietty näkemys sitä, mitkä arvot ovat yhteis-
kunnan kannalta hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Massakulttuurikeskustelua kos-
keva tekstijärjestelmäanalyyttinen luenta on tuonut esille eri puolia tästä keskus-
telusta; rakentanut yhteyksiä aikaisempien ja nykyisten keskustelujen välille; 
osoittanut keskustelun konjunkturaaliset ehdot ja paikantunut myös näiden kes-
kustelujen ydinteemaan: mitä yksilölle tapahtuu modernisoituvan yhteiskunnan 
kulttuurisessa ympäristössä ja millaisiin kulttuurisiin käytäntöihin populaari on 
milloinkin kytketty.
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ARTIKULAATIOTEOREETTINEN TASO

Grossbergin artikulaatioteoreettisella kulttuurintutkimuksella on ollut tutki-
muksessani monia eri rooleja. Grossbergin viestintäteorioita koskevien ajatus-
ten pohjalta rakensin kuusi viestinnän tutkimuksen metateoreettista lähesty-
mistapaa. Samoin moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen avainkäsitteis-
tö on rekonstruoitu hänen tuotantonsa pohjalta. Lisäksi hänen näkemyksensä 
radi kaalista kontekstualismista toimi virikkeenä omalle tekstijärjestelmäanalyy-
silleni. Grossberg on mukana myös tutkimuskohteena kun tarkastelen hänen 
affektiivisen viestinnän teoriaansa yhtenä prosessuaalisen lähestymistavan virik-
keellisimmistä versioista. 

Yhtä lailla myös hänen populaaria ja toimijoiden toimintakykyisyyttä kos-
kevat näkemyksensä, jotka ankkuroin kulttuurintutkimuksen postkonjunktura-
listiseen tutkimusarkistoon, tarjoavat mielestäni varsin pontevoittavaa pohdin-
taa kulttuuristen käytäntöjen tutkimuksen kannalta. Tutkimuksen eri luvuissa 
Grossbergin kulttuurintutkimukselliset pohdinnat muodostivat sen kontakti-
pinnan, jonka kautta esittelin hänen teoriaansa joiltakin osin haastavaa ricoeuri-
laisista lähtökohdista tehtyä mediatutkimusta, jonka kohteena olevia myöhäis-
modernin kulttuurin medioitumista koskevia näkemyksiä analysoin välityksen 
käsitteen avulla. Artikulaation tavoin välityksen käsite tuntuu omasta mielestäni 
käyttökelpoiselta tarkasteltaessa kulttuuristen kontekstien välisiä suhteita eri-
laissa mediamuodoissa ja kulttuurisissa käytännöissä.

Seuraavassa vedän vielä yhteen niitä puolia Grossbergin artikulaatioteoreet-
tisesta kulttuurintutkimuksesta, joita hyödynsin tutkimuksessani. Pohdin miten 
hänen artikulaatioteoreettinen kulttuurintutkimuksensa ankkuroituu toisaal-
ta erilaisten mediatutkimuksellisten suuntausten teoreettisista konteksteissa 
muodostuvaan tutkimusavaruuteen ja toisaalta katson hieman tarkemmin miten 
Grossberg on soveltanut sitä omissa rockia ja populaaria koskevissa tutkimuk-
sissaan. Tällöin mediatutkimuksen näkökulmasta on syytä kiinnittää huomiota 
siihen tapaan, jolla Grossberg lähestyy yhteiskuntateoreettista ja humanistista 
tutkimusta niiden taustalla olevista yleisemmistä teoreettisista viitekehyksistä 
ja toisaalta siihen tapaan, miten hän paikantaa oman kulttuurintutkimuksensa 
suhteessa muihin kulttuurintutkimuksellisiin medianäkemyksiin kuin myös sii-
hen, miten hänen postmodernistis-konjunkturalistinen affektiivisen viestinnän 
teoriansa toimii prosessuaalisten lähestymistapojen muodostamassa kontekstis-
sa. Seuraavassa otan esittelyyn ne Grossbergin ajattelun puolet, joiden varaan 
paalutin oman tutkimukseni temaattiset näkökulmat. Tutkimukseni kontekstis-
sa Grossbergin tuotannosta voidaan muodostaa seuraavat neljä ulottuvuutta, joi-
ta eri luvuissa artikuloin suuntaan jos toiseenkin: viestinnän fi losofi aa koskeva, 
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kulttuurintutkimuksen alueella liikkuva, postmodernistisia tekstiteorioita arvioi-
va ja niitä soveltava sekä populaarin – erityisesti rockkulttuurin – affektiiviseen 
talouteen pureutuva.

Viestintäfi losofi set lähtökohdat

Grossbergin varhaistuotanto – vuodesta 1977 vuoteen 1983 – on enemmän tai 
vähemmän ankkuroitunut mediatutkimuksellisiin kysymyksenasetteluihin.  
Samoi hin kysymyksenasetteluihin ankkuroin myös oman mediatutkimuksel-
listen lähestymistapojeni jäsennyksen. Tein siihen joitakin muutoksia ja lisä-
sin siihen Laniganilta vieläkin fi losofi semmin painottuneita mediatutkimuksen 
tietoteoreettisiin sitoumuksiin liittyviä elementtejä. Viestintäfi losofi an ohella 
Grossberg kirjoitti myös useita yhteiskuntateoreettisen tutkimuksen perusteita 
koskevia artikkeleita, joiden pohjalta rakensin moderniteetin ja viestinnän prob-
lematiikkani. 

Yhteiskuntateoreettiset ja mediatutkimukselliset pohdinnat eivät kuiten-
kaan ole irrallaan Grossbergin kulttuurintutkimuksellisesta projektista. Yhdes-
sä ensim mäisistä artikkeleista – ”Cultural Interpretation and Mass Communica-
tion” (1977) – hän esittelee Williamsin kirjan Television kontekstuaalistaen sen 
muuhun Williamsin tuotantoon. Samassa yhteydessä hän tekee myös pesäeroa 
hallitsevaan mediatutkimuksen paradigmaan sanoutuen irti empiirisen media-
tutkimuksen tavasta ymmärtää viestinnälliset ilmiöt kontekstittomasti. Palates-
saan takaisin Yhdysvaltoihin Grossberg jatkoi samojen teemojen – kulttuurin, 
kokemuksen, jaetun merkityksen – pohdiskelua kuin Birminghamissakin. Näkö-
kulma laajeni fi losofi seen suuntaan: fenomenologiaan ja hermeneutiikkaan. 
Feno menologiset ja hermeneuttiset kysymyksenasettelut ovat vahvasti läsnä 
kun hän yrittää löytää viestinnällisyyden käsitteelle intersubjektiivista perustaa. 
Kuten useaan otteeseen tutkimuksessani osoitin, viestinnällisyydessä on Gross-
bergille pitkälti kyse yksilöllisten ja yhteisöllisten merkitysten välisestä ongel-
masta. Intersubjektiivisuuden ongelma – kiinnitetäänpä se Ursprungiin, eidok-
seen, telokseen tai luovutaan kokonaan prosessin ulkopuolisesta perustasta 
– jää kuitenkin ratkeamattomaksi. 

Tämä ongelma näkyy ehkä siinä tavassa, jolla Grossberg suhtautuu omaan 
väitöskirjaansa. Illinoisissa hän palasi mediatutkimuksellisiin kysymyksiin 
 James Careyn opastuksella – sattumalta, niin kuin hän itse toteaa. Väitöskir-
jassaan Dialectical Hermeneutics and the Human Sciences: Foundations for a 
 Cultural Approach to Communication (1976) hän pyrki yhdistämään yhteiskun-
tatieteellisen lähestymistavan ja hermeneuttisen fi losofi an tulkintaa ja kulttuuria 
koskevat teemat. Mutta heideggerilaisen Dasein-analyysin yhdistäminen Careyn 
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ja Williamsin kulttuuriajatteluun ei johtanut toivottuun synteesiin, kulttuurin 
tutkimuksen ymmärtämiseen hermeneutiikkana, jonka kohteena olisi ihmisen 
kulttuurisen kokemuksen ontologinen ymmärtäminen. Jälkeenpäin Grossberg 
(1995a: 24) on kommentoinut tätä yritystään: ”Väitöskirjassani yritin – laihoin 
tuloksin – yhdistää fi losofi aa ja kulttuurintutkimusta kehittämällä perustaltaan 
hermeneuttis-fenomenologista kulttuurintutkimusta Raymond Williamsin ja 
Martin Heideggerin ajatusten pohjalta. Väitöskirja hautautui arkistoihin,  minne 
se toivon mukaan jääkin”. Hänen viestinnän fi losofi aa koskevat 1980-luvun artik-
kelinsa ovat tästä kommentista huolimatta ankkuroituneet vahvasti hermeneut-
tis-fenomenologisiin kysymyksenasetteluihin. 

Näiden suurten synteesiyritysten jälkeen Grossberg alkoi etsiä viestinnän 
fi losofi sia juuria. Viestinnän tutkimuksen kulttuuriteoreettista problematiikkaa 
Grossberg käy systemaattisesti läpi 1980-luvun alkupuolen artikkeleissaan, 
joista löytyvät ne elementit, joiden varaan rakensin moderniteetin ja viestinnän 
problematiikkani. Niistä löytyvät myös ne kuusi viestinnän tutkimuksen meta-
teoreettista lähestymistapaa, joihin moderniteetin ja viestinnän problematiikat 
sitten tutkimuksessani kytkin. Nämä artikkelit muodostavat yhtenäisen koko-
naisuuden, mutta myös myöhemmissä artikkeleissaan Grossberg palaa viestin-
nän kysymyksiin. Tulokulma ei kuitenkaan enää ole puhtaan teoreettinen, vaan 
pikemminkin kriittinen. Tämä käy ilmi esimerkiksi sekä valtavirran että poliitti-
sen taloustieteen edustajien kanssa käydyissä poleemisissa keskusteluissa, jois-
sa Grossberg ottaa kantaa kulttuurintutkimuksen ja mediatutkimuksen suhtee-
seen.

Paikansin myös kulttuurintutkimukselliset suuntaukset mediatutkimuksen 
kenttään Grossbergin artikkeleiden avulla. Kulttuurintutkimuksen oman oppi-
historian kohdalla noudatin Grossbergin viisivaiheista jaottelua tarkastelemalla 
pitkälti hänen näkemystensä valossa, miten kulttuurintutkimuksen kirjallisen 
humanismin, dialektisen sosiologian, resistanssiteoreettisen, strukturalistisen 
ja postmodernin konjunkturalismin vaiheessa myös kulttuurintutkimuksessa 
tuotettiin moderniteetin ja viestinnän problematiikoista avautuvia käsityksiä 
kulttuuristen käytäntöjen luonteesta ja populaarin roolista modernissa yhteis-
kunnassa. Tässä kontekstissa myös Careyn pragmatistisesta kulturalismista ja 
Denzinin symbolisesta interaktionismista lähtevät yhdysvaltalaiset kulttuurin-
tutkimukselliset lähestymistavat avasivat tutkimuksessani joitakin uusia näkö-
kulmia siihen, miten kulttuurintutkimus kriittisenä mediatutkimuksena 2000-lu-
vulla voidaan mieltää. 

Grossbergin oma affektiivisen viestinnän teoria juureutuu myös näistä ylei-
simmistä viestintää ja kulttuuria koskevista lähtökohdista, mutta siinä Grossberg 
ei enää yritäkään ratkaista viestinnällisyyden ongelmaa fi losofi sten sitoumusten 
kautta. 2000-luvulla Grossberg onkin lähestynyt media- ja  populaarintutkimusta 
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pedagogisemmasta näkökulmasta. Yhdessä Ellen Wartellan ja Charles Whit-
neyn kanssa kirjoittamassaan mediatutkimuksen oppikirjassa Media/Making. 
Mass Media in a Popular Culture (1998) Grossbergin mediatutkimusta koske-
vat pohdinnat ovat suodattuneet kirjan yhdeksi juonteeksi. Lisäksi hän on ollut 
toimittamassa alan peruslukemistoa nimeltä Formations. A 21st Century Media 
Studies Text Book (2002).  Tekeillä oleva teos The Heartland of Cultural Studies. 
A Hitchhiker’s Guide (2004a) on johdatus kulttuurintutkimukseen.

Grossbergin viestintäfi losofi sia lähtökohtia koskeva aineisto on ollut tutki-
muksessani vahvasti läsnä. Se muodosti teoreettisen lähtökohdan, jäsensi kult-
tuurintutkimuksellisia mediatutkimuksen lähestymistapoja ja sen lähtökohdat 
olivat läsnä myös Grossbergin oman affektiivisen viestinnän teorian taustalla. 
Viestinnän tutkimuksen keskeinen tematiikka kuuluu yhtenä virikkeellisenä ja 
haasteellisena juonteena Grossbergin edustaman artikulaatioteoreettisen kult-
tuurintutkimuksen rihmastoon, ja olenkin tuonut sitä omassa tutkimuksessani 
juuri tästä näkökulmasta esille. Tässä laajemmassa mediatutkimuksen kentäs-
sä kulttuurintutkimus paikantuu semioottis-kulturalistiseen lähestymistapaan, 
mutta Grossberg on tutkinut sitä myös itsenäisenä tutkimuksellisena tietomuo-
dosteena. Omassa tekstijärjestelmäanalyysissani olen myös päätynyt saman-
tyyppiseen ratkaisuun kulttuurintutkimuksellisten lähestymistapojen suhteen 
tarkastelemalla luvussa 4 Grossbergin affektiivisen viestinnän teoriaa kulttuurin-
tutkimuksen kontekstissa ja tuonut mukaan myös sitä haastavia näkemyksiä, 
joissa populaaria jäsennetään moderniteetin problematiikan muodostamassa 
teoriakontekstissa. 

Kulttuurintutkimuksen 
erityinen tematiikka

1980-luvun puolivälissä Grossbergin mielenkiinto alkoi kohdistua yhä intensii-
visemmin kahteen teemaan. Toisaalta kulttuurintutkimuksen roolin paikanta-
miseen yhteiskuntatieteiden ja humanistisen tutkimuksen muuttuvassa kentäs-
sä ja toisaalta sen ulottamiseen ja toimivuuden testaamiseen myös käytännön 
analyyseissa, joiden kohteeksi Grossberg valitsi rockkulttuurin ja sen aseman 
nuorison kulttuurisena voimavarana, heidän toimintakykyisyytensä (potentiaa-
lisena) pontevoittajana ja keskeisenä katalysoijana. Ensimmäisessä teemassa on 
kysymys mediatutkimuksen kannalta astetta konkreettisemmista pohdinnoista 
kuin viestintäfi losofi sissa artikkeleissa. Toisessa taas Grossberg ankkuroi omaa 
tutkimustaan kulttuurintutkimuksen omassa tutkimusavaruudessa populaarin 
tutkimuksen kenttään muokaten sen lähtökohtia omaan rockapparaattia koske-
vaan teoriaansa sopiviksi. Kulttuurintutkimuksen erityisellä tematiikalla oli kes-
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keinen rooli tutkimuksessani. Se jäntevöitti erityisesti tutkimukseni niitä ulot-
tuvuuksia, joissa toin Grossbergin kulttuurintutkimukselliset kysymyksenaset-
telut tutkimukseni moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen virittämään 
kontekstiin.

Tutkimuksessani osoitin, miten ankkuroidessaan omaa tutkimustaan kult-
tuurintutkimuksen populaaria koskeviin kysymyksenasetteluihin Grossberg jou-
tuu kuitenkin samalla tekemään rajanvetoa jälkistrukturalismiin ja postmoder-
nismiin. Hän suhtautuu molempiin kriittisesti. Samalla hän kuitenkin tunnustaa, 
että niiden antiessentialismilla on siinä määrin yhtymäkohtia hänen artikulaatio-
teoreettiseen lähestymistapaansa, että hän on valmis hyödyntämään niitä omas-
sa affektiivisen viestinnän teoriassaan. Itse asiassa kulttuurintutkimusta vah-
vemmin Grossberg paaluttaa omaa artikulaatioteoreettista lähestymistapaansa 
Deleuzen rihmastotematiikkaan ja Foucault’n materialisaatioteoriaan, jotka lo-
pulta muodostavat hänen affektiivisen viestinnät teoriansa keskeisimmät pilarit.

Osoitin, miten Grossberg onkin omassa ajattelussaan pyrkinyt kulttuurin ja 
postmodernismin käsitteellistämiseen populaarin kontekstuaalisten käytäntöjen 
tutkimuksessa. Kun hän tekee selkoa siitä, miten populaarin affektiiviset puolet 
kytkeytyvät erilaisiin kulttuurisiin käytäntöihin, kulttuurintutkimus, rockkulttuu-
ri ja populistinen postmodernismi nivoutuvat saumattomasti toisiinsa muodosta-
en sen konjunktuurin, johon Grossberg upottaa omat teoreettiset löydöksensä.  
Kulttuuri- ja käsitearkeologisella luennalla osoitin, miten populaarin keskeinen 
tematiikka kiteytyy populaarin konservatismin ja postmodernin kulttuurin kak-
soissidokseen teoksessa We Gotta Get Out of This Place. Tässä teoksessa affek-
tivisuus kytketään arkielämän poliittiseen kontekstiin Gramscin hegemonia-
 käsitteen ja Deleuzen territorialisaatio-tematiikan avulla. Käytin tätä teosta tut-
kimuksessani sinä orientaatiopisteenä, jonka kautta luin esiin niitä muutoksia, 
joita Grossbergin ajattelussa on tapahtunut suhteessa populaariin ja erityisesti 
rockkulttuuriin arkielämän hallitsevana kokemisstruktuurina toisaalta sen synty-
kontekstissa 1950-luvulla ja toisaalta miten rockapparaatti toimii muuttuneessa 
konjunktuurissa 1980-luvulla.

Tähän liittyy myös kulttuurintutkimuksen erityinen tematiikka. Osoitin, mi-
ten 1980-luvun puolivälissä ja 1990-luvun alussa kirjoittamissaan kulttuurintut-
kimuksellisissa artikkeleissa Grossberg ankkuroi kulttuurintutkimuksen ja sen 
problematiikan vankasti historialliseen kontekstiinsa ja piti esillä kulttuurintut-
kimuksen kriittisiä ulottuvuuksia tilanteessa, jossa se oli nousemassa humanis-
tisen tutkimuksen valtavirraksi, jossa sen asema mediatutkimuksessa vahvistui  
ja jossa siitä oltiin tekemässä monitieteistä oppialaa. Toisin kuin Todd Gitlin, 
 Robert McChesney, Douglas Kellner ja muut kriittiset tutkijat, Grossberg ei 
katso, että kulttuurintutkimus olisi menettänyt kriittisen perintönsä, vaan pikem-
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minkin kyse on siitä, että kulttuurintutkijat eivät ole osanneet hyödyntää kriit-
tistä potentiaalia siinä määrin kuin se olisi Grossbergin mukaan ollut suota vaa. 
Sekä kriittisissä että kulttuurintutkimuksen perinteestä lähtevissä mediatutki-
muksellisissa suuntauksissa korostetaan valta-aspektia. Niitä ei kuitenkaan 
Grossbergin mukaan olisi pelkästään pidettävä esillä vaan kyseenalaistettava. 
Tätä puolta Grossberg on itse kiitettävässä määrin omassa tuotannossaan pitä-
nyt esillä. Grossberg (1995a: 21) kirjoittaa: 

Nykyisen kriittisen teorian ytimessä on havainto, jonka mukaan valta tuot-
taa kokemuksen ja että tämän vuoksi sitä, mikä on usein kaikkein ilmeisintä, 
kaikkein vähiten kyseenalaista, kyllästävät usein kaikkein vahvimmin valta-
suhteet. Kulttuurintutkimuksen diskurssien kasvavan globaalin ympäristön 
(ja diskurssien eri teitä tapahtuvan kasvun) arvo on juuri siinä, että se tarjoaa 
kulttuurintutkijoille mahdollisuuden asettaa toistensa kaikkein vaalituimmat 
ja itsestäänselvimpinä pidetyt näkemykset kyseenalaisiksi.

Varsinkin ”Brittiläisen kulttuurintutkimuksen positioita” -artikkeli tarjoaa run-
saasti aineksia kulttuurintutkimuksen erityisyyden paikantamiseen ja myös sen 
itsestään selvinä otettujen opinkappaleiden uudelleenarviointiin. Siinä Gross-
berg osoittaa miten heterogeenisistä aineksista ja erilaisista positioista tutkijat 
ovat työtään tehneet. Kulttuurintutkimuksen tekstijärjestelmäanalyyttinen lu-
entani perustui tämän artikkelin viisivaiheiseen luokitteluun. Luin kulttuuri- ja 
tekstiarkeologisesti miten kulttuurintutkimuksessa on moderniteetin ja viestin-
nällisyyden problematiikkoja jäsennetty; millaisen roolin populaari on missäkin 
positiossa saanut; ja miten Grossbergin omat populaaria koskevat teemat löyty-
vät sen viimeisestä, postmodernistis-konjunkturalistisesta, vaiheesta. Tällainen 
lähestymistapa ei Grossbergin mukaan redusoi kulttuurintutkimuksen kehitys-
tä lineaariseen kehityslogiikkaan, vaan säilyttää sen moninaisuuden (ykseyden 
eroissa). Tällainen luenta vastustaa kaikkia monoliittisia yrityksiä tehdä kult-
tuurintutkimuksesta homogeenistä, kaikenkattavaa ja -selittävää tutkimusohjel-
maa, jollaisena sitä sen populistisimmissa versioissa kyllä on markkinoitu. Sa-
moin kuin Hall, Johnson ja monet muut kulttuurintutkimuksen edustajat, myös 
Grossberg on sitä mieltä, että kulttuurintutkimus ei ole niinkään monoliittinen 
ja homo geeninen oppirakennelma, vaan pikemminkin monitieteinen ja tietei-
denvälinen tutkimusohjelma. 

Kulttuurintutkimus on myös käynyt omaa käymistilakeskusteluaan ja ollut 
osallisena myös mediatutkimuksen käymistilakeskustelussa. 1990-luvun loppu-
puolen ja 2000-luvun alun artikkeleissaan Grossberg on joutunut käymään eri-
laisia kiistoja kulttuurintutkimuksen paikasta ja merkityksestä erilaisissa tieteel-
lisissä konteksteissa. Näissä artikkeleissa kohteena ovat olleet mm. mediatutki-
muksen kahden kriittisen lähestymistavan – poliittisen taloustieteen ja kulttuu-
rintutkimuksen – välinen ratkeamaton kiista talouden asemasta mediatekstien 
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analyysissa (Nicholas Garnhamin kanssa), etnografi sten tutkimuksen metodo-
logiset käytännöt (Janice Radwayn kanssa), kulttuurintutkimuksen muutoksiin 
liittyvät kysymykset, jotka koskevat mm. globalisaatiota, identiteettiä, kulttuu-
rintutkimuksen yhdysvaltalaisia juuria ja sen yleisempää statusta sekä myös 
postkolonialististen teorioiden asemaa mediatutkimuksessa. Näihin kaikkiin 
tema tiikkoihin liittyviä piirteitä kävin läpi tutkimukseni eri vaiheissa. 

Kaikki kysymykset osoittautuivat siksi perustavanlaatuisiksi ja visaisiksi, 
 ettei mitään yksiselitteistä vastausta löytynyt. Kysymykset liittyvät mielestä-
ni siksi oleellisesti moderniteetin ja viestinnän problematiikkoihin, ettei niihin 
mitään yksiselitteistä vastausta voi antaakaan. Toisaalta Grossberg on kantanut 
oman kortensa tähän ongelmaryppääseen omalla affektiivisen viestinnän teorial-
laan ja rockkulttuuria koskevilla pohdinnoillaan. 

Postmodernien tekstiteorioiden 
kulttuurintutkimukselliset sovellutukset

Kulttuurintutkimuksen keskeinen tematiikka välittyy ja muotoutuu uudelleen 
Grossbergin affektiivista viestintää koskevissa artikkeleissa, joiden keskeinen 
kontaktipinta on keskustelu postmodernismista ja sen sisällä toimivista kulttuu-
risista käytännöistä. Tällaisia artikulatiivisia käytäntöjä Grossberg luonnehtii 
termillä populistinen postmodernismi. Tutkimuksessani kytkin postmodernin 
tematiikan Grossbegin tuotannossa kahtaalle. Sen populaaria koskeva tematiik-
ka löytyy kulttuurintutkimuksen postkonjunkturalistisesta vaiheesta ja affektii-
vista viestintää koskeva vastaavasti jälkistrukturalistisista teorioista, erityisesti 
Foucault’n ja Deleuzen kulttuuristen käytäntöjen materiaalisuutta korostavista 
pohdinnoista.

Kuten osoitin, Grossberg ei ole niinkään kiinnostunut jälkistrukturalisti-
sista ja postmoderneista tekstiteorioista sinänsä, vaan niihin sisältyvistä käyttö-
kelpoisista aineksista, joita hän uittaa omaan artikulaatioteoriaansa. Erityisesti 
kult tuuristen käytäntöjen ja niiden tuottamien affektien tutkiminen tiettyjen 
kontekstuaalisten ehtojen vallitessa tuo nämä antiessentialistiset teoriat lähelle 
hänen omaa ajatteluaan. Grossberg lukee jälkistrukturalismia vahvasti ei-kielel-
lisestä näkökulmasta, jolloin kyseiset tutkimustavat sopivat hänen omaan lähes-
tymistapaansa, jossa myös korostetaan asignifi koivien käytäntöjen keskeisyyttä 
viestinnällisyyden analyysissa. Grossberg (1990b: 31) toteaa: ”Nämä ajattelijat, 
kuten esimerkiksi Foucault, eivät ajattele, että kaikki olisi kieltä, tekstiä, merki-
tyksenantoa ja subjektia. Deleuzella on loistava Kristevan kritiikki, jossa hän 
sanoo, että ne ajatusmuodot, joissa kielletään referentti (tarkoittaa todellisuus), 
ovat ideologian palveluksessa. Luulen, että olen samaa mieltä tässä. Mielestäni 
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ilmiöt (things) ovat kielen ulkopuolella, ja tätä jälkistrukturalistit eivät kyenneet 
näkemään... niinpä kiinnostuin Foucault’n ja Deleuzen jälkistrukturalistien kri-
tiikistä”.

Grossbergin suhde jälkistrukturalismiin (lukuun ottamatta Deleuzea ja 
Foucault’a) ja postmodernismiin on ollut aina jännitteinen ja kriittinen. Esimer-
kiksi 1980-luvun alkupuolen artikkeleissaan hän myötäilee muitta mutkitta jäl-
kistrukturalistisiin näkemyksiin sisältyviä vahvoja antiessentialistisia kantoja, 
mutta suhtautuu toisaalta varsin nyrpeästi niiden näkemyksiin tekstuaalisuudes-
ta puhtaana merkityskäytäntönä. Kehitellessään myöhemmin radikaalin kon-
tekstualismin teoriaansa hän luopuukin monista varhaisemmissa artikkeleis-
saan esittämistään antiessentialismia koskevista näkemyksistä, painottaen sen 
sijaan kulttuuristen käytäntöjen konjunkturaalista – tai kontekstuaalista – mää-
räytymistä. Gilroyn terminologialla kyse on anti-antiessentialismista.

Tutkimuksessani kävin läpi sitä, miten hänen postmodernismia, rockkulttuu-
ria ja populaaria koskevat näkemyksensä kehkeytyvät 1980-luvulla kirjoitetuissa 
artikkeleissa. Tuona aikana kirjoitetut postmodernismia koskevat teemat löyty-
vät systemaattisimmassa muodossa esseestä It’s a Sin. Essays on Post modernism. 
Politics and Postmodernity (1988; on myös kokoelmassa 1997b: 191–252), jota 
voi pitää hänen 1980-luvulla esittämiensä postmodernismiin liittyvien teemojen 
välitilinpäätöksenä. Hänen postmodernien tekstiteorioiden kulttuurintutkimuk-
sellisten sovellutustensa kannalta yhtä merkittävä on artikkeli ”History, Politics 
and Postmodernism. Stuart Hall and Cultural Studies” (1986b). Siinä Grossberg 
suhteuttaa postmodernismin tematiikan kulttuurintutkimuksen viitekehykseen. 
Osoitin miten Grossberg siinä toisaalta asettuu vahvasti puoltamaan Hallin kriit-
tisiä kannanottoja suhteessa postmodernismiin, mutta toisaalta myös lausuu jul-
ki oman kantansa kulttuurintutkimuksen liiallisesta keskittymisestä merkitysten 
ja ideologisten käytäntöjen tutkimiseen. Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää 
miksi Grossberg pitää Hallin sisään/uloskoodaus -mallia vain yhtenä versiona 
lineaarisesta kommunikaatiomallista, jossa tarkastellaan sanoman välitysmeka-
nismeja. Mutta toisaalta Grossberg myös korostaa, että jos malli ymmärretään 
kulttuurisen kierron yleisenä teoriana, tällöin sen eri positioiden merkitys ei 
enää palaudu lähettäjä/sanoma/vastaanottaja -akseliin, vaan kaikki positiot nivel-
tyvät artikuloiduksi kokonaisuudeksi, jota on tutkittava tietyssä kontekstissa.

Jälkistrukturalismia ja postmodernismia kiinnostavat tekstuaalisuuden pro-
duktiviteetin ongelmat ovat läsnä Grossbergin rockkulttuuria koskevissa teore-
tisoinneissa. Ne hän kohdentaa kulttuurintutkimuksen uusimpaan problema-
tiikkaan, joka liittyy populaarin asemaan postmodernissa kulttuurissa ja siihen 
miten etnografi sessa tutkimuksessa näitä käytäntöjä tutkitaan. Molemmissa 
huomio kohdistuu elämismaailman toimijoiden toiminnan analyysiin, jossa kes-
keisellä sijalla on identiteetin muodostumisprosessi. Kulttuuri- ja tekstiarkeolo-
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gisella luennalla osoitin, miten identiteetin problematiikka Grossbergin rock-
kulttuuria koskevissa tutkimuksissa niveltyy saumattomasti vastaaviin kriittisen 
pedagogiikan populaaria koskeviin pohdiskeluihin. Grossberg asettuu kannatta-
maan kriittisen pedagogiikan samoihin aikoihin esittämiä näkemyksiä populaa-
rikulttuurin roolista vastaanottajien toimintakykyisyyden pontevoittajana.

Omassa tekstijärjestelmäanalyyttisessa tarkastelussani lähestyin Gross-
bergin edustaman artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen erityistä tema-
tiikkaa ja postmodernien tekstiteorioiden kulttuurintutkimuksellisia sovellutuk-
sia kulttuurintutkimuksen ja jälkistrukturalismin muodostamassa tutkimusava-
ruudessa. 2000-luvulle tultaessa kulttuurintutkimuksen kenttää ovat muokan-
neet postkolonialistiset kysymyksenasettelut. Ne muokkasivat sekä kulttuurin-
tutkimuksen omaa itseymmärrystä että populaaria koskevaa tutkimusta. Gross-
berg osallistui myös tähän keskusteluun artikkeleissaan ”Speculations and Arti-
culations of Globalization” (1999a), ”The Figure of Subalternity and Neoliberal 
Future” (2000b) ja ”Postscript” (2002c), joissa hän asettuu kannattamaan näke-
mystä, että populaarin ja vaihtoehtoisen modernin juuria voisi hyvin etsiä myös 
pohjoisatlanttisen modernismin ulkopuoleltakin. Gilroyn terminologialla tällöin 
ei ole kyse modernin juurten vaan sen reitittymisen tutkimuksesta. 

Sellaisissa tutkimuksissa kuin Gilroyn jo klassisessa Black Atlantic. Moder-
nity and Double Consciousness (1995), Alberto Moreirasin The Exhaustion of Dif-
ference. The Politics of Latin American Cultural Studies (2001), Nestor Garcia 
Canclinin Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Modernity (1995) 
tai Handel Kashope Wrightin Prescience of African Cultural Studies (2004) on 
jäsennetty hyvin samoista lähtökohdista kuin mitä Grossberg tekee. Niissä poh-
dinnan kohteena ovat globaalin kulttuurin lokaaliset käytännöt, se, millaisia toi-
minnan muotoja kulttuurin globaaliin kiertoon sisältyy. Erityisen kiinnostavia 
näissä pohdinnoissa ovat olleet kansalaisuuden ja kulutuksen välisten suhteiden 
analyysit, näin varsinkin Nestor Garcia Canclinin teoksessa Consumers and Citi-
zens. Globalization and Multicultural Confl icts (2001). Näissä konteksteissa tuo-
tetut kulttuuristen käytäntöjen artikulaatioprosessit asettavat omat haasteensa 
myös Grossbergin artikulaatioteorialle. Niitä en vielä tässä tutkimuksessa ole 
käsitellyt, mutta ne on syytä kuitenkin tässä yhteydessä mainita.

Grossbergin omalla terminologialla, hänen näkemyksiään artikulaatiosta ja 
populaarista on tarkasteltava kulttuurintutkimuksen postmodernistis-konjunktu-
ralistisessa kontekstissa. Tässä kontekstissa nykykulttuurissa on tullut keskei-
seksi se, mistä Grossberg puhuu merkityskarttojen (meaning maps) ja panostus-
karttojen (mattering maps) välisenä ristiriitana. Tekstijärjestelmä analyysissani 
panostin tähän Grossbergin artikulaatioteorian olennaisimpaan piirteeseen. Se 
on mielestäni Grossbergin populaaria koskevien kehittelyjen ydinteema, joka 
kulkee punaisena lankana läpi koko hänen tuotantonsa.
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Ilman sen käsitteellistämistä on hieman vaikea sanoa juuta tai jaata siitä 
mihin Grossberg omalla artikulaatioteoreettisella kulttuurintutkimuksellaan 
on pyrkinyt, Mutta toisaalta, kuten moneen otteeseen tutkimukseni kuluessa 
jouduin toteamaan, Grossbergin teorian sisäiset jännitteet liittyvät juuri näiden 
karttojen väliseen suhteeseen. Käsitearkeologisella luennallani osoitin, miten 
merkityskartat artikuloituvat painottuneemmin kulttuurintutkimuksesta läh-
tevässä juonteessa ja vastaavasti panostuskartat jälkistrukturalismiin kiinnitty-
vissä affektiteorioissa, erityisesti Deleuzen rihmastoajattelussa. Siksi seuraava 
Grossbergin tuotannon temaattinen taso, joka muodosti tutkimukseni luvun 4, 
onkin erityisen oleellinen Grossbergin ajattelun ja sitä koskevan oman analyysi-
ni ymmärtämisen kannalta.

Populaarin affektiivinen talous ja rockkulttuuri

Rockkulttuuri ja populaarin affektiivinen talous ovat olleet keskeisellä sijalla 
Grossbergin tuotannossa. Osoitin, miten fanius on se kategoria, joka välittää 
 näitä kategorioita. Kuten useaan otteeseen tutkimuksessani olen korostanut, 
merkitys- ja panostuskarttojen erkaantuminen merkitsee Grossbergille, että 
”meidät on tuomittu arvottamaan jatkuvasti elämäämme rakenteissa, jotka ovat 
ilmiselvästi ristiriidassa kokemuksemme kanssa”. Rockkulttuuri ankkuroituu 
faniensa arkielämään juuri affektiensa kautta. ”Rockin efektiivisyys saavutetaan 
ensisijaisesti muiden kuin merkitykseen perustuvien käytäntöjen kautta”, on 
Grossbergin (1995a: 117) keskeinen teesi. Affektiivisten erojen viestinnässä ei 
näin ollen ole kysymys merkitysten tuottamista eroista, vaan niistä panostuk-
sista, joilla on väliä faneille. Fanius on Grossbergille (emt. 44) erityinen affekti-
rakenne, koska ”tekemällä joistain asioista ja käytännöistä tärkeitä fanit antavat 
niille vallan puhua puolestaan. Tällöin niistä tulee heidän puhemiehiään ja sijais-
ääniään (kuten tapahtuu silloin, kun laulamme suositun laulun mukana). Fani 
antaa auktoriteetin panostamilleen kohteille, ja ne saavat puhua hänen puoles-
taan”.  

Se mikä tekee rockin ja populaarikulttuurin tuottamista affekteista kiinnosta-
via liittyy Grossbergilla siihen miten ne artikuloivat jokapäiväistä elämää. Gross-
berg (emt. 123) kirjoittaa: ”Rock tuottaa faneissaan toimintakykyisyyttä asetta-
malla heidät tiettyyn ’affektiiviseen liittoumaan’, joka ilmentää heidän eroaan ei 
niinkään uskomusten ja arvojen pohjalta kuin kykynä kamppailla nykyelämän 
hallitsevia tuulahduksia vastaan”. Affektiivisuus on näin ollen myös  olennaisesti 
toimintakykyä tuottava rakenne, mutta tämän toimintakykyisyyden luonne ei 
aina ole välttämättä vastarintaa tuottavaa niin kuin se vielä tulkittiin kulttuurin-
tutkimuksen resistanssivaiheen populaarimusiikkia koskevissa tutkimuksissa.
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Kuten tutkimuksessa osoitin, rockkulttuurin tematiikkaa Grossberg on kehi-
tellyt 1980-luvun puolivälistä lähtien samasta perspektiivistä: millaisia affektiivi-
sia rakenteita rocktekstit, ja populaarikulttuuri laajemminkin ottaen, tuottavat 
vastaanottajissaan ja millaisiin elämänkäytäntöihin vastaanottajat affektit kytke-
vät? Toisin sanoen Grossbergia kiinnostaa se, millaisia toimintakykyisyyden ja 
-kyvyttömyyden muotoja erilaiset mediatekstit missäkin kontekstissa tuottavat. 
Erityisesti rockkulttuuria koskevissa artikkeleissa ydinteemaksi kiteytyvät vuo-
sien kuluessa poliittisen vallan uudelleenorganisoitumiseen liittyvät kysymykset 
ja populaarin asema tässä organisoitumisessa. Grossbergin (1990b: 38) mukaan 
rockkulttuuria on tutkittava siinä kontekstissa, jossa konservatismi ”radikaalisti 
strukturoi uudelleen ei niinkään valtio- ja taloussuhteita kuin jokapäiväisiä suh-
teita ja populaarin aluetta”. 

Rockkulttuuria koskevan tematiikan muotoutumista Grossbergin ajattelussa 
tarkastelin teksti- ja käsitearkeologisesti We Gotta Get Out of This Place -teoksen 
avaamasta perspektiivistä. Tässä teoksessa Grossberg tarkastelee rockia popu-
laarin hallitsevana diskursiivisena muodosteena 1980-luvun yhteiskunnallisessa 
kontekstissa. Keskeiseksi mielenkiinnon kohteeksi nousee populistinen post-
modernismi, jossa myös rockapparaatti operoi. Teoksessa Grossberg esittelee 
systemaattisemmin sitä tapaa, jolla uuskonservatismi artikuloi rockin affektiivi-
suutta omiin käytäntöihinsä. Grossberg paaluttaa rocktutkimuksensa tematii-
kan kiinteämmin osaksi omia artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksensa 
käytäntöjä ja ajankohdan poliittista kontekstia. Kuten Grossberg toteaa, häntä 
kiinnostavat rockissa muutkin tekijät kuin musiikki. Tutkiessaan rockin muu-
toksia 1980-luvulla hän peilaa samalla populaarikulttuurin maiseman muutoksia. 
”Tapa, jolla rock on alkanut määritellä kulttuurisen nautinnon ja jopa legitimi-
teetin hallitsevia muotoja, tarjoaa tilaisuuden kartoittaa joitakin nykyelämämme 
kulttuurisia muutoksia ja niiden suhteita ideologisiin ja poliittisiin kamppailui-
hin”, kirjoittaa Grossberg (1995a: 108). Teoksessa hän perustelee oman lähesty-
mistapansa suhdetta muuhun samalla aikavälillä tehtyyn populaaria koskevaan 
tutkimukseen ja suhteuttaa omaa näkemystään rockista joihinkin muihin näke-
myksiin, sekä sellaisiin, jotka ovat yhteismitallisia hänen omansa kanssa että 
sellaisiin, joissa hänen näkemyksensä on asetettu kyseenalaiseksi. 

Grossberg purkaa auki rockkulttuurin kontekstuaalisia käytäntöjä rock appa-
raatin käsitteen avulla. Rockapparaatti on koneisto, joka kerää sisäänsä laajan 
kirjon kulttuurin arkipäivää ja artikuloi sen sitten tietyksi kokemisen struktuu-
riksi, jonka avulla Grossberg luonnehtii rockia eri aikoina. Rockfanius on nimit-
täin Grossbergin mukaan aina kytköksissä laajan joukkoon muita käytäntöjä. 
Rockapparaatti kytkee nämä käytännöt ykseydeksi eroissa. ”Rockfanin maku 
on muodostunut ja saa merkityksensä laajemmassa ’koneistossa’, joka raken-
tuu musiikin, ulkonäön, käytäntöjen, kokemusrakenteiden ja yhteiskunnallis-
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ten suhteiden löyhästä kytkeytymisestä toisiinsa”, kirjoittaa Grossberg (1995a: 
117). Tutkimuksessani osoitin, että se millä tavalla rockapparaatti artikuloi näitä 
kulttuurisia käytäntöjä toisiinsa määrittää sen millainen rooli rockille kulttuuris-
sa milloinkin Grossbergin mukaan on annettavissa. 

Omassa tuotannossaan Grossberg tarkastelee kolmenlaisia rockapparaat-
teja. Ensimmäisen muodostavat sen syntykonteksti 1950-luvulla ja 1960- ja 1970-
luvun rocksukupolvet. Toisen muodostaa 1980-luvun konteksti, jossa rockista 
on tullut valtakulttuuria tai rock kuuluu osana laajempaan populaarikulttuurin 
apparaattiin. Se tuottaa toisentyyppistä kokemusrakennetta kuin ensimmäinen 
apparaatti. Kolmantena rockapparaattina Grossberg nostaa esiin uuden multi-
modaalisen kulttuurimuodon, joka operoi hyvin monissa erilaisissa populaari-
kulttuurin rekistereissä, joissa rockilla ei ole enää välttämättä yhtä ensisijaista 
asemaa faniensa kokemusrakenteen määrittelijänä ja panostuskarttana kuin 
aikaisemmin. Rockin ja populaarin kokonaiskentässä ensimmäinen rockappa-
raatti edustaa jäänteenomaista, toinen hallitsevaa ja kolmas orastavaa kulttuuris-
ten käytäntöjen muotoa. Tutkimuksessani osoitin yksityiskohtaisemmin, miten 
Grossbergille nämä kolme hyvin erityyppistä rockapparaattia tuottavat hyvin 
erilaista näkemystä nuorista ja artikuloivat nuorisoa hyvin eri typpisesti omaan 
koneistoonsa. 

Teksti- ja käsitearkeologisella luennalla osoitin, miten nuoriso toimii Gross-
bergille keskeisenä määrittelijänä sen suhteen, mitä rockkulttuuri on ja miten 
siihen suhtaudutaan. Nuoriso ei tässä ole niinkään tietty sukupolvikategoria, 
vaan pikemminkin olemiskategoria. Grossberg (1995a: 119) nimittäin väittää: 
”En väitä, että rock kuuluu nuorille (ikään kuin nuorisolla olisi joku välttämätön 
ja etuoikeutettu asema), vaan pikemminkin, että ne joille rock ’kuuluu’ tekevät 
eron, jota luonnehtivat ’nuorison muuttuvat merkitykset”. Ja kuten tutkimuk-
sessa osoitin, juuri näiden nuorison muuttuvien merkitysten kautta Grossberg 
raken taa edellä mainitut kolme rockapparaatin kulttuurista kontekstia. Käsittelin 
näitä piirteitä yksityiskohtaisemmin varsinaisessa tutkimuksessa, mutta otan ne 
vielä tässä esille, koska mielestäni niistä käy ilmi miksi Grossberg ja kriittisen 
pedagogiikan edustajat ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuneita nuoruudesta 
ja lapsuudesta muuttuvan mediamaiseman myllerryksessä ja miksi Grossbergin 
uuden tekeillä olevan kirjan nimi on oireellisesti Caught in the Crossfi re. Kids, 
Politics, and America’s Future (2005).

Rockkulttuurin kontekstuaalisten käytäntöjen analyysi niveltyy saumatto-
masti Grossbergin kehittelemään affektiivisen viestinnän teoriaan. Kuten tutki-
muksessa osoitin molemmat piirteet liittyvät siihen, miten erilaiset kulttuuriset 
käytännöt jäsentävät arkielämää ja miten sen toimijat käyttävät joukkoviestinnäl-
lisiä tekstejä tämän todellisuuden haltuunotossa. Tässäkin Grossbeg (1995a: 62) 
korostaa lähestymistapansa antiessentialista luonnetta: ”Tehtäväkseni muotou-
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tui pyrkiä kehittämään sellainen retorisen kritiikin muoto, joka kykenisi kuvaa-
maan tekstin, yleisön ja arjen välisiä suhteita ei-fenomenologisella tavalla”.

Luvussa 4 tarkastelin teksti- ja käsitearkeologisesti sitä mitä Grossberg ajaa 
takaa vaatimuksellaan ”artikuloida kulttuurintutkimukselle toisenlainen fi losofi -
nen perusta”. Osoitin, että sekä rockkulttuuria että affektiivisen viestinnän teori-
aa koskevat kysymyksenasettelut liittyvät hänen projektiinsa tuottaa kulttuurin-
tutkimukselle toisenlainen, ei-kantilainen perusta ja kiinnittää populaari vaihto-
ehtoisen modernin kulttuurisiin käytäntöihin. Affektiivisen viestinnän lähtökoh-
dat liittyvät Grossbergin (emt. 29) haluun ”kritisoida esteettisiä ja viestinnällisiä 
malleja kulttuuristen käytäntöjen tutkimisessa”. Ei-kantilaisen ja vaihtoehtoisen 
modernin projektinsa näkökulman Grossberg (emt. 30–31) määrittelee näin: 
”meidän on asetettava moderni fi losofi a kyseenalaiseksi, koska se on osallise-
na ja artikuloituu niihin modernin vallan rakenteisiin, jotka haluamme hävittää. 
Juuri tämä modernin fi losofi an historiallinen artikuloituminen modernisaation 
ja moderniteetin käytäntöihin ja valtasuhteisin on dekonstruoitava”.

Tässä projektissa on kyse ”populaarin maun rihmastollisen genealogian esit-
tämisestä” (emt. 26), joka merkitsee kulttuuristen käytäntöjen analyysin kannal-
ta sen kysymistä, ”mitä merkitsee olla populaarikulttuurin fani eri konteksteissa, 
eri muodostumissa, erilaisissa liittoumissa” (emt. 26). Kulttuuri- ja tekstiarkeolo-
gisella luennallani osoitin, että tämä kulttuuristen käytäntöjen genealoginen pro-
jekti poikkeaa kuitenkin ratkaisevasti kulttuurintutkimuksen televisio-ohjelmien 
yleisötutkimuksista ja etnografi sista fanitutkimuksista. Grossberg ei nimittäin 
halua sitoutua niiden tapaan jäsentää näitä suhteita pelkästään vastaanottajien 
ja tekstien välisinä vuorovaikutussuhteina, koska hänen (emt. 22) mukaansa 
”kulttuuriset käytännöt toimivat aina samanaikaisesti monilla tasoilla ja tuottavat 
monia vaikutuksia, joita ei voi analysoida yksin ideologiateorian, tietoisuusteo-
rioiden tai semiotiikan avulla”. Kulttuurintutkimuksellisten lähestymistapojen 
ongelma on ollut siinä, että niissä vaikutukset luetaan esiin tekstistä tai niissä 
rekonstruoidaan yleisön tekstiin kohdistamat odotukset.  Grossberg ei tästä 
syystä ole ollut erityisen kiinnostunut konkreettien yleisöjen analyysista. Hänen 
(emt. 22) oman artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksensa ja affektiivisen 
viestinnän analyysinsa lähtökohtana on, että ”tekstit ja yleisöt itse sijaitsevat ja 
tulevat artikuloiduiksi laajemmissa artikulaatioiden konteksteissa, jotka määrit-
tävät kaikkien kulttuuristen käytäntöjen vaikutuksia”. 

Tutkimuksessani osoitin, että tämä radikaali asenne populaaria koskeviin 
yleisötutkimuksiin ja affektiivisten käytäntöjen analyysin kiinnittäminen deleu-
zelaiseen rihmastoajatteluun on tehnyt hyvin hankalaksi löytää kontaktipintaa 
Grossbergin analyysimallin ja esimerkiksi fanitutkimuksen välille, vaikka molem-
missa korostetaan affektiivisten käytäntöjen merkitystä toimijoiden toiminta-
kykyisyyden yhtenä olennaisimmista puolista. Mielestäni tässä on kysymys siitä 
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jännitteestä, joka Grossbergin artikulaatioteoriassa on kulttuurintutkimukselli-
sen ja deleuzelaisen rihmastoajattelun ja foucault’laisen materialisaatioteorian 
välillä. Tämä ratkaiseva ero kulminoituu tutkimuksessa lähemmin analysoituun 
sitaattiin, jonka haluan nostaa uudelleen esille, koska siinä kiteytyy hyvin, missä 
mielessä Grossbergin (emt. 26–27) rockkulttuurin kontekstuaalisten käytäntö-
jen analyysi ja affektiivisen viestinnän teoria eroaa muista kulttuurintutkimuk-
sellisista lähestymistavoista:

Minua eivät ole koskaan kiinnostaneet erilaisten fanien ja käytäntöjen spesifi -
en muodostumien (joita olen kutsunut koneistoiksi, näyttämöiksi ja liittoumik-
si) empiirisesti kuvattavat yksityiskohdat sinänsä. Minua ovat kiinnostaneet 
abstraktimmat kysymykset siitä, kuinka tällaiset ryhmitykset ja niiden vaiku-
tukset olisi ymmärrettävä. Konkreettinen ei ole koskaan kiinnostanut minua 
paikallisena, empiirisenä ilmiönä. Jätän sen itseäni paremmille kriitikoille ja 
analyytikoille. Sen sijaan olen ollut kiinnostunut laajemmalla tasolla rockkult-
tuurin konkreettisesta muodostumisesta, toisin sanoen tiettynä amerikkalai-
sen populaarikulttuurin muodostelmana.

Tätä teemaa Grossberg käy läpi rockkulttuuria koskevissa artikkeleissaan ja 
varsinkin teoksessa We Gotta Get Out of This Place se nousee entistä vahvem-
min esille. Tämän Grossbergin affektiivisen viestinnän keskeisen teeman voi tii-
vistää siihen, miten populaarikulttuuri tuottaa affektiivisia rakenteita ja artikuloi 
subjekteja omiin käytäntöihinsä. Grossberg korostaa affektiivisten rakenteiden 
merkitystä haluttaessa saada ote joukkoviestinnällisten tekstien asemasta vas-
taanottajan elämänmuotojen kokonaisuudessa. Tässä kokonaisuudessa affektii-
visilla käytännöillä on merkittävä rooli, koska juuri niiden kautta kulttuurin ja 
politiikan suhteiden uudelleenorganisoituminen on Grossbergin mukaan Yhdys-
valloissa tapahtunut.

Affektiivisen viestintäteorian keskeiseksi tutkimuskohteeksi nouseekin ruu-
miillisuuden politiikka, jota Fiske (1989a: 76) luonnehtii hegemonian käsitteen 
Akilleen kantapääksi. Affektiivisten näkökulmien tulo kulttuurintutkimuksellis-
ten viestintäteorioiden keskiöön on Fisken mukaan merkinnyt sitä, että mar-
xilaisissa, strukturalistisissa ja semioottisissa lähestymistavoissa on jouduttu 
ottamaan käyttöön sellaiset käsitteet kuin ruumis, mielihyvä, halu, merkitsijä. 
Ne ovat käsitteitä, jotka operoivat Fisken mukaan ideologisten sulkeumien ulko-
puolella. Ne ovat tässä mielessä populaarissa ja populaarista käytävän vastarin-
nan paikkoja. Näin siksi, että Fisken (emt. 76) mukaan ”ainoastaan ideologian 
ulkopuolella, käsitteiden (sense) ja kontrollin tuolla puolen on mahdollista muo-
dostaa käsitys siitä miltä vaihtoehdot voivat näyttää. Mielihyvän politiikat ovat 
ehkä ainoa keino, jonka avulla voimme paikantaa yhteiskunnallisen muutoksen 
voimat populaarin alueella”.

Vaikkei Grossberg varmasti tässä muodossa allekirjoitakaan Fisken väitettä, 
myös hänelle populaarin politiikat ovat asignikoivia käytäntöjä. Eikä ole  sattuma, 
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että We Gotta Get Out of This Place -teoksen kaksi viimeistä lukua käsittelevät-
kin affektiivisuuden politiikkoja, kulttuuristen käytäntöjen uudelleenorganisoi-
tumista ja niitä haasteita, joihin kriittiset tutkijat populaarin alati muuttuvissa 
konteksteissa joutuvat ottamaan kantaa. Kulttuurintutkimus kontekstuaalisten 
teorioiden rakentamisena merkitsee Grossbergille (19–20) jatkuvaa kulttuuris-
ta kamppailua teorioista ja teoriassa, sillä ”kulttuurintutkimuksen käytäntö etsii 
essentialismin ja antiessentialismin välistä maastoa, jotain sellaista, mitä voitai-
siin luonnehtia strategiseksi antiessentialismiksi tai anti-antiessentialismiksi. Se 
tähtää sekä dekonstruoimiseen että rekonstruoimiseen. Se sijoittaa analysoijan/
kriitikon käynnissä olevaan asemasotaan, jota käydään läpi erilaisten artikulaati-
okäytäntöjen”.

TEKSTIJÄRJESTELMÄANALYYTTINEN TASO

Jotakin varmaan on paikallaan sanoa myös tutkimukseni teoreettis-metodologi-
sesta ratkaisusta – siitä, miten olen käyttänyt tekstijärjestelmäanalyysia moder-
niteetin ja viestinnän problematiikkojen luennassa, miten sen avulla rakensin 
mediatutkimuksellisia tutkimusarkistoja erilaisten lähestymistapojen ympärille, 
ja ennen kaikkea miten sen avulla purin auki tutkimukseni keskeisimmät dis-
kursiiviset tieto-objektit: merkityksen, subjektin, representaation, viestinnän, 
populaarin, elämismaailman merkityskriisin ja välityksen.

Vaikka tutkimuksessani ei ole erityistä empiiristä osaa, sen korvaa tutki-
muksen sisään upotettu temaattisten tasojen rihmasto, joka on elimellinen osa 
tutkimukseni tekstuaalista kokonaisuutta, sillä niiden kautta teoreettisia kysy-
myksenasetteluja konkretisoidaan ja kyseenalaistetaan. Tutkimukseni kuluessa 
olen artikuloinut sen mediatutkimuksellisia, artikulaatioteoreettisia ja teksti-
järjestelmäanalyyttisia puolia lukuisissa eri kerrostumissa. Tekstijärjestelmä-
analyysini kohteena ovat olleet representaation, subjektin ja merkityksen tasot.  
Siinä on purettu auki erilaisten suuntausten ja lähestymistapojen teoreettisia 
sitou muksia moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen virittämässä kon-
tekstissa. Olen käynyt käsite- ja tekijäarkeologisesti läpi lukuisan määrän yksit-
täisten tutkijoiden tekstejä, joiden kirjo ulottuu empiirisestä mediatutkimukses-
ta postfeministisiin kulttuuriteorioihin. Kaikki teemat eivät tietenkään ole olleet 
esillä samalla intensiteetillä jokaisessa luvussa. Esittelyyn otettavat teemat ovat 
tarjonneet kartan erityyppisten viestinnällisten tekstien asemoimiseksi media-
tutkimuksen käsiteavaruuteen. Mediatutkimukselliset, artikulaatioteoreettiset 
ja tekstijärjestelmäanalyyttiset tarkasteluni toivoakseni ovat tarjonneet lukijalle 
kiinnekohtia, joiden avulla hän voinut suunnistaa tutkimukseni haarautuvien 
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polkujen viidakossa, joka ensilukemalla on saattanut vaikuttaa tiukkaan tieteelli-
seen kategorisointiin tottuneesta lukijasta Baabelin kirjastolta.

Vaikka tarkasteluni ovat liittyneet tutkimuksen kokonaisuudessa aina tutki-
muksellisten säännöstöjen esiinlukemiseen, niitä voi tarkastella myös tutkimuk-
seni yhtenä itsenäisenä ulottuvuutena, joka kulkee rihmastona läpi tutkimuksen. 
Tematisoinnin kohteeksi olen valinnut sellaisia viestinnällisiä ilmiöitä, joissa 
media tutkimuksen tietokentän jäsentymistä koskevat ongelmat ovat viime aikoi-
na selvimmin nousseet esille ja joiden kautta tietokentässä tapahtunutta siirty-
mistä käyttäytymistieteellisistä kulttuurintutkimuksellisiin kysymyksenasette-
luihin voidaan havainnollistaa.  

Tekstijärjestelmäanalyysin kannalta tematisointien avulla voidaan yhteis-
mital listaa joitakin mediatutkimuksen kannalta kiintoisia kysymyksiä, osoitta-
malla, että suuntausten hyvinkin erilaisista tietoteoreettisista lähtökohdista huo-
limatta monet viestinnän keskeiset kysymykset ovat tiettyyn rajaan asti yhteisiä 
kaikille suuntauksille. Tällä poikkitieteellisellä tarkastelullani testaan eri suun-
tausten käyttökelpoisuutta tekstien muodostamassa materiassa. Näin voidaan 
testata eri suuntausten selitysvoimaisuutta erilaisten viestinnällisten ilmiöiden 
tutkimuksessa.

Tekstijärjestelmäanalyysissani nousi esiin viisi temaattista kokonaisuutta, 
joista jokaisen kohdalla on tällä hetkellä havaittavissa tutkimuskohteen uudel-
leenmäärittelyä, joka johtaa myös metodologioiden ja teorioiden käsitteellistämi-
seen uudella tavalla. Toisin sanoen mediatutkimuksen tutkimukselliset säännös-
töt ovat edelleen käymistilassa. Tutkimuskäytäntöjen uudelleenarviointi liittyi 
ainakin seuraaviin tekijöihin: 1) journalistiset merkityskäytännöt, 2) ideologia-
teoreettiset lähestymistavat (niiden käsitykset merkityskäytännöistä ja subjek-
tipositioista), 3) kulttuurin, viestinnän ja populaarin väliset suhteet (miten jouk-
koviestinnälliset tekstit on jäsennettävissä osaksi yleisempää teemaa, joka liittyy 
populaarien politiikkaan postmodernissa yhteiskunnassa), 4) mediamaailmojen 
symbolinen konstituutio ja 5) yleisöetnografi a tiedotustutkimuksen metodologi-
sena haasteena, joista joitakin käsittelin yksityiskohtaisemmin jossakin luvussa 
ja joitakin jossakin toisessa, mutta ne ovat olleet rihmastona mukana koko tutki-
muksen ajan.

Tekstijärjestelmäanalyysini kulttuuri, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologiset 
luennat voidaan ymmärtää tutkimusretkiksi mediatutkimuksen episteemiseen 
saaristoon. Niiden avulla voidaan jäsentää esimerkiksi sitä 1) miten joukkovies-
tinnän tutkimusta jäsentävät tietomuodostumat ja niitä ohjaavat tutkimuskäytän-
nöt ovat löydettävissä mitä moninaisimmista tutkimuskohteista, jopa sellaisista 
jotka eivät ole tiukasti ottaen mediatutkimuksellisia (ideologia, kulttuuri, popu-
laari) tai 2) miten tietyt tutkimuskohteet (joukkoviestinnälliset tekstit, journa-
listiset merkityskäytännöt) tai erityiset lähestymistavat (ideologiateoreettinen 
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tutkimus, yleisöetnografi a) ovat tutkimuksellisilta lähtökohdiltaan palautetta-
vissa joidenkin tietomuodostumien teoreettisiin sitoumuksiin mutta ei toisten ja 
3) miten tietystä yksittäisistä tutkimusohjelmista (George Gerbnerin kulttuuri-
 indikaattoritutkimuksen mediamaailmojen symbolista konstituutiota koskevasta 
osasta, Jamesonin populaarien tekstien metakommentaarisesta luennasta, brit-
tiläisen kulttuurintutkimuksen postmodernistisen konjunkturalismin artikulaa-
tioteoriasta, Careyn rituaalisesta viestintämallista, Tuchmanin uutiskäytäntöjen 
analyysista, Peircen semioottisen viestinnällisyyden käsitteellistämisestäni ja 
Grossbergin affektiivisen viestinnän käsitteestä) löytyy aineksia niiden moni-
perspektiivisempään tulkintaan, jotka vahvemman luennan avulla voidaan tuot-
taa uudelleen niiden tietoteoreettiset sitoumukset ylittävästä näkökulmasta.

Kaikki esille nousseet teemat toimivat myös jollakin tasolla vaihtoehtoina 
selvärajaiselle tietomuodostumien jäsennykselle. Tietenkään tekstijärjestelmä-
analyysini ei ole kuin yksi tapa jäsentää uudelleen mediatutkimuksen keskeistä 
käsitteistöä uudeksi tutkimusarsenaaliksi. Tutkimuksessani olen sen avulla pyr-
kinyt osoittamaan, minkälaisia aineksia mistäkin suuntauksesta voidaan ottaa 
mukaan, kun halutaan rakentaa toimiva tutkimusohjelma joukkoviestinnällisten 
tekstien kaikinpuoliseksi analysoimiseksi. Tällaista moniperspektiivistä vies-
tintäteoriaa viestinnän ilmiöiden tutkimuksessa edustaa feministinen tutkimus, 
jota voitaisiin tästä näkökulmasta tarkastella paradigmojen haastajana. Sitä en 
kuitenkaan vielä tässä tutkimuksessa tehnyt. Tämä projekti ansaitsee oman tut-
kimuksensa. 

Seuraavaksi tarkastelen vielä tekstijärjestelmäanalyysini tuloksia tutkimuk-
seni yleisemmässä kontekstissa. Vedän yhteen kulttuuri- ja tekijäarkeologisella 
tasolla tutkimukseni tutkimusarkistot. Kulttuuriarkeologisella tasolla kysymys 
on moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen kohdentamisesta erilaisista 
mediatutkimuksellisista suuntauksista muodostamaani tutkimusarkistoon ja nii-
den asemoinnista viestinnän tutkimuksen metateoreettisten lähestymistapojen 
muodostamaan kontekstiin. Tekstiarkeologisella tasolla taas pureuduin siihen, 
miten erilaisia mediatutkimuksellisia suuntauksia edustavat tutkijat omassa ajat-
telussaan tuottavat moderniteetin ja viestinnän problematiikkojen tieto-objektit 
merkityksen, subjektin, representaation, viestinnän ja populaarin. Tekijäarkeolo-
ginen näkökulma liittyi 1980-luvulla käynnistyneen mediatutkimuksen käymis-
tilaa koskevaan kirjallisuuteen. Sen pohjalta olen itse asiassa monissa kohdin 
asemoinut jotkut tutkijat jonkun lähestymistavan edustajiksi sen mukaan miten 
he käymistilakeskustelussa ovat paikkaansa kentällä määritelleet. Lopuksi teen 
lyhyesti itserefl eksiivisestä näkökulmasta selkoa miten omasta mielestäni arti-
kulaatioteoreettinen kulttuurintutkimus tässä kokonaisuudessa toimii ja mitä 
puolia siitä olen tutkimukseni kuluessa kokenut virikkeellisiksi.  
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Sosiologiset mediatutkimussuuntaukset

Tarkastelin hallinnollista tiedotustutkimusta, jonka asema tiedotustutkimuksen 
erilaisissa käymistilakeskusteluissa on Journal of Communicationin vuonna 1983 
käynnistämän Ferment in the Field erikoisnumeron jälkeen arvioitu moneen 
kertaan uudelleen. Itse asetun tässä keskustelussa välittävälle kannalle. Kuten 
johdannossa korostin, valtavirran tai mcr-perinteen tarkastelu nykyhetken tie-
dotustutkimuksen tietokentässä aiheuttaa näkökulmallisia ongelmia. Aikaisem-
min tiedotustutkimuksen oppihistoriat kirjoitettiin valtavirran itsensä käsitteelli-
sistä sitoumuksista käsin, joiden standardeihin muita malleja verrattiin. Kentälle 
pyrkivät vaihtoehtoiset suuntaukset joutuivat legitimoimaan omat tutkimuskäy-
täntönsä suhteessa tähän. Valtavirran tutkimusparadigmojen menettäessä ase-
miaan tieteen oppialaluonteen määrittelijöinä on kysyttävä, miten tämän suun-
tauksen asemaan, merkitykseen ja sen saavuttamiin tuloksiin olisi muuttuvassa 
tilanteessa suhtauduttava.

Olisiko sitä tarkasteltava jäänteenomaisena historiallisena vaiheena tiedo-
tustutkimuksen historiassa vai olisiko valtavirran tutkimusperinteet reanaly-
soitava, löydettävä niistä muiden suuntausten orastavia piirteitä, jotka toisivat 
sen uudelleen tiedotustutkimuksen kenttään vai olisiko koko lähestymistavasta 
luovuttava? Kaikkia mahdollisuuksia on ehdotettu 1980-luvun käymistilakes-
kusteluissa. Itse olen sitä mieltä, että näitä kaikkia tarkastelutapoja voidaan 
valikoivasti käyttää. Nimittäin ilman tämän suuntauksen historiallisten juontei-
den ja aseman määrittämistä tiedotustutkimuksen yleisessä tietokentässä vaih-
toehtoisten suuntausten ymmärtäminen ei ole mahdollista; ja ilman valtavirran 
reanalyyttista luentaa siihen mahdollisesti sisältyvät kestävät ainekset ja muiden 
suuntausten orastavat siemenet, joita siitä myös löytyy, jäävät hyödyntämättä; ja 
siitä löytyy myös hylättäviä aineksia, jotka johtuvat toisaalta lähestymistapojen 
sisäisistä ristiriidoista ja toisaalta liian uskollisesta suuntauksen taustalla olevien 
emotieteiden käyttäytymistä koskeviin teorioihin pitäytymisestä – lähtökohtien 
refl ektoimattomuudesta.

Noudatan tässä aika pitkälle Ricouerin näkemystä, että ilman oppialan kon-
tekstuaalista ymmärtämistä sen yksittäisten suuntausten muodostumislogiikko-
jen selittäminen ei olisi mahdollista. Vaikka tutkimuksessa esittelenkin tämän 
suuntauksen historiallisia juonteita, määrittelin sen asemaa pitkälti tämän het-
ken tiedotustutkimuksen yleisessä kentässä.

Osaksi tästä syystä en käynyt tutkimuksessa kovin systemaattisesti läpi 
valta virran tutkimusta sen kulttuuriarkeologisesta näkökulmasta, vaan paikan-
sin sen kehityslinjat yleisellä tasolla. Sen sijaan tekstiarkeologisella tasolla otin 
lähitarkkaan esittelyyn joitakin mielestäni mielenkiintoisia tutkimuksia ja oppi-
alaa käsit televiä artikkeleita, joiden diskurssianalyyttinen luenta toisaalta toi 
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esille ne ydinuskomukset, jotka löytyvät tämän tutkimussuuntauksen taustalta, 
mutta toisaalta joissa on aineksia myös toisen tyyppiseen tulkintaan. 

Semioottis-kulturalistiset 
mediatutkimussuuntaukset

Semioottis-kulturalistisista lähestymistavoista tutkimukseni tekstijärjestelmä-
analyysin kohteeni oli brittiläinen kulttuurintutkimus, jonka näkemyksiä viestin-
nän, kulttuurin ja moderniteetin suhteista tarkastelin brittiläisen mediatutkimuk-
sen kriittisessä kentässä, eli suhteessa screenteorian ja poliittisen taloustieteen 
vastaaviin näkemyksiin. Osoitin miten siinä tapahtui 1980-luvulla voimakasta 
eriytymistä toisaalta suhteessa yhdysvaltalaisen joukkoviestinnän tutkimuk-
seen, mutta myös brittiläiseen mediasosiologiseen tutkimukseen. Brittiläisellä 
mediatutkimuksella on ollut myös vahva jalansija muidenkin mediatutkimuksen 
lähestymistapojen kysymyksenasettelujen painottumisessa 1990-luvulla. Kult-
tuurintutkimuksessa kirjallisen humanismin, dialektisen sosiologian, resistans-
siteorian, strukturalistisen ja postmodernin konjunkturalismin vaiheissa testat-
tiin monia erilaisia mediateorioita ja kehiteltiin niiden pohjalta malleja joukko-
viestinnällisten tekstien ja niiden kulttuuristen käytäntöjen tutkimiseksi, joita on 
otettu käyttöön mediatutkimuksessa yleisemminkin.

Brittiläisessä mediatutkimuksessa 1980-luvlla tapahtunutta voimakasta koh-
dentumista merkityskäytäntöjen analyysiin ja erityisesti ideologisten käytäntö-
jen tutkimiseen luin teksti- ja käsitearkeologisesti seuraavasta näkökulmasta: 
mikä on kulttuurintutkimuksen ja kriittisten lähestymistapojen asemaa suhtees-
sa hallinnollisen tai liberalistis-pluralistiseen tutkimukseen, entä kriittisen tutki-
muksen (strukturalistis-semioottisen tutkimuksen, poliittisen taloustieteen, kult-
tuurintutkimuksen ja screenteorian) ideologiateoreettisen mediatutkimuksen 
panos. Erityisesti, vaikkakaan en kovin systemaattisesti, tarkastelin kulttuurin-
tutkimuksen kirjallis-humanistisen, dialektisen sosiologian, resistanssiteorian, 
strukturalistisen ja postmodernin konjunkturalismin vaiheen merkitystä brit-
tiläisessä mediatutkimuksessa. Lähempään analyysin tässä kontekstissa otin 
Grossbergin artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen jäsentymisen, kos-
ka se ankkuroituu vahvasti kummankin konjukturalistisen vaiheen keskeisiin 
teoreettisiin lähtökohtiin.

Lukiessani teksti- ja käsitearkeologisesti kulttuurintutkimuksen käsityksiä 
erilaisista viestinnällisistä ilmiöistä, osoitin että Grossbergin väitettä Williamsin 
ajattelussa tapahtuneesta siirtymästä teksteistä käytäntöihin, rakenteista muo-
toon ja totaliteetista hegemoniaan voidaan soveltaa yleisemminkin kulttuurintut-
kimuksen alueella tapahtuneita muutoksia tarkasteltaessa.
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Toisin kuin muiden lähestymistapojen, kulttuurintutkimuksen tekstiarkeo-
logisen luentani kohteena ei ollut Grossbergia lukuun ottamatta kenenkään 
yksittäisen tutkijan tuotanto, vaan tiettyä teemaa koskeva tutkimuskirjallisuus, 
jonka pohjalle tämän lähestymistavan tutkimusarkisto rakennettiin. Kyse ei ollut 
niinkään intertekstuaalisesta tietomuodostuman luennasta, vaan pikemminkin 
intratekstuaalisesta, jossa joukko tutkijoita jakaa tietyt ydinuskomukset, mutta 
samalla työstää niitä uusiin käytäntöihin sopiviksi. Tämän lähestymistavan ana-
lyysini ankkuroituu muita voimakkaammin kulttuuriarkeologiseen, joka puoles-
taan väistämättä johti juuri multidisiplinaarisiin pohdiskeluihin. Toisaalta juuri 
monitieteisyyttä on pidetty kulttuurintutkimuksen luonteenomaisena piirteenä, 
joten tämän lähestymistavan analyysin voi nähdä kontekstuaalistuvan kohteen-
sa näköiseksi.

Interaktionistiset mediatutkimussuuntaukset

Tässä kontekstissa käsittelin pragmatistisiksi kulturalisteiksi nimeämiäni media-
tutkijoita, ennen muuta James W. Careyn ja Norman K. Denzinin mediatutki-
muksellista ajattelua. He edustavat mielestäni sellaista yhdysvaltalaista kult-
tuurintutkimuksellista media-analyysia, jossa tutkimukseni moderniteetin ja 
viestinnän problematiikat ovat vahvasti läsnä. Heidän ajattelustaan löytyy myös 
selkeitä yhtymäkohtia Grossbergin edustamaan artikulaatioteoreettiseen kult-
tuurintutkimukseen. Eli molempien tuotannosta työstin esiin teksti- ja käsitear-
keologisella luennalla aineksia viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin välisten 
suhteiden pohdintaan sen avainkäsitteiden merkitys, representaatio ja subjekti 
avulla.

Osoitin myös, että heidän ajattelunsa laajempi konteksti – pragmatistinen 
kulturalismi – ei ole ollut kovin näkyvästi esillä mediatutkimuksessa. Careyn 
ja Denzinin avulla loin kontekstia brittiläisen kulttuurintutkimuksen, Gross-
bergin artikulaatioteorian ja kanadalaisen koulukunnan välille. Vaikka tämän 
lähestymis tavan viestinnän, kulttuurin ja moderniteetin suhteiden välinen tema-
tiikka on konstruoitu näiden kahden tutkijan avulla, se ei palaudu heidän esittä-
miinsä näkemyksiin. Käytin heidän näkemyksensä joukkoviestinnästä kuitenkin 
niinä pitkospuina, joiden avulla interaktionistisen lähestymistavan joukkovies-
tintää koskevia teorioita peilasin. Tarkastelin Careyn ja Denzinin viestintäajat-
telua kulttuuri-, teksti- ja tekijäarkeologisesti lukemalla esiin niitä puolia heidän 
ajattelustaan, jotka löytyvät muodossa tai toisessa muidenkin interaktionististen 
tutkijoiden tuotannosta.

Pragmatistista kulturalismia, symbolista interaktionismia ja kanadalaista 
koulukuntaa koskeva tekstijärjestelmäanalyysini oli kohdennettu näin, koska 
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sitä kautta sain luettua esiin yhden linjan, joka yhdistää interaktionistisen lähes-
tymistavan hyvinkin erikuntaisilta vaikuttavaa tutkijakavalkadia. Myös oheiskir-
jallisuus oli valittu pragmatistiseksi kulturalismiksi nimeämästäni tutkimusarkis-
tosta. Lisäksi tällainen luenta antoi mahdollisuuksia tehdä vertailuja Grossbergin 
artikulaatioteoreettiseen kulttuurintutkimukseen. Grossberg (1997b: 272–286) 
itse nimittäin kuuluttaa myös tällaisen vaihtoehtoisen tutkimuksellisen konteks-
tin rakentamista. Siteeraan vielä uudelleen häntä, koska tämä sitaatti mielestäni 
tarjoaa uusia aineksia mediatutkimuksen itseymmärrykseen, sen kontekstuaa-
listamiseen uusista lähtökohdista. Grossberg (emt. 275–276)  kirjoittaa.

1900-luvulla on ollut lukuisia intellektuaalisia avauksia, jotka jälkikäteen tar-
kasteltuna olisivat voineet toimia kotoperäisen kulttuurintutkimuksen lähtö-
kohtana (ja jotka on jälkikäteisesti artikuloitu uudelleen kulttuurintutkimuk-
seen). Tällaisista lähtökohdista voisi mainita afro-karibialaisen ja afroame-
rikkalaisen tutkimuksen perinteet, progressivismin (ja sen intellektuaaliset 
kytkennät Chicagon kouluun), varhaisen mediatutkimuksen (sellaiset kuin 
Lippmannin Public Opinion ja Payne Foundationin tutkimukset), merkittävät 
yritykset viestintätutkimuksen poikkitieteelliseen ja monimetodologiseen tut-
kimukseen (Lazarsfeldin pyrkimys yhdistää kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 
tutkimus tai Schrammin perustama mediatutkimuksen yksikkö Columbian 
yliopistoon), Harold Innisin ja Kenneth Burken potentiaalinen vaikutus (mo-
lemmat tuottivat omat kulttuurintutkimuksen mallinsa, mutta kumpaakaan ei 
kehitelty heidän tarkoittamastaan näkökulmasta), 1940- ja 1950-lukujen mas-
sakulttuurikeskustelu ja tietenkin myös American Studiesin kokeilut ja väli-
aikainen menestys 1950-luvun jälkeen.

Interaktionistisella tutkimuksella ei ole mitään vakiintunutta (siis itsenäistä) ase-
maa mediatutkimuksen oppihistoriassa. Tästä johtuu, että sen paikka on viime 
aikoihin asti ollut hankalasti hahmotettavissa. Tilanne on kuitenkin muuttunut 
mediatutkimuksen erilasiin perinteisiin kohdistuneen reanalyyttisen tutkimuk-
sen myötä, joka on mahdollistanut pragmatistisen kulturalismin, interaktionis-
ten suuntausten ja kanadalaisen koulukunnan eriytyneemmän analyysin.

Tämän perinteen oma tekstijärjestelmäanalyysini ei myöskään asetu mihin-
kään oppihistorialliseen jatkumoon. Siinä tuotetaan radikaalin kontekstualismin 
oppien mukaisesti sellainen konteksti, jossa niin pragmatistisen kulturalismin, 
symbolisen interaktionismin kuin kanadalaisen koulukunnan käsityksiä viestin-
nällisten ilmiöiden luonteesta voidaan lukea samasta perspektiivistä.  Kaikissa 
on kysymys viestinnän ajallis-avaruudellisista ulottuvuuksista (erilaisten media-
muotojen intra- ja intermediaalisista suhteista). Se miten nämä suhteet jäsentä-
vät myöhäismodernin erilaisia kulttuurilogiikkoja on se, joka pitää näitä  muuten 
varsin erilaisia viestintäkonseptioita koossa. Perustelen tällaista luentaa sillä, että 
uudet viestintämuodot organisoivat toimijoita uusin ajallis- avaruudellisiin vuoro-
vaikutussuhteisiin ja tätä kautta tällainen kysymyksenasettelu tuo  nämäkin suun-
taukset mediatutkimuksen tämän hetkisten  kysymyksenasettelujen  ytimeen.
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Fenomenologis-hermeneuttiset 
mediatutkimussuuntaukset

Tutkimuksessani osoitin, että kommunikaatio fi losofi sena ongelmana, erityisesti 
sellaisena fi losofi sena ongelmana, joka koskee merkityksiä ja niiden maailmaa 
konstituoivaa luonnetta ja merkitysten kautta annettua välittömän tiedon mah-
dollisuutta ja perusteita, on keskeinen fenomenologinen ongelma, johon löytyy 
erilaisia vastauksia. Fenomenologisessa mediatutkimuksessa kysymystä on 
lähestytty puhtaan fi losofi sesti, tiedotusvälineiden teknologisen roolin kautta, 
uutiskäytäntöjen analyysin avulla sekä joukkoviestinnän vastaanottoon liitty-
vien tekijöiden pohjalta, joista näkökulmista tutkimukseni eri luvissa esittelin 
fenomenologis-hermeneuttista tutkimusta. Ensimmäistä näkökulmaa edustavat 
Richard Lanigan, Calvin O. Schrag ja Thomas McCoy, toista puolestaan Joseph 
Pilotta ja Don Ihde, kolmatta taas Gaye Tuchman ja David Altheide ja neljättä 
Tony Wilson.

Transsendentaalisten suuntausten tekstijärjestelmäanalyysini oli vahvasti 
kulttuuriarkeologista osaksi jo siitäkin syystä, että fenomenologisten ja herme-
neuttisten tiedotustutkimuksellisten sovellutusten ymmärtäminen vaatii jonkin 
verran kulttuurista tausta. Myös yksittäisten tutkimusten tekstiarkeologinen 
luenta tuo esille niitä ongelmia, joihin tämän tyyppisessä tutkimuksessa törmä-
tään, sillä fenomenologisen analyysin läpivieminen on osoittautunut tosi hanka-
laksi ja tutkijat ovat lähes poikkeuksetta käyttäneet sen rinnalla monia muitakin 
selitysstrategioita. Mutta toisaalta sekä fenomenologisiin että hermeneuttisiin 
lähestymistapoihin sisältyy näkökulmia, joita ei ole viestinnän tutkimuksessa 
vielä läheskään ammennettu tyhjiin. Esimerkkinä siitä millaista fenomenologi-
nen tutkimus voi haastavimmillaan olla käytin Don Ihden näkemyksiä siitä, mi-
ten median tuottamat kulttuuriset järjestykset muokkaavat toimijoiden suhdetta 
niin välineeseen, arkipäiväänsä kuin kanssasubjekteihinsa.

Esimerkinä tästä esittelin joukkoviestintää, teknologiaa ja elämismaailman 
konstituutiota koskevaa keskustelua kehittelemällä Pilottan ja Ihden ajatuksia. 
Tiedotusvälineiden teknologisen roolin tarkasteleminen fenomenologisesta 
näkö kulmasta tuo mielestäni uusia virikkeitä tällä hetkelläkin käytävään viestin-
täteknologiaa koskevaan keskusteluun. Tekstianalyyttisesta näkökulmasta kyse 
on teoreettisten käytäntöjen soveltavasta analyysista, jossa lähdin liikkeelle jois-
takin Ihden ja Pilottan käsitteistä ja tuotin niille käsitearkeologisesti uutta tul-
kintaa, jonka avulla muokkasin sitä kulttuurista kontekstia, jossa fenomenologit 
tarkastelevat viestinnän roolia ihmisten arkielämän käytäntöjen kirjossa. Kult-
tuuriarkeologisella luennallani toisin sanoen tuotin sellaisen kontekstin, jossa 
fenomenologista mediatutkimusta voitaisiin hyödyntää.
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Uutistutkimuksessa fenomenologia oli näkyvästi esillä 1970-luvulla, mutta 
ei enää samassa määrin myöhemmin. Varsinkin Gaye Tuchmanin teos Making 
News. A Study in the Construction of Reality (1978) muodostui alan perustut-
kimukseksi. Lisensiaatintutkimuksessani (Puoskari 2002) tarkastelinkin sitä 
yksityiskohtaisemmin, koska siitä löytyvät kaikki fenomenologisen tutkimuksen 
perusteemat, joita erittelin analyyttisesti kulttuuri-, teksti- ja käsitearkeologisis-
ta näkökulmista. Vaikka myös Altheiden ja joidenkin muiden tutkimukset ovat 
 olleet tällä alueella merkittäviä, tarkastelin niitä kuitenkin vain Tuchman-analyy-
sini virittämässä kontekstissa.

Prosessuaaliset 
mediatutkimussuuntaukset

Prosessuaalisissa lähestymistavoissa kyseenalaistetaan muodossa tai toisessa 
moderniteetin problematiikan avainkäsitteistö. Osoitin miten niissä hylätään 
käsi tykset viestinnästä niin kulttuurisina käytäntöinä, informaation vaihtona kuin 
interaktiivisina merkityksenantoprosesseina. Peruslähtökohtana niissä kaikissa 
on kontekstittomien merkitysten olemassaolon kieltäminen. Tällaisia kontekstu-
aalisia merkityiksi ei voi lineaarisen mallin tavoin siirtää koherentilta subjektil-
ta toiselle koherentille subjektille, koska sellaisia subjekteja ei yksinkertaisesti 
ole olemassa. Viestinnässä on kysymys aina väärästä kommunikaatiosta (mis-
communication) ja subjektien nähdään muodostuvan mitä moninaisimmissa ja 
ristiriitaisimmissa positioissa, jotka muuttuvat kulttuuristen muutosten mukana. 
Tämä näkemys on tullut entistä hallitsevammaksi myös kulttuurintutkimuksen 
tämän hetken viestintää koskevissa tutkimuksissa ja siitä syystä kehittelenkin 
luvussa 3 jälkistrukturalististen suuntausten käsityksiä viestinnästä rinnan näi-
den uusien kulttuurintutkimuksellisten näkemysten kanssa. Tekstijärjestelmä-
analyysin avulla luin esille ne erityispiirteet, jotka tekevät artikulaatioteoriasta 
yhden version prosessuaalista viestintämallia – näin ainakin Grossbergin tapauk-
sessa, joka ottaa lähtökohdakseen sekä Foucault’n että Deleuzen kehittelemät 
käsitykset kulttuuristen käytäntöjen antiessentialistisesta luonteesta.

Lopuksi haluan vetää yhteen tutkimukseni keskeisimmän tematiikan tarkas-
telemalla mediatutkimusta modernin tieteen murroksessa. Tämä murros on ol-
lut yhtenä säkeenä tutkimuksessa, kun olen kytkenyt joukkoviestinnällisiä teks-
tejä, viestinnän tutkimuksen metateoreettisia lähestymistapoja, erilaisia media-
tutkimuksellisia suuntauksia ja populaaria koskevia tutkimustapoja viestinnän, 
kulttuurin ja moderniteetin muodostamaan kontekstiin.
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Mediatutkimus modernin tieteen murroksessa

Lowe on esittänyt teoksessaan History of Bourgeois Perception (1982), että olem-
me todistamassa typografi sen kulttuurin vaiheessa hallinneen analyyttiseen 
järkeen ja spatio-temporaaliseen episteemiseen säännöstöön perustuvan ajatus-
muodon hajoamista – ajattelumuodon, jossa tiedon lähtökohtana ja apriorisena 
perustana olivat objektiivinen aika ja avaruus.

Uudessa tulemisensa tilassa olevassa episteemisessä järjestyksessä aika 
ja avaruus eivät enää ole havaitsemista ohjaavia ja jäsentäviä absoluuttisia viite-
kehyksiä, vaan niistä tulee systeemin efektejä (de Saussure) tai ne nähdään 
tietyn paradigman kautta annettuina struktuureina (Kuhn). Uusi episteeminen 
järjestys – jota voi luonnehtia postmodernistiseksi ja jonka keskeisiä piirteitä 
analysoin juuri tästä näkökulmasta luvuissa 2 ja 3 – perustuu synkroniselle sys-
teemille: binaarisille oppositioille ja eroille ilman identiteettiä (Derrida). Ilmiöi-
den jäsentäminen eroina ilman identiteettiä merkitsee esimerkiksi vapautumista 
käsitteen ja käsitteen kohteena olevan objektin välisestä erottamattomasta yk-
seydestä: merkitsijä ja merkitty eivät enää ole paperin kaksi puolta (Saussure: 
”et voi leikata toista leikkaamatta toista”) vaan ne kulkevat omia teitään. Samaa 
ideaa noudattaa myös Jamesonin metakommentaarinen luentamalli, jolla on sel-
keitä yhtymäkohtia oman tekstijärjestelmäanalyysiani kanssa. Ymmärrän teks-
tisyyden samoin kuin Jameson. Hän (1981: 297) toteaa, että ”jos ’teksti’ ymmär-
retään oikein, se ei ’redusoi’ todellisuutta pieniksi, tulkittavissa oleviksi kirjoite-
tuiksi dokumenteiksi niin kuin on käynyt joissakin semioottisissa käytännöissä. 
Se vapauttaa meidät empiirisestä objektista – olipa tämä instituutio, tapahtuma 
tai yksittäinen teos – kiinnittämällä huomiomme sen konstituutioon objektina ja 
sen suhteisiin muihin näin konstituoituneisiin objekteihin”.

Binaarioppositioiden kumoamisen lisäksi postmodernia episteemiä luonneh-
tii historiattomuus ilmiöiden selittämisessä. Tämä on merkinnyt mm. sitä, että 
kehitystä ei nähdä lineaarisena etenemisenä ajassa, vaan muunnoksina, trans-
formaatioina (Foucault): synkronisen systeemin korvautumista seismi sessä 
kumouk sessa toisella synkronisella systeemillä. Tieto muodostaa myös tällai-
sen synkronisesti muuttuvan systeemin – systeemin, joka koostuu yksiköistä, 
joiden välillä on vain eroja. Tieto ei järjesty diakroniseksi puhuntojen (parolen) 
kehittyväksi järjestelmäksi, vaan se muodostaa synkronisen erojen systeemin 
( langue). Tutkimuksessa käsitellyt populaarin tutkimusta koskevat tutkimus-
tavat ja erilaiset mediatutkimuksen suuntaukset on mielestäni järkevää ajatella 
puhun toina viestinnän tutkimuksen metateoreettisten lähestymistapojen muo-
dostamassa laajemmassa synkronisessa tietojärjestelmässä, jonka tutkimuk-
sessani muodostivat moderniteetin ja viestinnän problematiikat. Tällä tavalla 
erilaisten media tutkimuksellisten suuntausten käsityksiä viestinnällisyydestä ja 
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joukkoviestinnällisten tekstien roolia myöhäismodernissa kulttuurissa voidaan 
lukea puheenvuoroina, jotka osallistuvat omina ääninään mediatutkimuksesta 
käytävään keskusteluun

Strukturalismi ja jälkistrukturalismi, joista voidaan puhua yhdessä ranskalai-
sena teoriana, ovat merkinneet tai niiden tulkitaan merkinneen peruuttamatonta 
muutosta modernin tieteen tietokentässä: ajalliseen seurantaan ja jatkuvuuteen 
perustuva porvarillinen episteemi sai rinnalleen haastajan – epäjatkuvuutta, mul-
tiperspektiivisyyttä suosivan tiedontuottamisen postmodernin strategian. Tämä 
paraloginen tiedekonseptio (Lyotard) voitaneen ehkä nimetä siksi paljon puhu-
tuksi, mutta vähemmän ymmärretyksi postmoderniksi tieteeksi tai jos ei vielä 
tieteeksi, niin ainakin postmoderniksi asenteeksi tieteeseen. 

Tutkimuksessani osoitin tarkemmin, miten tämäntyyppiset kysymyksen-
asettelut ovat ankkuroitavissa viestinnän tutkimuksen metateoreettisiin lähesty-
mistapoihin ja miten ne aktualisoituvat 1980-luvulle tultaessa erilaisissa media-
tutkimuksellisissa suuntauksissa. Tosin vasta jälkistrukturalistisissa medianäke-
myksissä ja kulttuurintutkimuksen postmodernistis-konjunkturalistisessa tieto-
muodostumassa niitä voi pitää myös tuota muodostumaa jäsentävinä viitekehyk-
sinä.

Mitä teitä tämä murros on sitten tarkemmin ottaen tunkeutunut mediatutki-
muksen tietokenttään? Murroksen teoreetikoista alan keskustelussa on näky-
vimmin vedottu Kuhnin paradigmamalliin ja Foucault’n diskurssiteoriaan seli-
tettäessä kentällä tapahtuvaa liikettä. Yhteiskuntatieteiden eri alueilla tapahtuvia 
siirtymiä tutkittaessa, joiden heijastumia myös mediatutkimuksen käymistila 
mielestäni pitkälti on, ei voi jättää huomiotta Lowen, Foucault’n ja Lyotardin 
ohella myöskään Reissia (1982), Dallmayria (1981), Shapiroa (1981; 1987), 
 Aggeria (1989; 2000), Whitea (1978) tai Saidia (1983), jotka kaikki tarkastelevat 
murroksen tieteenfi losofi sia seurauksia joko yleisessä kulttuurisessa konteks-
tissa (Lowe, Lyotard, Reiss) tai omilla alueillaan (Dallmayr ja Shapiro politiikan 
tutkimuksessa, Agger sosiologian tieteenteoreettisissa analyyseissa, White histo-
riankirjoituksessa ja Said orientalismin tutkimuksessa). 

Mediatutkimuksellisia implikaatioita voi jäljittää Journal of  Communication 
-lehden vuoden 1983 erikoisnumeron Ferment in the Field ja saman lehden 
vuonna 1993 alan käymistilaa uudelleen arvioivien Future of the Field ja kaksi-
osaisen teossarjan Rethinking Communication (ed. Brenda Dervin ym. 1989) 
artikkeleiden valossa. En käynyt tätä keskustelua tutkimuksessani kovinkaan 
systemaattisesti läpi. Paikannan sen kuitenkin tähän murrokseen. Tutkimuksen 
kuluessa samoja kysymyksenasetteluja kuitenkin valaistiin viestinnän, populaa-
rin ja artikulaation muodostamassa tutkimusavaruudessa ja siinä tavassa, jolla 
Grossbergin edustama artikulaatioteoreettisen kulttuurintutkimuksen affektiivi-
sen viestinnän teoria edustaa tässä suhteessa vaihtoehtoista modernia.
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Kätevimmin tämä murros saadaan esille tarkastelemalla mediatutkimuksen 
kahdennettua perinnettä. Tarkastelen tutkimukseni lopuksi vielä kerran perin-
teistä siirto- ja yhteisyysmallia kommunikatiivisissa muodoissa tapahtuneesta 
episteemisestä murroksesta käsin. Postmodernin yhteiskunnan kommunikaa-
tio-ongelmat, myös sen tutkimusongelmat, juureutuvat siirtymästä typografi ses-
ta kommunikaatiomuodosta elektroniseen: visuaalisesta audiovisuaaliseen. Siir-
tymäkausi, jota parhaillaan elämme, on nostanut tutkimusta ohjaavat episteemi-
set säännöstöt pintaan, mahdollistaen teorioiden metakommentaarisen luennan. 
Seuraavaksi tarkastelenkin tekstijärjestelmäanalyysin välinein millaisia siirtymiä 
tieto-objekteissa tapahtuu siirryttäessä episteemistä toiseen.

Voimme kysyä, millä tavalla siirto- ja yhteisyysmalleissa – tai laajemmin 
tutkimuksessa esille olleissa viestinnän tutkimuksen metateoreettisissa lähes-
tymistavoissa, erilaisissa mediatutkimuksellisissa suuntauksissa ja populaaria 
koskevissa tutkmustavoissa – on vastattu tai kyetään vastaamaan episteemisen 
murroksen, jos siitä on kyse, asettamiin haasteisiin. Haasteen ydin on siinä, että 
”niin kauan kuin edelleen tarkastelemme maailmaa porvarillisesta yhteiskun-
nasta johdetuin käsittein, emme kykene ottamaan huomioon byrokraattisen, 
hallitun kulutuksen yhteiskunnan uusia tendenssejä. Meidän tulee tutkia maail-
maa sen omin termein, vain siten voimme pyrkiä kohtaamaan elämämme todel-
liset aukkopaikat”, kiteyttää Lowe (emt. 161). 

Kuten tutkimuksessa osoitin, Derrida ottaa Loweakin selvemmän kannan 
joukkoviestinnässä tapahtuneeseen murrokseen ja sen vaatimien uusien tutki-
musmenetelmien suhteeseen. Derrida ymmärtää oman grammatologisen meto-
dinsa tämän uuden viestintäjärjestelmän empiiriseksi tutkimusmalliksi. Niin kuin 
muistamme, Derrida (1988: 21–22)  näkee teoksensa Of Grammatology pohjus-
tavan ”tiedonvälityksen alueella tällä hetkellä tapahtuvien mullistusten empiiris-
tä tutkimusta, toisin sanoen niiden uusien struktuurien tutkimista, jotka tietojen 
käsittelyssä ja arkistoinnissa ja kaikissa formaalisissa käytännöissään supistavat 
puheen, foneettisen kirjoituksen ja kirjan osuutta systemaattisesti ja huomatta-
vasti”.

Tutkimuksessani pohdinkin viestintää ja sen tutkimusta juuri tästä perspek-
tiivistä: kävin tekstijärjestelmäanalyyttisesti sitä, millä tavalla byrokraattisen yh-
teiskunnan, josta myös nykyään panoptikaalisena järjestelmänä puhutaan, uudet 
kommunikatiiviset tendenssit, jotka ilmenevät joukkoviestinnän audiovisualisoi-
tumisena ja multimedialisoitumisena, on jäsennettävissä siirto- ja yhteisyysmal-
lien avulla. Tarkastelin kulttuuri-, teksti-, käsite- ja tekijäarkeologisesti sitä, millä 
tavalla tutkimuksessani esille olleiden erilaisten mediatutkimuksellisten suun-
tausten teoreettisia aineksia voidaan käyttää vastaamaan tähän episteemisessä 
järjestyksessä tapahtuvaan muutokseen.
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Voidaan kysyä onko yhteiskunnallinen järjestys, jota hallinnolliset tutkijat 
ovat kriittisten mielestä tukeneet, jo menneisyyttä. Jos se on menneisyyttä, sil-
loin hallinnollinen tutkimus olisi vieraantunut tutkimuskohteestaan: se tutkii 
vielä porvarillista yhteiskuntaa, vaikka sen tulisi tutkia kontrolloidun kulutuksen 
yhteiskuntaa, jota tutkivat tällä hetkellä mm. Gandy (1993), Lyon (1994; 2001) 
tai Poster (1990; 1995; 2001). Mutta onko toisaalta myös niin, että kriittisiltä tut-
kijoilta on samoin jäänyt kontrolloidun, panoptikaalisen merkkiyhteiskunnan 
erityispiirteet huomiotta: herruudesta vapaa kommunikaatioyhteisö (Haber-
mas) tai lingvistinen terapia (Marcuse) ovat porvarillisen yhteiskuntamuodon 
käypää kritiikkiä, mutta eivät enää merkkien valtakunnan kritiikkiä, yhteiskun-
tamuodostuman jonka ydin voidaan Aronpuroa (1983: 42–43) siteeraten kiteyt-
tää seuraavasti:

Kansa, ruumiiden kuuliainen ja hyödyllinen joukko
toiseksi luonnoksi muuttuneen voiman kätkemissä
koskaan päättymättömissä kuulusteluissa
Näkemisen mahdollistavien keinojen tieteen saavutus
huolellisesti punnittu ja taitava julkisuusjärjestelmä
Johtajien hymyilevien kasvojen alituinen läsnäolo
Ei piilopaikkoja, ei hämäräperäisiä kohtauspaikkoja
Läpikotaisin oivallettu yksityiskohdan
äärettömyyden herruus
jonka kautta valta saa otteen ruumiista
lannistaa hyödyttömän liikehdinnän
kaikenlaisen turhan säpinän
aineellisen hyvän kasvuksi
Tunnukseton liikkuminen mahdotonta
Valtion tunnus
toimiva katselujärjestelmä

Tässä on luonnehdittu se panoptikaalinen yhteiskuntajärjestys, jonka taitavasta 
julkisuusjärjestelmästä meidän mediatutkijoina olisi saatava ote, mutta saattaa 
olla hyvinkin niin, että parhaan teoreetikonkin ote kirpoaa, myös tämän tutki-
muksen tekijän, kun häntä muistutetaan erään toisen ajattelijan jo ammoin 
esittämästä väitteestä: ”kaikkien kuolleiden sukupolvien perinteet painavat vuo-
renraskaina elävien aivoja”. Laskeutukaamme siitä huolimatta vuorelta ja julista-
kaamme Jumala kuolleeksi!

Postmodernin yhteiskunnan teoreetikot eivät juuri luota suuriin emansi-
paatiokertomuksiin. Niiden aika on ohi, sillä Baudrillardin (1980: 148) mukaan 
”jokai nen liike joka panostaa kaiken vapautukseen, emansipaatioon, historialli-
sen, kollektiivisen tai puhuvan subjektin pelastamiseen, pyrkien herättämään 
tietoisuutta ellei tiedostamatonta, yksilöllistä tai kollektiivista, on sokea sille tosi-
asialla, että se vahvistaa systeemiä, jonka päämäärä tällä hetkellä on juuri merki-
tysten ja puhuntojen ylituotanto ja uudelleensynnytys”.
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Onko tästä tehtävä seuraava negatiivinen johtopäätös: emansipaatio regu-
latiivisena periaatteena voi toimia vielä vastadiskurssina repressoidussa yhteis-
kunnassa, mutta ei enää repressiivistä toleranssia (Marcuse) harjoittavassa säpi-
nättömässä merkkien valtakunnassa, jossa Aronpuroa (1983: 42) uudemman 
kerran siteeraten

Kurittomuus, ihmisen keskeinen perusoikeus
museoitu esityksiin
muinaisten kumouksellisten urotöistä
esitykset arkistoitu

Nämä teemat liittyvät oleellisesti tutkimukseni moderniteetin ja viestinnän prob-
lematiikkoihin. Tutkimukseni ja Lowen pohjalta olen taipuvainen väittämään 
seuraavaa: siirtomallien mukainen näkemys viestinnästä on lineaarinen, siinä 
viestintä nähdään spatio-temporaalisena sanoman siirtämisenä. Se noudattaa 
typo grafi sen järjestyksen episteemisiä sääntöjä: viestintä tapahtuu ajan ja ava-
ruuden objektiivisten rakenteiden puitteissa ja autonomisiksi ymmärrettyjen 
subjektien kesken. 

Kuten osoitin, siitä mihin tämä jakaminen perustuu, ollaankin tosi montaa 
mieltä. Esimerkiksi brittiläisessä kulttuurintutkimuksessa, interaktionistissa 
lähestymistavoissa, fenomenologisissa suuntauksissa ja jälkistrukturalistisissa 
medianäkemyksissä viestintä mielletään merkitysten jakamiseksi. Niiden epis-
teemiset säännöstöt – varsinkin jälkistrukturalististen medianäkemysten ja kult-
tuurintutkimuksen postmodernistis-konjunkturalistisen vaiheen – ovat peräisin 
postmodernista episteemistä: merkitys on rajoittamaton prosessi, subjekti on 
prosessin nivel, viestinnässä on kysymys tekstisysteemien välisestä diskursiivi-
sesta taistelusta tietyssä kommunikatiivisessa kontekstissa.

Siirtomallien kommunikatiivisen kulun rakenteistuminen noudattaa typo-
grafi sen järjestyksen episteemisiä ehtoja, yhteisyysmalleissa on elementtejä 
audio visuaalisen episteemin viestinnällisten käytäntöjen analyysiin. Eroa ei voi 
tietenkään ottaa yksiselitteisenä ja toisensa poissulkevana, vaan suuntaa-antava-
na, heuristisena yleistyksenä, joka kaipaa täsmennystä.

Se, että mediatutkimuksessa on 1980-luvulla hyödynnetty fenomenologisia, 
semioottisia, jälkistrukturalistisia ja interaktionistisia käsityksiä viestinnästä on 
epäämätön tendenssi, eittämätön tosiasia. Johtuuko se episteemisen murroksen 
tuomista haasteista vai mistä, mutta ainakin se kertoo mihin suuntaan media-
tutkimus on 1990-luvulla ollut menossa, mistä se on saanut virikkeensä ja mitkä 
teoreettiset lähtökohdat ovat toimineet tutkimuksen pontimena. Suunta on sama 
mihin itsekin olen menossa ja mihin suuntaan tässä tutkimuksessa on koetettu 
kurottautua siinä määrin kuin tieteellisen elämän kymessä uidessa ilman tieteel-
lisen itsemurhan vaaraa on ollut mahdollista.
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Tutkimuksen kuluessa olen pohjustanut eri tavoin tätä siirtymistä tuomalla 
esittelyyn sellaista evidenssiä, tuskin kuitenkaan vielä riittävää, joka tukee väi-
tettäni mediatutkimuksen kahdennusta historiasta. Siirto- ja yhteisyysmallien 
eri puolien tarjoamat lähtökohdat antavat mahdollisuuden seuraavaan syntee-
siin. Kahdennetun tutkimuksen molemmat perinteet, niiden viestintää koskevat 
näkemykset ja teorianmuodostus sattuvat kahden episteemin murroskohtaan. 
Tästä perspektiivistä voi kysyä: ovatko hallinnollisen tutkimuksen käsitykset 
viestinnästä mailleen menevän episteemin viimeinen kukinto, brittiläinen media-
tutkimus, pragmatistinen kulturalismi, fenomenologia ja jälkistrukturalismi eri 
muodoissaan uuden tulemisensa tilassa olevan episteemin ensikukinto vai onko 
ne kaikki nähtävä vain siirtymäkauden ohimenevänä ilmiönä, oireena jostakin 
tulevasta?

Tutkimuksessani käsittelin siirto- ja yhteisyysmalleja, samoin kuin mediatut-
kimuksen erilaisia tietomuodostumia, niiden vaikutushistorian kautta eri  aikoina 
eri konteksteissa: tarkastelin sitä, millä tavalla erilaiset suuntaukset omine käsi-
tyksineen viestinnästä ja joukkoviestinnällisistä ilmiöistä ovat olleet vaikutta-
massa konkreettisessa mediatutkimuksessa sen eri jotoksilla ja erityisesti sitä, 
millä tavalla ne ovat vaikuttamassa tämän hetkisessä keskustelussa. Jamesonin 
terminologiaa käyttääkseni tutkimuksessani on ollut kysymys mediatutkimuk-
sen erilaisten suuntausten vahvemmasta tulkinnasta.  

Mutta tässäkin yhteydessä on vielä syytä korostaa, että historiallisessa kat-
sannossa siirto- ja yhteisyysmallit, samoin kuin erilaiset mediatutkimukselliset 
tietomuodostumatkaan, eivät ole kehittyneet erillään, vaan symbioottisessa(kin) 
vuorovaikutuksessa. Torjutut perinteet ovat loisineet joko valtavirran helmassa 
tai toimineet, ainakin varhaisvaiheessa, valtavirran keittiöpiikoina. Myös valta-
virran ulkopuolelle joutuessaan torjuttujen virtausten edustajat ovat määritelleet 
itsensä valtavirran viestintäkäsitysten kautta joko niiden vaihtoehtoina tai koko-
naan kyseenalaistamalla harjoitetun tutkimuksen tai, niin kuin näyttää yleisim-
min olevan tapa, ottamalla joitakin virikkeitä valtavirran teorioista ja muokkaa-
malla ne omiin teorioihinsa sopiviksi.

Tiivistetysti ero voidaan ilmaista toteamalla, että hallinnollisen tutkimuksen 
lineaarisissa siirtomalleissa aktiiviset lähettäjät siirtävät sanomia passiivisille 
yleisöille. Merkityksen jakamiseen perustuvissa yhteisyysmalleissa viestintä on 
intersubjektiivinen suhde kahden kommunikatiivisen kontekstin – lähettäjän 
ja vastaanottajien horisonttien – välillä. Postmodernin yhteiskunnan viestintä-
ongelmissa on kyse seuraavasta jo esilläkin olleesta Foucault’n teesistä: panopti-
kaalisessa järjestelmässä on vain informaation kohteita, ei enää viestinnän sub-
jekteja. Baudrillard on samoilla linjoilla todetessaan viestinnässä olevan kyse so-
siaalisen lopusta, massojen ilmaantumisesta näyttämölle Baudrillardin tarkoitta-
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massa mielessä (jolloin massa on ymmärrettävä sosiaalistakin sosiaalisemmaksi 
– se on musta aukko, joka imee kaiken informaation, mutta ei lähetä itse signaa-
leja mihinkään suuntaan).
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