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Tutkimuksessa tarkasteltiin kasvavien nuorten kulutustodellisuutta. Postmodernin kuluttajuuden ja 
narratiivisen identiteetin teorioiden pohjalta luotiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
Postmoderni kuluttajuus on käsite, jonka avulla kuvataan nykyisyyttä liikkeessä olevana ostostilana.  
Tässä ostostilassa yksilöstä muodostuu kansalaisen sijasta kuluttaja. Kaupallistuneet arvot yhdessä 
välineellisen järjen kanssa ovat redusoineet ihmisyyden rahassa ja ajassa mittavaan muotoon. 
Rahasta on muodostunut arvo, jolle kaikki muut arvot ovat alisteisia. Narratiivisen identiteetin 
avulla on mahdollista nähdä ihmisyyden erityislaatuisuus, koska kielellä voimme kuvata maailmaa 
sen tuhansissa väreissä. Postmoderni kuluttajuus tulee nähdä kontekstina kasvavalle nuorelle, joka 
kirjoittaa kertomusta minuudestaan kulutusyhteiskunnan tarjoamien merkityssisältöjen avulla. 
Kasvavalla nuorella on useita rooleja ja konteksteja, mutta näistä tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
postmodernin kuluttajan kertomusta.  
 Tutkimusaineistoksi muodostui yhteensä 65 pirkanmaalaisen ja hämäläisen oppilaan 
kirjoitukset kuluttamisestaan. Teksteistä muodostivat monitasoisen aineiston. Osa sisälsi lyhyen 
vastauksen kirjoitelman tueksi esitettyihin kysymyksiin, kun taas osassa pohdittiin syvemmin 
kuluttamisesta. Aineistoa tulkittiin postmodernisti yhdistellen diskurssi- ja sisällönanalyysin 
piirteitä. Postmodernin tutkimusotteen taustalla on näkemys ihmisyyden näkemisestä taideteoksena, 
jonka kuvaaminen edellyttää usean erilaisen välineen käyttöä. Tämän tutkimuksen kahden 
tutkimuskysymyksen avulla oli ensin tarkoitus selvittää postmodernin kuluttajuuden rakentumista 
nuorten kulutusteksteissä, ja toisessa tutkimuskysymyksessä etsittiin nuoria heidän 
kulutuskertomuksistaan.  
  Empirian perusteella postmoderni kuluttaja muodostuu viidestä eri osa-alueesta: 
pragmaattisen, ekologisen, eettisen, sosiaalisen ja ajan kuluttajan kategoriat. Yhdessä nämä 
kategoriat muodostavat kuvan postmodernista kuluttajasta, johon jokainen katsoja voisi samaistua.    
Nämä eri kategoriat osoittavat, kuinka moninaisesta ilmiöstä kuluttamisessa on kyse. Kuluttaminen 
on sekä arkista toimintaa että itseilmaisua ja itsensä etsimistä sekä paljon muuta. 
Kulutustodellisuutemme on kaikkia edeltäviä aikakausia kaupallistuneempi, siksi kuluttaminen on 
läsnä lähes kaikilla inhimillisen toiminnan alueilla. Kaikilla ilmiöillä on historiansa, minkä vuoksi 
postmodernin kuluttajan kertomuksessa on mukana jäänteitä aikakaudelta, jolloin miltei jokainen 
suomalainen oli osallinen maatalousyhteiskunnassa.  
 Toisen tutkimuskysymyksen analyysi osoittaa, kuinka erilaisia mutta samanlaisia kuluttajia 
nuoret ovat. Kaikki heistä toimivat tavalla tai toisella kuluttajina. Erot nuorten välille kehittyvät, 
kun tarkastellaan, mitä nuoret kuluttavat ja mihin he kuluttavat aikansa ja rahansa. Perheiden 
varallisuus, koko ja asuinpaikka tuottavat eroja nuorten teksteihin. Eroista huolimatta jokainen 
nuori osallistuu kulutusyhteiskunnan toimintaan. Kuluttajana toimiminen ja kulutusvalintojen 
tekeminen tarjoavat nuorille vastausmalleja kysymykseen, kuka minä olen.  Arvokasta on pohtia 
kulutusyhteiskunnan mekanismeja, jotka tuottavat eroja ja yhtäläisyyksiä. Erityisesti syytä olisi 
kohdistaa katse siihen, kuinka kulutusyhteiskunta tuottaa eroja, sillä lopulta eroavaisuudet tuottavat 
syrjäytymistä. 
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1 JOHDANTO 

Nykyisyyttä leimaa läpitunkeva kaupallisuus. Ei ole hyödykettä, jota ei voisi riittävällä 

rahamäärällä hankkia. Nykyisen päästökauppapolitiikan myötä jo puhtaasta ilmasta on muodostunut 

kaupankäynnin kohde. Ihmisyys pyritään alistamaan rahan ja ajan mittareiden avulla mitattavaan 

muotoon, jotta ihmisyydestä itsestään olisi mahdollista muodostaa jälleenmyytävä tuote. 

Kulutusmarkkinat tarjoavat ratkaisun kaikkiin inhimillisiin ongelmiin. Jos ihminen ei tiedä 

haluavansa jotain tuotetta, markkinointikoneistot tehtailevat uusia tarpeita, joihin voi lunastaa 

tyydytyksen ainoastaan markkinoilta. Tämä markkinatalouden logiikka on johtanut Yhdysvalloissa 

jopa siihen, että avioliitosopimukset muistuttavat kauppasopimuksia, joissa määritellään 

esimerkiksi viikossa tapahtuvien yhdyntöjen määrä (Englund 2004, 200). Kaupallistunutta 

nykyisyyttä kuvataan tässä tutkimuksessa postmodernina kuluttajuutena, joka läpäisee koko 

inhimillisen kasvukentän. Lapsista ei kasvateta enää kuuliaisia kansalaisia vaan kuluttajia, jotka 

kykenevät toimimaan markkinoilla markkinatalouden ehdoilla.  

 Kaupallistuneen nykyisyyden teoretisoinnin ohella tässä tutkimuksessa kuvataan narratiivisen 

identiteetin teorian avulla ihmisyyden ainutlaatuisuutta. Narratiivisella identiteetillä tarkoitetaan 

sitä, että minä olen kertomus, joka ei ole pysyvä vaan alati muuttuva (Ricoeur 1984, 3). Minuus ei 

siis ole jonain olemista vaan jatkuvaa tulemista joksikin. Jokainen meistä elää läpi lapsuuden, 

nuoruuden ja aikuisuuden, ja jokaiseen näistä ikävaiheista sisältyy jonkinlainen kertomus siitä, kuka 

olen. Lapsena harjoittelen puhumaan, ottamaan ensiaskeilta, ja opin löytämään äidinkieleni. 

Samalla tavoin jokainen kasvuvaihe sisältää joitain ainutlaatuisia biologisia ja kulttuurisia vaiheita. 

Kasvun varrella saan uusia rooleja, kun minusta tulee koululainen, veli, sisar, ystävä tai harrastaja. 

Näiden määritelmä minusta muuttuu ja elää. Huolimatta siitä, minkälaisia sävyjä kertomus minusta 

saa, kaikissa sävyissä heijastuu jäsenyys kulutusyhteiskunnassa.    

 Postmoderni kuluttajuus ei ole ehdoton rakenne, joka alistaisi ihmistoiminnan. Kyse on 

kontekstista, joka tarjoaa merkitysten maailman, josta yksilö ammentaa tarinalleen sisällön. 

Kasvuympäristö tarjoaa kasvavalle yksilölle arvomaailman, johon kiinnittyä. Historia osoittaa, 

kuinka samaistuminen arvomaailmaan, joka perustuu vastakkainasettelulle tai jonkin ryhmän 

alistamiselle, on tuottanut väkivaltaisia tragedioita, joissa on pahimmillaan tuhoutunut miljoonia 

ihmisiä (vrt. Sen 2009, 24-25). Ei siis ole toissijaista pohtia, kuinka ihminen muodostaa minuutensa 
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eli identiteettinsä. Narratiivinen identiteetti tarjoaa selityksen, kuinka minuus muodostaa lyyrisen 

kertomuksen minusta. Samalla pitää muistaa, että minuus ei ole vain sanoja paperilla, vaan tarina 

minusta muodostuu tekojeni kautta. Kulutuspäätöksien tekeminen vaikuttaa käsitykseeni siitä, kuka 

olen, kuka haluaisin olla ja miksi haluaisin tulla. Tarina minusta muotoutuu yhtäläisesti siitä, mitä 

muut kertovat minun olevan, kuin tekojeni myötä. Kulutustodellisuuden kontekstin ohella tekojani 

ohjaavat arvomaailmani, koska harvemmin yksilö toimii arvomaailmansa vastaisesti.  

Nuorten kulutusta käsittelevien tekstien avulla valotetaan nuorten kulutustodellisuutta, 

minkälaisena he näkevät kuluttamisensa ja mitä he konkreettisesti kuluttavat. Kahden eri 

tutkimuskysymyksen avulla tarkastellaan ensin yleisempää kuvaa postmodernista kuluttajasta, ja 

toisen tutkimuskysymyksen avulla kuvataan tarkemmin nuorten kulutuskertomuksia. Laadullisella 

tutkimuksella on mahdollista kuvata kulutustodellisuutta toisella tavoin kuin määrällisin 

menetelmin. Laadullinen tutkimusote auttaa kurkistamaan ala- ja mikrokulttuurien sisään, jonne 

määrilliset välineet eivät samalla tavoin pysty näkemään (Uusitalo 2008, 404). Nuorten maailmaa 

tarkastellessa katsotaan maailmaan, joka on aikuisille tuntematon, koska aikuisten elämä nuoruus 

ja lapsuus ovat olleet toisenlaisia. Nuoret ovat osallisia digitaalisessa kulutusyhteiskunnassa 

syntymästään asti. Vanhemmat voivat esimerkiksi jakaa matkapuhelimensa avulla 

synnytyslaitokselta vastasyntyneen kuvia sosiaaliseen mediaan, minkä lisäksi erilaiset digitaaliset 

viihtymiskeskukset tarjoavat taaperoikäisille viihtymistä ja ajanvietettä.    

Puhetta kuluttamisesta ei pidä käsittää ainoastaan rahankäyttönä, koska käytettäessä rahaa 

usein kulutetaan aikaa tavalla tai toisella. Kuluttamista voitaneen kuvata pyrkimyksenä selättää 

ikävystymisen tunne, koska kuluttamisen avulla viihdytään eli saadaan ajalle mielekäs sisältö. (vrt. 

Englund 2004, 41). Ikävystymistä vastaan kamppailu edellyttää ajan kuluttamista mielekkäällä 

tavalla, mutta haaste on keksiä ajalle viihdyttävää sisältöä. Tässä tarjolle astelee viihdeteollisuus, 

joka nimensä mukaan tarjoaa pakoa tylsyydeltä. Samalla tavoin erilaiset harrastukset tekevät ajasta 

mielekkään, eikä joutilaisuudelle synny tilaa kehittyä. Rahvaan joutilaisuus on nähty porvareiden 

silmissä pelottavana ja häpeällisenä ilmiönä (Englund 2004, 39). Koululaitoksen kehittyminen 

ajoittuu ajanjaksolle, jolloin kaupunkien lapsille piti keksiä paikka, jossa he eivät olisi jouten. 

Kulutusyhteiskunnan koneistot tarjoavat vaihtokauppaa: kuluttamalla rahansa 

kulutusyhteiskunnassa yksilön ei tarvitse kärsiä ikävystymisestä.  

Ikävystymisen pelko on yksi selitysmalli, joka vastaa kysymykseen ajan ja rahan suhteesta 

kulutuksesta puhuttaessa. Osaltaan kyse voi olla opituista tavoista. Kulutan sillä tavoin, kuin olen 

tottunut kuluttamaan. Etukorttien maailmassa olen valinnut leirini ja keskitän ostokseni etukorttien 

kannustamana. Lasten ja nuorten kuluttamisesta puhuttaessa pitää huomioida, että he eivät pysty 

tekemään samanlaisia valintoja kuin aikuiset. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet 
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määräytyvät kodin varallisuuden ja perhekoon mukaan. Yksinhuoltaja ei välttämättä kykene 

pienestä palkasta tarjoamaan kolmelle lapselleen jääkiekkoilijan uraa. Lasten harrastukset sitovat 

vanhempien aikaa ja rahaa, joita ei kaikista kodeista löydy. Yksin kotona pelaavalle nuorelle 

pelimaailma tarjoaa pakopaikan todellisuudelta.  Kyse voi olla myös siitä, että pelaamisesta on 

muodostunut tapa viettää aikaa, kun ei ole muita mahdollisuuksia tarjolla. Ajatus laatuajasta on 

tullut osaksi keskustelua vanhemmuudesta. Keskustelun myötä yhteisestä lasten kanssa 

vietettävästä ajasta on muodostunut haaste, sillä laatuajan tulee olla merkityksellistä ja hauskaa, 

mikä onnistuu ainoastaan hankkimalla merkityksellistä viihdykettä viihtymisteollisuudelta. 

Sunnuntait eivät ole enää lepopäiviä, vaan silloin perheet ryntäävät ostoskeskuksiin viihtymään ja 

kuluttamaan, pitämään kulutusyhteiskunnan rattaat pyörimässä. 

Todellisuus harvoin kuitenkaan on edellä kuvatun yksinkertainen, kuten tämä tutkimus 

osoittaa. Nuorten tekstit osoittavat, kuinka erilaisia nuorten kasvu- ja kulutustodellisuudet ovat. 

Maaseudulla kasvaminen poikkeaa merkittävällä tavalla kaupungin keskustan tai lähiön 

kasvutodellisuudesta. Kasvupaikan ohella tekstit herättävät pohtimaan kuluttajuuttani, kuinka 

vanhempani ovat vaikuttaneet kuluttamiseeni ja kuluttajaksi kasvamiseen, miten ystäväpiirini on 

vaikuttanut kulutusvalintoihini. Kuluttamista ohjaavat siis monenlaiset rakenteet kuten kodin 

sijainti, perheen koko ja varallisuus, sekä ystävien mielipiteet. Kuluttamisessa on kyse myös 

tunteista, kuinka erilaiset tunteet edellä mainitun ikävystymisen ohella vaikuttavat kuluttamiseen. 

Muutamasta tekstistä välittyy ajatus kuluttamisen kautta hankitusta osallisuuden tunteesta. 

Pukeutumalla kavereiden kanssa samalla tavalla antaa kasvavalle nuorelle hyväksytyksi tulemisen 

tunteen. Toinen taas haluaa tuntea olevansa olevan erityinen, ja siksi omalla tyylillä on suuri  

merkitys.  

Julkisessa keskustelussa on nostettu esille istuvan presidentinkin suulla taistelu syrjäytymistä 

vastaan. Tätä tutkimusta lukiessa on syytä pohtia, kuinka syrjäytyminen on mahdollisesti 

rakennettu sisään kulutusyhteiskunnan mekanismeihin. Koska nykyisyyttä leimaa kaupallisten 

arvojen ylivalta, enää kyse ei ole kansalaisista vaan kuluttajista, joiden tulee lunastaa paikkansa 

markkinoilta. Syrjäytymisestä puhuttaessa on ehkä unohdettu syrjäytyneiksi leimattujen tunteet, 

miltä tuntuu olla kulutusyhteiskunnan marginaaleissa. Harva haluaa tietoisesti syrjäytyä, mutta 

kyse voi olla kykenemättömyydestä kirjoittaa kertomusta minusta postmodernina kuluttajana.  
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2 NARRATIIVISEN IDENTITEETIN 
LUONNEHDINTAA POSTMODERNISSA 
KULUTUSYHTEISKUNNASSA 

 

Ihminen voidaan nähdä eroavan muista eläinlajeista abstraktin kielenkäyttönsä takia. 

Verbaalisen viestinnän ansiosta yksilö jakaa ajatuksensa ja ideansa, mitkä eivät ole käsin 

kosketeltavassa muodossa. Kautta aikojen ihmisellä on ollut tarvetta selittää olemassa oloansa sekä 

suhdettaan olevaiseen. Vastauksia on etsitty uskonnoista, joiden perusteella jokin subjektia 

suurempi entiteetti on luonut kokonaisuuden, jossa ihminen on ainoastaan yksi ennakolta 

suunniteltu koneenosa. Ihmisyyttä on luonnehdittu eri aikakausien aatevirtausten mukaan, milloin 

osaksi suurta jumalallista suunnitelmaa, joka on sopeuttanut yksilön maaorjan tai aatelisen asemaan. 

Viimeisten vuosisatojen aikana tieteellinen läpimurto on muuttanut inhimillisen maailmankuvan 

perusteellisesti. Nykyisyyttä leimaava länsimäinen liberaali individualismi on teollistumisen ja 

tieteellisten läpimurtojen tulosta, mitkä yhdessä ovat merkittävästi vaikuttaneet tapaan nähdä 

inhimillinen olemassa suhteessa toiseuteen.  

 Ihmisen minuutta koskevat kysymykset ovat olleet esillä monilla tieteenaloilla, joista 

kiinnostavimmaksi on noussut identiteetin käsite. Identiteettiä on mahdollista määritellä monesta 

näkökulmasta, jotka jokainen painottavat eri tekijöitä minuuden muodostumisessa. Tuleva 

tutkimukseni tukeutuu narratiivisen identiteetin teoriaan, mikä on yksi käsitys identeetin entiteetistä. 

Narratiivisen identiteetin idea rakentuu käsitykseen ihmisen kokemusmaailman tarinallisuudesta. 

Radikaalisti yksinkertaistettuna narratiivisen identiteetin viitekehyksen kautta tulkittuna subjekti on 

olemassa ainoastaan kertomuksena sosiaalisessa ja henkilökohtaisessa todellisuudessa. 

Subjektiviteetti on prosessi, jossa yksilö kirjoittaa henkilökohtaista narratiiviaan kontekstien 

avustuksella. Täten nähtynä opettajan rooli kasvavan nuoren elämässä on perustavanlaatuinen, 

koska opettajalta saatu kertomus minästä rakentuu yksilön sisäisessä dialogissa kuvaksi minusta tai 

yhdeksi osaksi minuutta.  
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 Yksilöllisten tarinoiden kautta rakennettu kuva itsestä on psykologisessa mielessä 

kiinnostava, koska jokapäiväisten tarinoiden kautta voidaan mahdollisesti paljastaa, keitä olemme. 

Kertomuksien avulla yksilöt toimivat aktiivisina identiteettiensä rakentajina, mikä tapahtuu osana 

koettua arkea. (Gubrium & Holstein 2009, 7-8.) Koulutodellisuus on merkittävä tila- ja aikapositio, 

missä oppilaat luovat tarinaansa minästä oppijana. Alusta asti opinnoissamme on painotettu 

positiivisen ja kannustavan palautteen merkitystä, mutta tällöin on keskitytty itsetuntoa koskevaan 

aspektiin kannustuksen merkityksessä oppijalle. Ymmärrettäessä, että kaikki kerronnalliset 

elementit sulautuvat yksilön narratiivisen identiteetin rakennusaineiksi, tiedostetaan vasta, kuinka 

merkittävä satusetä tai – täti opettaja todella on.  

 Narratiivisuus itsessään ottaa jo kantaa todellisuuden tilaan, kuinka tietoa koetusta 

inhimillisestä todellisuudesta on mahdollista hankkia sekä minkälaista tietoa kertomusten kautta on 

saavutettavissa. Henkilökohtaiset narratiivit ovat kontekstien muokkaamia, minkä takia narratiivit 

ilmentävät kulttuurisia ja lingvistisiä konventioita, mitkä puolestaan ovat sidoksissa yksilön ikään, 

luokkaan ja sukupuoleen (George & Naryan 2003, 124). Lyotardille (1984, 48) puolestaan 

narratiivit edustavat monitasoista tietoa, josta on löydettävissä pragmaattista tietoa, kuinka yhteisöt 

muodostavat sosiaalisen siteen jäseniensä välille. Georgen ja Naryanin (2003, 127) mukaan 

narratiivien tarkoitus on aina poliittinen tai sosiaalinen, minkä myötä tarinat eivät koskaan ole 

ainoastaan kertomuksia vaan niitä kertomalla tiedostaen tai tiedostamatta tavoitellaan jotain 

päämäärää. Tiedostamatonta kertomista voi olla esimerkiksi tilanne, jossa uusi jäsen tulee 

perheeseen, jolloin hänelle kerrotaan uuden sukunsa historiasta. Kasvattajat ovat kautta aikojen 

sosiaalistaneet tulevat yhteisön jäsenet kertomuksien kautta, minkä avulla kasvava yksilö on 

sisäistänyt sukunsa ja heimonsa traditiot.  

 Nykyisyys, jota nimitetään postmoderniksi, ei enää tarjoa samankaltaisia metanarratiiveja, 

joiden kautta yksilön olisi mahdollista rakentaa minuutensa (Lyotard 1984, 25). Narratiiviset 

identiteetit voivat olla peilejä aikaamme, mitä tutkimalla mahdollisesti saavutetaan sosiaalisen 

todellisuuden merkitys yksilön minuudelle. Kertomusten kautta voidaan ymmärtää, kuinka 

yhteiskunnalliset kertomukset sitouttavat yksilön arkitodellisuutta, koska yksilö ottaa kantaa 

valintojensa kautta nykyisyyden metanarratiiveihin. Vaikka Lyotard (1984, emt.) esittää, että 

mettanarratiivit ovat kadonneet ja nykyisyyttä leimaa pirstaleisuus, nykyisyydessä on nähtävissä 

voimakas kuluttajausko, johon jokainen kuluttava yksilö ottaa kantaa kulutustottumuksiensa 

välityksellä tavalla tai toisella.  

 Kapitalismin voitettua sosialismin kapitalistinen ajattelutapa sekä rahateollisuuden 

tuotantokoneista on levinnyt ympäri maailmaa (Reich 2007, 4). Kapitalistinen kulutusyhteiskunta 

rakentuu keskiluokkaisen kuluttajuuden varaan, minkä malli kehittyi Reichin mukaan (2007, 5) 
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ensimmäiseksi Yhdysvaltoihin, josta se levisi ajan myötä Eurooppaan ja Japaniin. Keskiluokkainen 

kulutusyhteiskunta on siis todellisuutta suurimmalle osalle yksilöitä länsimaissa, mikä käytännössä 

ilmenee keskiluokkaisena arvomaailmana, jota leimaa markkinataloudesta periytyvä logiikka. 

Viime vuosikymmenen talouskasvun myötä kiinalaiset ovat omaksuneet länsimaalaisia 

kulutustottumuksia, jotka ilmenevät tavoissa viettää kulutukseen keskittyvää joulua. Baudrillard 

(1998, 15) mukaan kuluttamisesta on tullut rakenne, joka on pakottava sekä ulkopuolinen 

merkkijärjestelmä, mikä pakottaa yksilön sen käyttäjäksi.  

 Kasvatuksessa on aina mahdollista nähdä toivon horisontti, koska kasvatus on itsessään 

mahdollisuus. Kasvatuksen kautta yksilölle on mahdollista tietoisuuden kehittyminen 

kulutussuhteestaan sekä siitä, kuinka yhteiskunta ohjaa sekä pakottaa kuluttamaan. Tietoisuus 

luonnon tilasta sekä nykyisten kulutustottumusten kestämättömyydestä pitäisivät olla jo riittävän 

merkittäviä indikaattoreita siitä, että kuluttamisen suuntaa tulisi muuttaa merkittävästi ekologisesti 

kestävämpään suuntaan. Kasvatustoiminta on aina ollut arvokasvatusta, joka on ilmentynyt eri 

tavoin käytännöissä. Nykyiseen kasvatukseen tulisi tietoisesti integroida eettisen kuluttamisen arvo, 

jos halutaan muuttaa nykyistä massakulutusyhteiskuntaa. 

 

2.1 Kysymys minusta – subjektiviteetistani 

Identiteetin käsitettä käytetään ja on käytetty runsaasti eri tieteenalojen teksteissä, joissa kussakin 

määritellään käsite suhteessa kyseiseen tieteenkenttään. Käsitteen olemus voi siten saada jokaisessa 

tieteenkentässä erilaisia painotuksia ja vivahteita. Yksinkertaisesti ajateltuna kyse on yksilön 

subjektiviteetista eli minuudesta, mikä tekee minusta minän. Jokainen kirjoittaja antaa panoksensa 

identiteetin määrittelyyn, joten yleiskatsauksen koostaminen identiteetin käsitteestä nojautuu 

luettujen teosten käsityksiin ja määritelmiin identiteetistä.  

 Määritelmät minusta elävät suhteessa aikaan ja paikkaan, mutta pohjimmiltaan kyse on 

yksilön suhteesta ympäröivään yhteisöön. Tämä dialoginen prosessi ympäröivän yhteisön kanssa 

perustuu symboliseen kieleen, koska ilman sitä ajatuksien ja käsitteiden välittäminen ei olisi 

mahdollista (Hall 2002, 13). Yksilön identiteetti muodostuu sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa 

kontekstissa, jota leimaa aina voimasuhde yksilön ja yhteisön välillä (Castells 2010, 7). Bauman 

(2004, 17) puolestaan näkee, että ideana identiteetti syntyi kansallisvaltioprojektien myötä, koska 

nationalismin myötä yksilölle määriteltiin kansallisuus ja kansakunta. Tämä käsitys muodostaa 

identiteetistä idean ja objektin eli tavoitteen, joka on olemukseltaan määrätietoinen konstruktio, jota 

muokataan ja kehitellään tarjolla olevista materiaaleista (Bauman 2004, 15–16). Identiteetti ei ole 
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siis mitään valmista ja koherenttia vaan kyse on pikemminkin pakottavasta tarpeesta määritellä 

subjektiviteetti suhde ympäröivään yhteisöön ja kulttuuriin.  

 Kysymys minusta suhteessa ympäröivään nousee esille merkittävien murrosaikakausien 

aikana, kuten kansallisvaltioiden muodostumisen yhteydessä, jolloin alamaiset muuttuivat 

kansalaisiksi. Samalla tavoin modernien kansallisvaltioiden kertomuksien murentuessa tänä 

postmoderniksi leimattuna aikakautena useat minuutta määrittelevät tekijät muuttavat tai menettävät 

merkityksensä (Hall 2002, 20). Castellsin (2010, 10) mukaan yhteiskuntateorian näkökulmasta 

katsottuna identiteetin ydintä ei ole mahdollista ymmärtää ilman suhdetta historialliseen kontekstiin. 

Identiteetin ymmärtäminen yhteiskunnallisessa mielessä lähtee liikkeelle aikakauden kontekstin 

ymmärtämisestä. Baumanin (2004, 32) mukaan nykyisyys eli notkea moderni on ambivalentti tila, 

jossa yksilön identiteetti elää unelman ja painajaisen modaliteettien välimaatossa, identiteetin käsite 

on tuon ambivalenttisen arkitodellisuuden ruumiillistuma, siksi juuri identiteetistä on tullut 

nykyihmiselle keskeisempiä agendoja elämässä. Tämän päämäärän lopullinen saavuttaminen ei 

kuitenkaan ole mahdollista, koska Hallin (2002, 23) mukaan ajatus täysin yhtenäisestä, 

loppuunsaatetusta, varmasta ja johdonmukaisesta identiteetistä on fantasiaa.  

 Ihmistodellisuus on jatkuvan liikkeen todellisuutta, jossa yksilö on pakotettu liikkumaan 

(Bauman 2004, 31). Hall (2002, 23) kuvaa tätä liikettä postmodernin yksilön ”liikkuvaksi juhlaksi”, 

mutta tässä liikkeessä on kyse siitä, kuinka yksilö representoidaan ympäröivissä kulttuurisissa 

konteksteissa. Yllämainitut ajatukset Zygmunt Baumanilta ja Stuart Hallilta esittävät yksilön jonain 

yksinäisenä kulkijana, joka seikkailee postmodernin yhteiskunnan ambivalenttisissa konteksteissa. 

Heidän identiteettikäsityksiä tosin leimaa niiden kovin individualistinen painotus. Castells (2010, 

12) pyrkii analyysiensä kautta kuvata kollektiivisen identiteetin muodostumista erilaisissa 

yhteiskunnallisissa ryhmissä, joiden toiminnan tarkoitus on vaikuttaa koko yhteiskuntaan.  Hallille 

(2002, 47) kansalliset kulttuurit eivät ole ainoastaan instituutiota vaan lisäksi ne edustavat 

diskursseja, jotka koostuvat symboleista ja representaatiosta. Juuri tämä kansallinen kulttuuri 

tarjoaa yksilölle merkityksiä, joiden avulla on mahdollista suunnata ja järjestää toimintaa sekä 

käsitystä itsestämme (Hall, emt.).      

 Hall (2002, 28) esittää, että identifikaatio ei ole enää automaattista vaan se riippuu siitä, 

kuinka subjektia puhutellaan ja kuinka yksilö esitetään, mikä on johtanut eron politiikkaan. Tällä 

eron politiikalla tarkoitettaneen, kuinka subjektivisuus tuotetaan erilaisissa diskursseissa. 

Diskurssien todellisuudessa nousevat esille erilaiset kulttuuriset kuvastot, joissa yksilöllisyys 

unohdetaan ja luodaan valmiita representaatiota minuudesta. Keskustelu sukupuolettomasta 

yksilöstä häivyttää sen, että arjen kasvutodellisuudessa maskuliinisuuden ja feminiinisyyden 

määrittelyt asettavat nuoret erilaisiin kasvukonteksteihin (Raitanen 2001, 192). Feminismin nousun 
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myötä esiin nousi kysymys, miten meidät tuotetaan sukupuolittuneiksi subjekteiksi, koska samalla 

subjekti on politiikan ja vallankäytön kohde (Hall 2002, 48).  

 Valta ei ole enää keskittynyt harvojen käsiin, vaan se on levittäytynyt globaaleihin vallan, 

rahan, kuvien ja informaation verkkoihin (Castells 2010, 424). Globalisaatiossa ei ole kyse 

deterministisyydestä vaan se voi luoda uusia identiteettejä ja vahvistaa paikallisia identiteettejä 

(Hall 2002, 68). Identiteettiä ei tule nähdä jonakin työnä, jonka voisi joskus saada valmiiksi. Kyse 

on ”tuotannosta” prosessista, joka elää ja kehittyy esitettynä. (Hall 2002, 223.) Bauman (2004, 85) 

puolestaan näkee identiteettiprojektin jatkuvana hedonistisena kokeilujen jatkumona, jota määrittää 

muodinmukainen hetkellisyys. Bauman (2004, 98) yhtyy yllämainittuun Hallin kommenttiin 

identiteettityön lopun saavuttamattomuudesta, koska yksilö joutuu jatkuvasti määrittelemään itsensä 

uudelleen. Lopullinen valmiin identiteetin saavuttamattomuus liittynee nykyiseen postmoderniin 

arkitodellisuuteen, joka ei tarjoa valmiita vastauksia elämälle, mutta toisaalta siihen inhimilliseen 

piirteeseen, että jokainen päivä tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä erilaiseksi 

ihmiseksi, mitä eilen on ollut.  

 Identiteetin olemusta ei pidä mieltää ainoastaan yksilön päänsisäiseksi dialogiksi, jossa 

päättymättömän reflektointi ja kulttuuristen kontekstien analysointi tuottaa yhä uudelleen 

vastauksen kysymykseen, kuka minä olen? Verkottuneessa yhteiskunnassa tulisi huomioida, 

minkälainen voima informaatiotulvalla ja mediamaailman representaatioilla on suhteessa 

valtiovallan instituutioiden muodostumisessa, yksilöiden elämässä ja eletyssä arjessa, koska tämä 

voima sijaitsee yksilöiden ajatuksissa. Tämän takia informaatioajan voima on samalla hajanainen ja 

tunnistamattomissa. Taistelu yksilön ajatuksista tapahtuu kulttuurisissa konteksteissa, jotka 

tuottavat merkityssisällön todellisuudesta. (Castells 2010, 428.) Juuri tässä on kyse identiteettien 

muodostumisesta valtakamppailujen kohteiksi, kuten Hall (2002, 250) toteaa identiteettien 

muodostuvan representaatioden sisällä eikä niiden ulkopuolella. Erilaiset mediarepresentaatiot 

muokkaavat yksilön käsitystä todellisuudesta, minkä puolestaan heijastuu yksilön käsityksen 

minuudestaan. Identiteetit ovat nähtävä mahdollisuuksina ankkuroida yhteiskunnallista muutosta 

vastustava voima (Castells 2010, 428). Yleisellä mielipiteellä voidaan vaikuttaa, siksi jokaisen 

yksilön ajatuksilla on merkityksensä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.  

 Hallin (2002, 231) mukaan identiteetit muuttuvat kertomuksiksi, mutta fiktiivisestä luonteesta 

huolimatta sen essentiaan vaikuttavat todellisuuden diskurssit, kontekstit ja politiikka. Identiteettien 

muodostumisessa pitääkin huomioida ne diskurssit, kontekstit ja politiikka, mitkä pyrkivät 

vaikuttamaan siihen, koska identiteettien kautta määritellään yksilön maailmasuhde. Identiteetin 

voima piilee siinä, että se määrittelee yksilön elämää ja toimintaa, sillä se määrittää yksilön: arvoja, 

päämääriä, uskomuksia suhteessa luontoon, paikallisuuteen ja kulttuuriin (Castells 2010, 425).    
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2.2 Kertomus minusta kokonaisena olentona 

Ricoeurin narratiivisen identiteetin määrittely kumpuaa ongelmista, jotka sisältyvät ajatukseen 

minuuden pysyvyydestä ja tunnistettavuudesta suhteessa olemisen ajallisuuteen (Ricoeur 1984, 6-

8). Seuraavassa luvussa käsitellään ajatusta siitä, kuinka minuus on määriteltävissä suhteessa 

ajalliseen muutokseen. Tässä luvussa puolestaan pohditaan sitä, mikä tekee narratiivisesta 

identiteetistä omalaatuisen taideteoksen. 

 Ricoeurin (1988, 246) mielestä formaalit identiteettiteoriat eivät vastaa ongelmaan, kuinka 

identiteetti merkitsisi ainoastaan ajatusta olemisesta samana (idem) sekä itseytenä (ipse). 

Identiteetin olemus ei voi olla pysymistä samana. Jos vastaus kysymykseen, kuka, on ainoastaan 

erisnimen antamista, yksilöstä ei selvinne muuta kuin sukupuoli. Kattavan vastauksen antaminen 

edellyttää muutakin kuin ainoastaan nimeämistä. Vastaaminen kysymykseen vaati elämän tarinan 

kertomista, joten tällöin yksilön identiteetin täytyy olla narratiivinen. Identiteetin ymmärtäminen 

narratiiviseksi tekstiksi sisältää ajatuksen tekstin sävellettävyydestä, jolloin yksilöstä tulee sekä 

tekstin kirjoittaja että lukija. (Ricoeur, emt.) Teoreettisia eroja identiteettiteorioiden välillä on 

useita, mutta Ricoeurin mukaan (1988, 248) yksinkertaistetusti ajateltuna narratiivinen identiteetti 

on runollinen tulkintana hermeneuttisesta kehästä. Identiteettiteoriat eivät vastaa riittävällä tavalla 

kysymykseen, mikä tekee ihmisyydestä niin erityislaatuisen ilmiön. Ihmiselämän omaleimaisuus on 

siinä, että siitä on mahdollista muodostaa narratiivi, joka on mahdollista jakaa muiden kesken 

(Kristeva 2001, 7-8).  

 Itseymmärrys on tulkitsemista; tulkintaa itsestä ja kertomuksien reflektointia suhteessa 

minuuteen. Kertomukset minusta perustuvat koettuun ja elettyyn henkilöhistoriaan, tätä koettua ei 

voida välittää muun kuin kielen välityksellä. Tällöin kerronta on aina osittain fiktiivistä, koska 

totuutta itsessään ei ole mahdollista jakaa täysin toisen kanssa. Kertomukset minusta ovat osittain 

fiktiivistä kertomusta, jossa kertoja eli minä voi värittää kokemustaan. (Ricoeur 1992, 114) Tulkinta 

elämästä on samalla elämän uudelleen kirjoittamista, koska kerronnan yhteydessä valikoidaan, mitä 

kerrotaan ja mitä ei. Inhimillisessä toiminnassa ei siis ole ainoastaan kyse reaalitodellisuudesta vaan 

myös fiktiosta. 

 Menneisyys on usealla tavalla mukana nykyisyydessä. Diltheyn mukaan (2002, 251) eletty 

ja koettu todellisuus vaikuttavat nykyisyyteen kaukaisuudesta asti, koska tunteiden representaatiot 

ovat läsnä ihmistoiminnassa. Haaveet ja unelmat edustavat elämän vaihtoehdollisuutta, koska 

jokainen päätös muokkaa tulevaisuutta tavalla tai toisella. Samalla haaveet ja unelmat ovat 

fiktiivisiä osia siitä kerronnallisesta kokonaisuudesta, jota kutsutaan elämäksi. Haaveet edustavat 

emotionaalisia representaatioita, minkälaisena yksilönä itsensä haluaisin nähdä tulevaisuudessa. 
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Henkilön kertoessaan totuudenmukaisia tai fiktiivisiä tarinoita hän samalla uudelleen kirjoittaa 

elämäänsä, minkä myötä elämästä muodostuu kertomuksista kudottu kokonaisuus (Ricoeur 1988, 

246).   

 Kertomuksia minusta on useita riippuen siitä, kuka vastaa kysymykseen, kuka hän on? 

Samoin se, mitä kerrotaan minusta, riippuu siitä, kenelle minusta kerrotaan. Minuus on uniikki 

kertomus, joka sisältää samankaltaisuuksia toisten kertomusten kanssa, mutta jokainen tarina on 

kertojansa ainutkertainen luomus. Ricoeur korostaa (1984, 64), että tarina on muutakin kuin 

ajallisesti peräkkäisten tapahtumien nimeämistä, koska tarinassa tapahtumat järjestetään älylliseksi 

kokonaisuudeksi. Emplotment1 on prosessi, joka nivoo kasaan tapahtumat kokonaisuudeksi, missä 

heterogeeniset tekijät kuten; henkilöt, tavoitteet, vuorovaikutukset, olosuhteet ja arvaamattomat 

lopputulokset, koostetaan kasaan yhdeksi tarinaksi (Ricoeur, emt.). Ihmiselo on eheyden etsintää ja 

selittämistä, missä kummallisimmatkin elämän polun sattumukset selitetään tavalla tai toisella 

osaksi kokonaisuutta eli kertomusta minusta.  

 Kysymys elämän tarinallisuudesta ei ole vain akateeminen, koska sillä voi olla suora vaikutus 

siihen, kuinka elämää eletään. Rakentamalla tarinaa itsestä muokataan samalla yksilön suhdetta 

itseensä ja toisiin ihmisiin, siksi tällöin kyse ei ole enää ainoastaan akateemisesta harjoitteesta vaan 

hyvin käytännönläheisestä kysymyksestä. (Randall 1995, 310) Elämän tarinallisuus kietoutuu 

Ricoeurin (1984, 65) ajatukseen juonen merkityksestä tarinan koheesion muodostajana, koska se 

sitoo yhteen sattumat ja tapahtumat tarinaksi, minkä lisäksi juonen avulla tapahtumat määritellään 

osaksi tarinaa. Tarinan ymmärtäminen on ymmärrystä siitä, miksi ja kuinka ajallisesti peräkkäiset 

tapahtumat johtivat tiettyyn lopputulokseen, mikä ei ole suinkaan aina ennakoitavissa. Lopulta on 

kuitenkin hyväksyttävä se, että tarina tuo yhteen niin lopputuloksen kuin sitä edeltävät tapahtumat. 

(Ricoeur 1984, 67) Elämässä tapahtumat muutetaan kokemukseksi, joiden kanssa tulkinta elämästä 

avautuu alusta loppuun asti (Randall 1995, 322) Juonen punominen on itsensä tulkintaa suhteessa 

tapahtuneeseen, mutta tekojen tulkinnan ohella pohdinnan kohteena on koko minuus, ei vain pelkät 

tapahtumat.  

2.3 Olemisen kerronnallisuus ajassa 

Synnymme tähän maailmaan, elämme tässä maailmassa ja lopulta lähdemme tästä maailmasta. Jo 

ennen syntymääni on kertomus minusta aloitettu. Olemme olemassa jo ennen kuin olemme 

fyysisesti läsnä tässä reaalitodellisuudessa. Toisin sanoen vanhempien haaveiden ja toiveiden kautta 

                                                 
1 Määritelmä mukaan sana emplotment merkitsee historiallisten tapahtumien järjestäminen juonelliseksi kertomukseksi. 
Suomennan sanan juonellistamiseksi.  
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olemme heidän todellisuuttaan. Syntymisen jälkeen yksilö kasvaa, kehittyy, oppii, epäonnistuu ja 

onnistuu elämisessään. Randallin (1995, 8) mukaan oppiminen on kokonaan se aktiivisesti 

tiedostava tai tiedostamaton prosessi, jonka kautta jatkuvasti pyrimme ymmärtämään omaa 

olemassaoloamme ja tekemään jotain elämästämme. Randall (1995, 8) jatkaa, että kyseessä on 

jatkuva prosessi, jossa kirjoitetaan ja uudelleen kirjoitetaan tarinaa itsestämme ja maailmastamme. 

Prosessi ei pysähdy, vaan kertomus itsestä on jatkuvaa: jo ennen syntymää aloitettu kertomus itsestä 

jää elämään maailmasta poistumisenkin jälkeen. 

 Oleminen maailmassa on temporaalista, siksi jokainen hetki on ohikiitävä kuva, jota käytetään 

narratiivisen todellisuuden rakentamisessa. Ricoeurin (1984, 3) mukaan narratiivisia töitä 

katsottaessa on huomioitava ihmistodellisuuden kokemuksen temporaalisuus. Aikaa on mahdollista 

mitata erilaisten kiertokulkujen avulla, mutta todellisuudessa on ainoastaan mahdollista nähdä 

muutos ajassa, muttei itse aikaa. Kielen avulla on mahdollista kuvata aikaa eri tavoin, miltä aika 

tuntuu, mutta ongelmallista on ymmärtää ajallisuuden oleminen ja olemattomuus (Ricoeur 1984, 6). 

Tulkintani mukaan ajallisuuden kokemuksellisuus sai Heideggerin (2001, 441–442) pohtimaan 

minuuden pysyvyyttä suhteessa historiaan, mikä ilmenee kysymyksenä kokemuksen tulkinnasta 

ajassa ja historiassa, kuinka on mahdollista yhdistää kokemukset toisiinsa muodostamalla niistä 

eheä minuus?  

 Aika sulautuu osaksi hetkellisesti koettua ihmistodellisuutta narratiivisen toiminnan 

välittämänä (Ricoeur 1984, 52). Ajallisuus on mahdollista ymmärtää sen kautta, mitä ajasta 

kerrotaan. Aikaa ei voida vangita kuin ajanmääreisiin, ja kertomuksiin siitä, miltä aika tuntuu. 

Toisaalta kertomukset ovat aina ajassa ja paikassa tuotettuja, joten ne voidaan nähdä ajankuvina, ja 

siten niiden tulkinnassa tulee huomioida kerronta-aika ja -paikka. Maailmamme on täynnä 

pysähtyneitä rituaalimaisesti toistettavia kertomuksia, joiden kautta yksilöä kasvatetaan 

tietoisuuteen yhteisestä kansallisesta historiasta. Nämä kertomukset välittävät kuvaa tapahtumista, 

jotka mahdollisesti ovat ajallisesti kaukaisessa menneisyydessä, mutta ne tulevat osaksi nykyisyyttä 

toistojen myötä. Esimerkiksi kertomukset toisesta maailmansodasta tuovat jo ajallisesti kaukaiset 

tapahtumat osaksi nykyisyyttä.   

 Merkityksien jakaminen edellyttää yhteistä merkkijärjestelmää, jonka välityksellä 

kokemuksia maailmasta on mahdollista välittää toiselle (Ricoeur 1984, 57). Lehtonen (2000, 19) 

puolestaan nostaa esille ajatuksen siitä, että ihmistodellisuus ei muodostu ainoastaan kielelle. 

Kaikkea koettua on mahdotonta jakaa toiselle, vaikka molemmat puhuisivat yhteistä kieltä.  

Yhteinen jaettu merkkijärjestelmä ei tarkoita, että kielen voisi käsittää instrumentiksi, jolla on 

mahdollista koodata ja dekoodata viestejä (Lehtonen, emt.). Kielellinen viestintä on täynnä erilaisia 

tulkintamahdollisuuksia, sillä kaikki sanottu sisältää mahdollisuuden väärintulkinnalle. 
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 Ricoeur (1992, 116–117) nostaa esille kysymyksen identiteetin identifioitavuudesta eli kuinka 

yksilö voidaan tunnistaa samaksi yksilöksi ajan muutoksessa. Kysymys perustuu ajatukseen 

muutoksesta suhteessa aikaan, kuinka esimerkiksi vastata kysymykseen olenko minä sama ihminen 

kuin olin eilen, viikko, vuosi tai kymmenen vuotta sitten? Ongelma piilee niissä kriteereissä, jotka 

kuvitellaan pysyviksi. Ihmiselo on osoittanut, ettei mikään tekijä ole pysyvä ihmisen 

tunnistettavuuden määrittelyssä. Erilaiset fyysiset ja henkiset traumat tai tietoiset interventiot voivat 

muuttaa yksilön tunnistettavuutta. Identiteetin ei täten voida ajatella olevan jotain pysyvää, joka 

säilyttää samuutensa ajallisessa muutoksessa. Pikemminkin identiteettikuvaukset ovat temporaalisia 

kuvauksia siitä, kuinka tunnistaa yksilö tiettynä ajanhetkenä. 

 Eläminen on yhtä jatkuvaa muutosvaihetta, mutta tiettyjen siirtymäkausien aikana muutostahti 

on nopeampaa kuin muissa elämänvaiheissa. Kokemukset elämän muutosvaiheissa rakentuvat 

narratiivisesti eivätkä niinkään osana yhteiskunnallista todellisuutta. Koska yksilö pyrkii 

kokonaisvaltaiseen itseymmärrykseen tapahtumista, jotka ovat tuottaneet muutoksen, muutoksen 

kuvaaminen on luonteeltaan narratiivista. (McAdams, Josselson & Lieblich 2001, XVI.) Tarinat, 

jotka kerrotaan muutosvaiheiden yhteydessä, antavat panoksensa identiteettien rakentumiselle. 

Näiden tarinoiden ansiosta on mahdollista ennakoida tulevaa ja valmistautua siihen ainutkertaiseen 

kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen asemaan, johon muutos suuntaa. (McAdams, Josselson & 

Lieblich 2001, XV.) Nuoruus elämänvaiheena on täynnä erilaisia niin fyysisiä kuin henkisiä 

muutoksia, joiden mukana tarina itsestä muuttuu ja elää voimakkaasti.  

Tämän tutkimuksen varhaisnuoret elävät siinä siirtymävaiheessa, jolloin alakoulusta 

siirrytään yläkoulun puolelle. Heidän biologinen että kulttuurinen ikänsä muodostavat tilan, jolloin 

minuutta määritellään uudelleen. Nuoruus sekä lapsuus ovat tiloja, joissa yksilöt kasvavat ja oppivat 

yhdessä olkoon kyseessä formaali tai informaali oppimisympäristö. Tämä sosiaalinen konteksti on 

samalla tila, jossa narratiivien välityksillä käydään keskustelua elämän realiteeteista. Bruner (1999, 

143) toteaa, että narratiivit eivät ole absoluuttisia totuuksia vaan ne tarjoavat erilaisia näkökulmia 

yhteiseen kulttuuriin. Keskustelu elämästä on vuoropuhelua, jossa jokainen osallistuja omalla 

tarinallaan osallistuu yhteiseen oppimiseen. 

2.4 Kulutusyhteiskunnan epistola 

Kulutusyhteiskunnan konteksti määrittää perustavanlaatuisesti koettua inhimillistä 

kasvutodellisuutta, joten jos haluamme ymmärtää ihmisten välisiä suhteita, yksilön suhdetta 

itseensä ja sitä, miten koko kulttuuri muodostuu, on tunnistettava kulutusyhteiskunnan 

ominaispiirteet. Kulutus on käsitteenä hyvin moniulotteinen. Sillä voidaan viitata erilaisiin 
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kulutustapahtumiin, mutta keskeistä kulutusyhteiskunnan kontekstissa on ajan ja rahan 

kuluttaminen. Hyödykkeistä harvinaisin ja arvokkain on aika (Baudrillard 1998, 153). Työstä 

vapaata aikaa ei pidä ajatella neutraalina aikana, koska se on alisteinen yhteiskunnan reunaehdoille 

ja sen on olemukseltaan pakotettu tila (Adorno 2003, 187 & 190). Työstä erotettu vapaa-aika on 

brändätty normiksi ihmisten ajatuksissa, mutta se on samalla sekä tiedostettua että tiedostamatonta. 

Perheiden tasolla tämä idea on materialisoitunut puheena laatuajasta, jolloin ajasta itsestä tulee 

kohde, jolla tulee luoda merkityssisältöä. Tutkimuksen mukaan maksullinen vapaa-aika näyttää 

vakiintuneen lapsiperheiden tärkeäksi kulutuskohteeksi (Reijas & Wilska 2008, 244). 

Arkitodellisuuden tasolla kuluttaminen on konkreettisten tarpeiden tyydyttämistä sekä minuuden 

ilmaisua (Halkier 2001, 30).  

 Kriittisimmissä äänenpainoissa kulutusyhteiskunta nähdään rakenteena, joka on pakottava ja 

ulkopuolinen merkkijärjestelmä, jonka käyttäjiksi yksilöt pakotetaan. Tässä järjestelmässä ei tuoteta 

pelkästään hyödykkeitä vaan uusinnetaan yksilöiden välisiä suhteita. Lopulta kulutushyödykkeet 

kohteina menettävät merkityksensä ja ainoa päämäärä kuluttamisella on kulutus itse. (Baudrillard 

1998, 15.) Nämä argumentit pitänevät useassa suhteessa paikkansa. Koska kuluttamista ei voi 

lopettaa, ei ole mahdollista astua ulos kulutusyhteiskunnan kontekstista. Kuluttaminen on aina 

yksilöllinen valinta, johon tosin pyritään vaikuttaa mainonnan keinoin. Kulutustapahtuma on 

nähtävä tilana, jossa Ilmosen (2007, 23) mukaan ilmennetään arvoja ja mieltymyksiä.  

 Kulutusta tarkasteltaessa on huomioitava merkittävä ero tiedostavan ja tiedostamattoman 

valinnan välillä, koska ei ole pragmaattista olettaa, että jokainen kulutusvalinta olisi pitkäkestoisen 

pohdinnan tulos vaan toimintaa määrittävät sisäistetyt tavat. Rutiinit ovat tapoja, joiden mukaan 

yksilö on oppinut toimimaan. Näissä valintarutiineissa Ilmosen (2007, 207) mukaan nojaudutaan 

merkkiuskollisuuteen ja toistuviin ratkaisuihin. Baudrillard (1998, 61) kuitenkin korostaa, että 

koskaan ei kulutuskohdetta kuluteta ainoastaan sen käyttöarvon vuoksi, koska objekti 

manipuloidaan aina merkiksi, jonka avulla samaistutaan tiettyyn yhteiskunnalliseen luokka-

asemaan.  

 Kun kyse on tiedostavasta kuluttamisesta, kehittyy tiedosta keskeinen tekijä kulutusvalinnan 

ohjaajana. Erityisesti, kun kyseessä on uusi tuote, on tärkeä tietää sen kulttuurisesta ja sosiaalisesta 

arvosta sekä oikeasta käyttötavasta (Featherstone 19, 1991). Tämä arvo heijastuu siihen tavaroiden 

ja kuluttamisen tapahtumaketjuun, jossa Ilmosen (2007, 78) mukaan yksilöt tuottavat itsensä 

yhteiskunnassa sosiaalisesti että fyysisesti. On, myös pohdittava sitä, kuinka kulutustoiminta on 

suunnattu kohti muiden miellyttämistä sekä itsensä vahvistamista (Longhurst, Bagnall & Savage 

2001, 126). Näin ajateltuna kuluttamisella on sosiaalinen ulottuvuus. Kuluttaminen on lisäksi 

mahdollista nähdä merkitysjärjestelmänä kuten kieli tai sukulaisuussuhteet primitiivissä yhteisöissä 
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(Baudrillard 1998, 79). On kuitenkin harhaanjohtavaa kuvitella, että kuluttaminen olisi selkeä 

kokonaisjärjestelmä, jota olisi mahdollista tulkita virheettömästi. Kuten Ilmonen (2007, 264) toteaa, 

ettei kulutus muodosta mitään selkeää ja ymmärrettävää kieltä.  

 Tyylin ja muodin käsitteiden kautta on mahdollista ymmärtää, kuinka tavaroihin sisältyy 

mielikuvia ja merkityksiä, minkä välityksellä on mahdollista viestiä itsestään. Baudrillard (1998, 

65) menee niin pitkälle, että kutsuu muotia diktaattoriksi, mikä johtuu kaupungeissa vallitsevasta 

tarpeesta erottautua. Kapitalistisessa tuotantotaloudessa tavaran elinkaaren määrittää se, kuinka 

kauan tuote menee kaupaksi. Tuotteiden ja tuotemerkkien välisen kilpailun takia tuotteiden tulee 

erottautua toisistaan tullakseen ostetuksi. Tämä kilpailun myötä huomio on keskitetty tuotteen 

symboliseen aspektiin. (Ilmonen 2007, 259-263.) Warde ja Granow (2001, 231) ovat oivasti 

todenneet, että tyylissä kuten arjen kulutustavoissa yksilöt samanaikaisesti kopioivat toisiaan sekä 

ilmaisevat yksilöllisyyttään. Tyyli ja muoti ovat ennen kaikkea diskursseja, joihin mainostajat 

pyrkivät vaikuttamaan, mutta niiden ohella yksilöt omilla valinnoillaan määrittelevät, mikä on 

muodikasta ja mikä ei.    

Moderni yhteiskunta ei ole luokkarajojen rajaama yhteiskunta, jossa tietyt makutottumukset 

ja kulutusmahdollisuudet olisivat rajattu tietyille yhteiskunnallisille ryhmittymille. Tavaroita on 

mahdollista käyttää itseluokittelun sekä ulkoa tulevan luokittelun välineenä, minkä ansiosta voi 

sosiaalisesti erottautua ja samaistua, minkä myötä niiden sosiaalisten representaatioiden avulla 

kehittyy sosiaalisia identiteettejä (Ilmonen 2007, 265). Nämä sosiaaliset identiteetit voivat 

muodostua uudenlaisten sosiaalisten ryhmittymien keskuuteen, mutta yhteistä niille ryhmittymille 

on jokin yhteinen kuluttamisen kohde, joka luo konkreettisen symbolin yhteenkuuluvuuden 

tunteelle (Ilmonen 2007, 268). Nämä sosiaaliset ryhmittymät voivat kehittyä useasta eri 

lähtökohdasta, mutta niitä yhdistää samaistuminen johonkin tiettyyn kulutuskohteeseen olkoon 

kyseessä tietokonepeli, urheilujoukkue tai musiikkiyhtye.  

 Kulutusyhteiskunnan diskursiivinen hegemonia ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen yksilö 

omaksuisi kulutusideologiaa annettuna. Aina siellä, missä on voimaa, on vastavoimaa. Erilaiset 

kulttuuriset koodistot on mahdollista ottaa haltuun ja tuottaa uudelleen toisin merkityksin. Hebdigen 

(2005, 103) mukaan juuri se, kuinka hyödykkeitä käytetään erottaa alakulttuurit valtakulttuurin 

muodoista. Semioottisen näkökulman mukaan tyylien välityksellä on mahdollista harjoittaa 

vastarintaa (Hebdige 2005, 18).   

Kulutusyhteiskunnan ja yksilön välinen suhde lienee mahdollista redusoida ajatukseen, että 

kuluttamisessa ei ole kyse mistään hedonistisesta hurjastelusta vaan velvollisuuden täyttämisestä 

kulutusyhteiskunnan kansalaisena (Baudrillard 1998, 80). Täten kansalaisuus olisi jotain sellaista, 

mikä tulisi lunastaa markkinoilla. Elämisen markkinoitumisen ohella elämä itsessään on muuttunut 
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esteettiseksi projektiksi, jossa elämisen tyylit muotoutuvat hyödykemarkkinoilla projisoitujen 

tyylien perusteella (Adorno 2003, 23). Kulutusyhteiskunta voidaan mieltää kontekstiksi, joka 

kasvattaa yksilöstä kuluttajan markkinoille. 

2.5 Postmoderni kasvutodellisuus 

Ajatus postmodernista viittaa tilaan modernin jälkeen, siis kyse on jostain sellaisesta tilasta, joka 

poikkeaa riittävän merkittävällä tavalla, jota sitä voidaan nimittää omaksi aikakaudeksi. Tapahtunut 

muutosta on kuvattu usean eri käsitteen avulla, joista postmoderni on yksi (Beck 2001, 1). 

Postmoderni ei siis ole kiistaton ja universaalisti hyväksytty ja käytetty käsite.  Moderni ja 

postmoderni aika ovat limittäisiä ajanjaksoja molempien sisältäessä elementtejä toisesta, mutta 

samalla ne kuitenkin sisältävät riittävästi eroja, miksi ne voidaan erottaa eri aikakausiksi, mutta 

selkeätä raja-aitaa niiden välille on vaikeata muodostaa (Firat & Venkatesh 1995, 240). Kaikkia 

eroja ja yhtäläisyyksiä ei tässä tilassa ole mahdollista käydä läpi, mutta tarkoituksena on kuvata 

nykyisyyden ominaisimpia piirteitä, mitkä muodostavat yhdessä kulutusyhteiskunnan kanssa 

kontekstin narratiiviselle identiteetille.  

 Moderni perustui teollistuneeseen kansallisvaltioon, jonka asemaa nykyisin nakertavat: 

globalisaatio, yksilöllistyminen, sukupuolivallankumous, työttömyys ja kansainväliset riskit (Beck 

2001, 2). Lyotard (1984, 25) puolestaan määrittelee postmodernin epäuskona metanarratiiveja 

kohtaan. Modernin kansallisvaltion metanarratiivit konkretisoituivat yksilölle todellisuuden 

ehdottomuutena, minkä takia ei ollut tarvetta kyseenalaistaa omaa minuutta, jonka määrittelijänä 

toimivat kansallisvaltion valmiit kertomukset (Bauman 2004, 49). Juuri kertomus kansallisvaltion 

murenemisesta sekä valmiiden elämänpolkujen lineaaristen mallien pirstaloitumisesta luo elämästä 

itsestään huomattavasti epävarmemman konstruktion. Osoitus modernista ajattelutavasta on 

elämänkaari-malli, jossa eri elämävaiheet seuraavat toisiaan järjestyksessä, mutta postmodernina 

aikana tuo malli ei enää päde. Siirtyminen elämänvaiheesta toiseen ei tapahdu enää yhtä 

selkeärajaisesti kuin ennen. (Rantamaa 2001, 70). Elämänvaiheet ja ikään sidotut rooliodotukset 

liudentuvat, minkä myötä yksilö voi joutua hallitsemaan useita eri rooleja samanaikaisesti. 

    Marxilaisittain ajateltuna tehdastyön logiikka ei jää tehdasalueelle vaan on heijastunut 

muualle yhteiskuntaan. Siksi tuotantosuhteissa tapahtuneiden muutosten avulla voidaan selittää 

postmodernin todellisuuden piirteitä. Modernin aikakaudella tehdastyötä hallitsi fordismiksi 

nimitetty ajattelutapa, jossa liukuhihnalla tuotettiin identtisiä kestokulutushyödykkeitä, kun taas 

postfordistisena aikakautena tuotantoa leimaa mukautuvuus, jolloin tuotanto erikoistuu ja muuttuu 

joustavammaksi (Sassatelli 2007, 48). Tämä tuotannon mukautuvuus ja joustavuus heijastuu 
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puolestaan työtekijöiden työsuhteisiin, joista tulee lyhytkestoisia pätkätöitä. Samalla tavoin tämä 

ajatus joustavuudesta heijastuu riskien uusjakoon yhteiskunnalta ja taloudelta yksilöille.(Beck 2001, 

12.) Joustavuuden vaatimusten kasvaessa kasvaa yksilön epävarmuus, koska elämää ei ole 

mahdollista suunnitella ja ennakoida samalla tavoin kuin modernina aikana.  

 Raskaan modernin aikakaudella pääoma sitoutui työvoimaan ja päinvastoin, eikä kenellekään 

tullut mieleen paeta tästä parisuhteesta. Sama logiikka päti avioliittoon, jossa puolisot olivat 

sidottuja toisiinsa ”kunnes kuolema erottaa”. (Bauman 2002, 141-142) Baumanin mukaan (2002, 

144) keskeistä muutoksessa raskaasta kevyeen moderniin on juuri ajan ja tilan suhteessa tapahtunut 

muutos, koska nykyisyys on ohjelmistojen aikakautta, jolloin aika ja tila eivät ole enää olemassa 

samanlaisina olemista määrittävinä tekijöinä kuten ennen. Ajan ja tilan suhteessa tapahtuneet 

muutokset ovat juuri teknologian saavutuksia, koska nykyisin erilaisten medioiden välityksellä 

yksilö on sidottu katkeamattomaan tietovirtaan, jossa toimitaan sekä kuluttajana että tuottajana. 

Nykyisin parisuhteissa ei tarvitse sitouta naapuritalon tyttöön tai poikaan, vaan Internet tarjoaa 

mahdollisuuden löytää morsian tai sulho maailman toiselta puolen. 

 Lopuksi lienee paikallaan pohtia Marcusen (2001, 197) seitsemänkymmentäluvulla esittämää 

ajatusta, että ihmisen arvo määräytyy sen mukaan, mitä hän tekee työkseen, josta hän saa 

palkakseen tilinauhan että sosiaalisen statuksen. Tämä logiikkaa ilmentää työhön ja työuraan 

sidottua ihmisarvoa, mutta nykyisin työura ei ole ennakoitavissa, jolloin työ ihmisen arvon 

määrittäjänä ei toteudu Marcusen (2001, emt.) termein. Postmodernina aikakautena ihmisyys ei ole 

työn kautta saavutettu arvo vaan se arvo, jonka kuluttajana voi itselleen lunastaa markkinoilta (vrt. 

Firat & Venkatesh 1995, 252 & 255–256). Jäsenyys kulutusyhteiskunnassa on siis ihmisyyttä 

määrittävä rakenne, jossa yksilö kulutuksensa kautta muokkaa kertomusta itsestään. Postmoderni 

todellisuus on osa tätä kulutusyhteiskunnan hegemoniaa, jossa aika ja tila ovat määrittyneet toisella 

tavoin kuin modernina aikakautena.    

2.6 Kaupallistuva lapsuus kulttuuriteollisuudessa 

Lapsuuden kaupallistuminen ei ole tapahtunut hetkessä, miksi on mahdotonta osoittaa tiettyä hetkeä 

ajassa, jolloin voidaan sanoa lapsuuden kaupallistuneen. Kyse on pitkäkestoisesta 

muutosprosessista, joka on tuottanut nykyisyyden. Marxilaisittain ajateltuna kyse on kapitalismin 

sisäisestä pakottavasta dynamiikasta, joka ajaa kapitalistin kilpailemaan toisen kapitalistin kanssa, 

minkä myötä kilpailu on laajentunut lapsien huomiostaan ja heidän kulutustottumuksistaan (Marx, 

1979). Mahdollisesti tämä selittänee sitä, miksi mainostajat ovat nähneet lapset aikuisten jälkeen 

luontevana kohderyhmänä mainoksilleen. Toisaalta on pohdittava niitä rakenteellisia tekijöitä, jotka 
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ovat mahdollistaneet lapsien muodostumisen mainostajien kohderyhmäksi. Pelkkä ajatus, että 

lapsuus olisi muuttunut kaupallisemmaksi, on harhaa, koska kuten Pugh (2009, 10) toteaa, lasten 

maailman ohella aikuisten maailma on muuttunut kuluttavammaksi.  

 Suorannan (2005, 132-143) esittelemä käsite kulttuuriteollisuus auttaa ymmärtämään, kuinka 

yksilö sulautetaan osaksi kapitalistista kulutusteollisuutta. Kaupallisessa kulttuurissa ei ole kysymys 

ainoastaan siitä, mitä ostaa tai ei osta, vaan mainostajien pyrkimys on vaikuttaa käsitykseen itsestä 

sekä onnellisuuden määrittelyyn (Linn 2004, 8). Media on täynnä kuvia, merkkejä, symboleita, 

liikkuvaa kuvaa ja tekstejä, mitkä kaikki ovat jonkun henkilön sinne valitsemia jostain tietystä 

syystä, minkä lisäksi ne edustavat heidän arvojaan (Linn 2004, 175). Mediaesitykset ovat 

representaatiota jostakin, ne harvoin kuvaavat mitään oliota itsessään vaan ne ovat tuottajan 

näkemyksiä oliosta. Adornon (2003, 64) esimerkki Orson Wellesin kuunnelmasta Maailmojen sota 

on osoitus, miten taideteoksen ja todellisuuden välinen raja-aita voi kadota välillä katsojan 

näkökulmasta. Wellesin fiktiivinen radionäytelmä alkoi tavallisen tanssiohjelman tapaan, mutta sen 

keskeytti ilmoitus, että marsilaiset olivat laskeutuneet maahan. Yleisö otti ilmoituksen todesta, mikä 

aiheutti pakokauhua yleisön joukossa.  

 Mainonnan kohdentaminen lapsiin ei ole epäeettistä tai moraalitonta, mutta verrattuna 

aikuisiin lapset eivät kykene samanlaiseen harkintakykyyn, minkä takia he ovat haavoittuvaisempia 

markkinoinnille (Linn 2004, 2). Lisäksi lapsiin kohdistuva mainonta on läpitunkevaa ja 

päällekäyvää toimintaa, joka käyttää apunaan tieteellisiä menetelmiä (Linn 2004, 5). Tällainen 

massiivinen mainonta on helppo selittää sillä, että lapset kykenevät vaikuttamaan kotiin ostettaviin 

tuotteisiin ja he pystyvät oman rahansa ansiosta toimimaan autonomisina kuluttajina markkinoilla 

(Raijas & Wilska 2008, 248–257). Lapsien halut vaikuttavat siis oman kuluttamisen lisäksi 

perheiden kuluttamiseen. Juuri näihin haluihin ja mieltymyksiin mainostajat pyrkivät vaikuttamaan, 

koska lapsien kautta on mahdollista vaikuttaa perheiden kuluttamiseen. 

 Lasten sosiaalinen maailma kasvavassa määrin rakentuu kuluttamisen ympärille. Brändit ja 

tuotteet yhä voimakkaammin määrittelevät tyylikkyyden kautta ystävyyssuhteita ja sosiaalista 

asemaa. (Schor 2004, 11) Pugh (2009, 9) toteaakin, että on aivan normaali tarve saada tunnustusta 

vertaisryhmiltä ja tuntea olonsa hyväksytyksi, koska ihminen on pohjimmiltaan sosiaalinen olento. 

Ihminen syntyy tähän maailmaan arvovapaana, mutta kasvukonteksti määrittelee ne arvot ja 

asenteet, mitkä yksilö kasvunsa aikana kohtaa (Linn 2004, 176). Inhimillisyys ei kuitenkaan tunne 

positivistisia kausaliteetteja, koska oppimisen ja kasvun päämäärää ei voi ennakolta ohjelmoida. 

Kasvukonteksti on ymmärrettävä rakenteena, ei päämääränä, joka määrittäisi oppimisen ja kasvun. 

Kulttuuriteollinen kulutustodellisuus on konteksti, jossa kasvu tapahtuu, joten on mielekästä 

ymmärtää, kuinka yksilö rakentaa minuuttaan suhteessa tuohon kontekstiin. 
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3 TUTKIMUKSEN TEKEMISESTÄ 

Tutkimuksen tekeminen on jatkuvaa valitsemista. Edellä käsitelty teoria on täynnä valintoja ja 

toisaalta sattumaa. Ehkä johonkin toiseen kirjaan tarttuminen olisi tuottanut toisenlaisen käsityksen 

postmodernista kuluttamisesta tai siitä, mihin narratiivisella identiteetillä viitataan. Laadullinen 

tutkimus mahdollistaa mielikuvituksen käytön, niin tutkimusta tehtäessä kuin siitä kirjoitettaessa 

(Eskola & Suoranta 1998, 20). Mielikuvituksen käyttö jatkuu tässä luvussa, jossa käsitellään 

konkreettisesti tämän tutkimuksen sijoittumista kasvatustieteen kentälle, ja tutkimuksen 

metodologisia sitoumuksia. Metodologiaa käsittelevässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen 

postmodernia otetta, mitä sillä tarkoitetaan ja mihin sillä viitataan. Tutkimuksen tekeminen ei 

kuitenkaan ole irrallisten argumenttien kokoon kyhäämistä, vaan tämän tutkimuksen lukijalta 

odotetaan kärsivällisyyttä jatkaa lukemista pohdintaan asti, jossa tarkastellaan tutkimuksen 

postmodernin otteen vakuuttavuutta. 

3.1 Tutkimuksen metodologia  

Jokainen tutkijanalku alalla kuin alalla etsii ääntään. Oman äänen ohella on löydettävä tieteen ääni. 

Koska jokainen tiedekenttä ylläpitää paradigmojaan ja konventiotaan, on ne omaksuttava, jotta voi 

osallistua kyseisen kentän keskusteluun. Äänien kuuleminen on vasta ensiaskeleiden ottamista, 

koska seuraavaksi on omaksuttava tieteen esivanhempien sanoma, mutta tässä kohtaa on 

huomioitava eroavaisuudet. Professorien tutkimuskohteet ja tietämys tieteestä muokkaavat 

jokaisesta laitoksesta omannäköisensä, siksi saman tieteenalan alla tehdään hyvin erilaista 

tutkimusta ympäri Suomea. Taylor (1984, 24) esittelee näkemyksensä, jonka mukaan aluksi 

opimme käsitteet annettuina, milloin luotamme kirjoittajan asemaan auktoriteettina, ja näin 

hyväksymme hänen kielensä osaksi kieltämme. Samalla tavoin aloitteleva tutkija nojautuu johonkin 

jo esitettyyn teoriaan tai käsitykseen, mistä käsin hän hahmottaa tieto- ja tiedekäsityksiään.  

 Kirjoitettaessa ei kirjoittaja voi sulkea minuuttaan pois kirjoittamastaan, koska kirjoittajan 

kontekstit ovat aina läsnä. Kirjoittaminen ja lukeminen ovat sidoksissa toisiinsa, koska se, mistä 

kirjoittaa, riippuu lukemastaan. Rortylle (1984, 74) tämä merkitsee kaanonin sisäistämistä eli 
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tieteenalan merkittävien ajattelijoiden ajatusten sisäistämistä. Käsitykseni ajasta ja ihmisyydestä 

perustuu oppimaani, siksi kirjoittaessani käsitykseni kasvatustieteen ihmiskuvasta ohjaa kynääni.  

 Eskola pohdiskelee (2008, 213-215) kuinka hän itse löysi oman äänensä tutkijana. Hänen 

mielestään tutkija on löytänyt äänensä silloin, kun tutkimuksen lukija jaksaa kertoa laitoksen 

kahvipöydässä luetun tutkimuksen tuloksista. Eskolan (2008, 218) esittämä kritiikki postmodernia 

tutkimusta kohtaan on nasevaa luettavaa, koska hän arvostelee voimakkain sanankääntein ajatusta 

”taiteilijatutkijasta” ja ”tutkijataiteilijasta”. Eskolalla (2008, emt.) lienee tarkoitus kuvata, että 

merkittävää tutkimusta ei tehdä ilman sitoutumista konventioihin, joita on mahdollista arvioida. 

Oman äänen löytäminen ei siis ole mitä tahansa kakofonian tuottamista, vaan sitoutumista tieteen 

perimmäiseen tarkoitukseen, eli tuottaa pätevää ja loogista tietoa, jota toisen lukijan on mahdollista 

arvioida.   

Tutkimuksen metodologian ja epistemologian tulee keskustella keskenään, jotta 

tutkimuksesta tulisi eheä ja looginen kokonaisuus. Tämän tutkimuksen epistemologia on 

luonteeltaan postmoderni, joka Lyotardin (1984, 108) mukaan merkitsee vapautta tuottaa tekstiä 

ilman edeltä määrättyjä sääntöjä. Tämä ei tarkoita, että mikä vaan käy, mutta pikemminkin sitä, että 

postmodernilla tutkijalla on työssään vapaus kirjoittaa ilman ennakolta asetettuja kahleita. Vaikka 

Lyotard (1984, 24) esittää suurten kertomusten kuolleen, mikä heijastuu postmoderniin 

tietokäsitykseen (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2003, 55.), ei se välttämättä pidä täysin paikkaansa. 

Nykyisyydestä on mahdollisesti löydettävissä erilaisia metakertomuksia kuten tässä tutkimuksessa 

esitelty kertomus postmodernista kuluttajasta, jonka kuvaamiseen vaaditaan toimiva metodologia.  

 Postmoderni vapaus antaa tutkijalle mahdollisuuden olla sitoutumatta yhteenkään 

paradigmaan tai metodiin, mutta sitoutumattomuus on valinta, joka tulee kyetä perustelemaan 

suhteessa tutkimuksen epistemologiaan (Tuomi & Sarajärvi 2003, 56). Tässä tutkimuksessa 

pyritään hyötymään sekä sisällön- että diskurssianalyysin parhaista puolista. Molemmissa 

analyysimuodoissa heijastuu hermeneuttinen ote, jossa tutkijan tulkinta ohjaa tutkimustyötä (vrt. 

Pietikäinen & Mäntynen 2009, 143, Tuomi & Sarajärvi 2003, 115). Tuomen ja Sarajärven (2003, 

105-106) mukaan ero diskurssi- ja sisällönanalyysin välille muodostuu siinä, että 

sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkityksiä, kun taas diskurssianalyysissä analysoidaan, kuinka 

merkityksiä tuotetaan tekstissä.  

 Metodologiaa muodostettaessa vertailin molempia analyysimuotoja, jolloin sisällönanalyysin 

ongelmaksi muodostui kankea mekanistisuus. Tuomen ja Sarajärven (2003, 105) esittämä kritiikki 

menetelmällä tuotettujen tutkimuksien kykenemättömyydestä tuottaa mielekkäitä johtopäätöksiä, 

koska usein sisältöanalyysilla tuotettu tutkimus onnistuu ainoastaan aineiston yksityiskohtaisessa 

kuvauksessa. Diskurssianalyysin voima on analyysin pyrkimys tehdä näkyväksi ihmistoimintaa 
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ohjaavia diskursseja (Remes 2006, 289). Diskurssi- ja sisällönanalyysi rajanvetoa jatkaen yksi ero 

on löydettävissä siinä, että haluaako tutkia kieltä kommunikaation välineenä vai kulttuurina (Tuomi 

& Sarajärvi 2003, 48). Tässä tutkimuksessa halusin selvittää sekä oppilaiden kuvan 

kulutustodellisuudesta että kuinka he rakentavat kuvaansa todellisuudesta teksteissään (vrt. Tuomi 

& Sarajärvi emt.).  

 Sisällönanalyysimenetelmä on mahdollista nähdä perusanalyysimenetelmänä, jota voidaan 

käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä (Tuomi & Sarajärvi 2003, 93). Vaikka Eskola 

& Suoranta (1998, 175-176) eivät nimeä aineiston tematisointia sisällönanalyysiksi, toiminnassa 

heijastuu sisällönanalyysille ominainen ilmaisujen luokittelu, koska samankaltaiset ilmaisut 

teemoitellaan samaan ryhmään kuuluvaksi. Tätä toimintaa Eskola ja Suoranta (1998, 140) 

nimittävät kuvailevaksi tasoksi, joka on edellytys tutkimusalueen alustavalle jäsentämiselle. 

Diskurssianalyysin termein kyse on kielenkäytön mikrotasosta, jossa kyse on konkreettisesta 

tekstistä (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 18).     

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysia sovelletaan analyysin alkuvaiheessa, jolloin teksteistä 

etsitään yhteneväisyyksiä. Nämä yhtenäiset ilmaisut kootaan samoihin kategorioihin, jotka 

nimetään sisältöä kuvaavin termein. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 111.) Aineiston analyysin aloitetaan 

samankaltaisuuksien etsimisellä, koska sitä kautta selvitetään, oppilaiden suhdetta kuluttamiseen 

konkreettisella tasolla. Tämä ensimmäinen aste on vasta alkuvaihe, sillä toisen asteen tulkinnassa on 

kyse tutkittavan ongelman tulkinnasta toiseen kertaan, mikä on kvalitatiivisen tutkimuksen idea ja 

samalla sen vaikeus (Eskola & Suoranta 1998, 149). Toisessa vaiheessa nimetyt kategoriat 

kontekstualisoidaan eli periaatteessa luodaan siltaa mikrotason ilmausten ja makrotason eli 

historiallisen ajan ja paikan välillä (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 18). Ajan ja paikan kuvaus 

ovat teoreettisesti luotuja konstruktiota, jotka ovat syntyneet teoriakirjallisuuden pohjalta, miksi sitä 

voi kutsua tutkijan rakentamaksi kontekstiksi (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 37).  

  Teoriaosiossa kuvattu postmoderni kuluttajuus on hypoteesi, joka vertautuu Remeksen 

(2006, 326-327) esittämään ajatukseen metadiskurssista, missä hän näkee yhteiskunnan jäsenyyden 

muodostavan diskurssin, johon jokaisen kansalaisen on oltava osallisena tai erakoiduttava. 

Diskurssianalyysin avulla on mahdollista purkaa yhteiskuntaa ylläpitäviä ja uudelleen tuottavia 

diskursseja, jotka muodostavat perustan arkitodellisuudelle ja yhteiskunnallisen toimijuudelle 

(Scollon 2001, 140). Narratiivisen identiteetin teorian välityksellä kehittyy ajatus, että 

kirjoittaessaan kuluttamisestaan nuoret samalla kirjoittavat auki minuuttaan, koska narratiivinen 

identiteetti on kertomus, jonka yksi konteksti on kuluttajuus. Nuorten kulutuslausumista toisaalta 

etsitään postmodernin kuluttajuuden kontekstia, ja sitä minkälainen suhde kulutuksella on nuorten 

arkeen.  
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 Tutkimuksessa on elettävä aineiston kanssa, koska aineistoa ei voi etukäteen valmistaa 

tutkimukseen sopivaksi. Pietikäisen ja Mäntysen (2009, 143) mukaan tutkijan ei tule takertua 

tutkimussuunnitelmassa esitettyyn tutkimuskysymykseen, koska aineiston tulkinnan ja analyysin 

päätepistettä ei voi ennakoida, sillä aineistoista voi löytyä jotain arvaamatonta. Yksi 

diskurssianalyysin tehtävä on analysoida, kuinka ihmiset rakentavat kielellään versionsa 

yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta maailmasta (Potter & Wetherell 2002, 199). Tutkimuksen 

rikkaus ja haaste on juuri edellä mainitussa, koska aineisto voi viedä tuntemattomaan, sillä 

etukäteen ei voida määrittää, minkälainen nuoren kasvavan yksilön kulutustodellisuus on. 

Aineistolähtöisyys määrittääkin jossain määrin kaikkea laadullista tutkimusta (Eskola & Suoranta 

1998, 187).  

 Diskurssianalyysissa oleellista on analysoida aineistossa rakentuvien merkitysten suhdetta 

kontekstiin ja sosiaaliseen toimintaan, mikä on diskurssianalyysin ydin (Pietikäinen & Mäntynen 

2009, 166). Postmoderni kuluttajuus on sekä konteksti että arjen toimijuutta, koska arjessa 

aktualisoituu kuluttajuuden eetos, joka heijastaa tiettyä historiallista aikaa ja paikkaa eli kontekstia. 

Diskurssien kautta nähtynä ihminen on oppinut olento, jonka toiminnan suuntaa ohjaavat sisäistetyt 

diskurssit (Remes 2006, 289). Nuoret kasvavat erilaisten kontekstien ympäröimänä, mutta tässä 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita erityisesti kuluttajuuden kontekstista, koska sen merkitys 

nykyisyydessä on merkittävä.  

   Eskola ja Suoranta (1998, 208) muistuttavat, että tutkijan on tiedettävä, mitä hän tekee, ja 

mitä taustasitoumuksia hänen ratkaisunsa merkitsevät. Tutkimuksessa tavoitteena on löytää vastaus 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Toisaalta metodit ovat ainoastaan välineitä, jotka sisältävät 

erilaisia käsityksiä epistemologiasta. Postmodernin hengessä toimivan tutkijan ei tarvitse asettua 

mihinkään epistemologian vankilaan, vaan on kyettävä tekemään itse omat ratkaisunsa, kunhan ne 

ovat perusteltavissa. Tässä luvussa olen pyrkinyt kuvaamaan sitä prosessia, joka on johtanut 

metodien valinnassa sisällön- ja diskurssianalyysin yhdistelyyn, koska siten on mahdollista vastata 

kattavammin esitettyihin tutkimuskysymyksiin.   

 

3.2 Tutkimuksen asemointi 

Tässä luvussa pyritään asemoimaan tutkimusta suhteessa aikaisempaan tutkimukseen sekä 

kuvaamaan, mikä tekee tästä tutkimuksesta kasvatustieteellisen tutkimuksen. Luvussa mainituista 

tutkimuksista yksikään ei edusta kasvatustieteellistä tutkimusta.  
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Postmoderni kulutusyhteiskunta on antaa leimansa nykyajalle, koska se on läsnä lähes 

kaikkialla ihmistoiminnassa. Kulutusyhteiskunnan merkitys on herättänyt tutkijat usealla eri 

tieteenalalla pohtimaan kulutusyhteiskuntaa tieteenalansa näkökulmasta käsin. Luonnontieteilijät 

ovat huolissaan, kuinka massatuotantoon perustuva kulutusyhteiskunta jättää jälkensä luontoon. 

Puolestaan yhteiskuntatieteilijät pohtivat esimerkiksi, kuinka kuluttaminen jäsentää yksilön asemaa 

yhteiskunnassa. Lisäksi kauppatieteilijät ovat kiinnostuneita markkinoinnista ja siitä, kuinka yksilön 

kulutuskäyttäytymiseen voisi vaikuttaa. Kasvatustieteellistä tutkimusta on laidasta laitaan, mutta 

yhteistä kasvatustieteen tutkimukselle on tutkia ihmisen kasvumaailmaa ja – todellisuutta.  Halu 

hahmottaa nykyistä kasvutodellisuutta sitoo tämän tutkimuksen kasvatustieteen kentälle. 

 Kiinnostus kulutustottumuksia kohtaan heräsi Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen. 

Käsitykset kuluttajien toiminnasta muuttuivat toisen maailmasodan jälkeen. Nähtiin, että kyse on 

monimutkaisesta prosessista, joka ohjaa kuluttamista. Mainostajat etsivät kuluttajien käyttäytymistä 

selittäviä tekijöitä psykologien avustuksella.(Rose & Miller 2008, 116–117.) Kulutustutkimus on 

siis kävellyt käsi kädessä kulutusyhteiskunnan kehittymisen kanssa. Tavoitteena on ollut saada 

aikaiseksi onnistuneita mainoskampanjoita, jotka vaikuttaisivat kulutuspäätöksiin. Kyse ei ole ollut 

ainoastaan aikuisiin vaikuttamisesta, myös lapset ovat olleet mainostajien kohteina.  

 Suomalaista kulutustutkimusta, joka valottaa tämän tutkimuksen kannalta olennaisella tavalla 

suomalaisten perheiden kulutustodellisuutta, ovat tehneet Raijas ja Wilska (2008, 241-262). Heidän 

tutkimuksensa kautta on mahdollista nähdä, kuinka lapsiperheiden kulutustodellisuus rakentuu. 

Lasten kuluttamista merkittävimmin säätelevä rakenne on perhe, koska perheen tulotaso vaikuttaa 

siihen, minkälaista kuluttamista perheessä tapahtuu. Perhekoko vaikuttaa myös siihen, 

minkälaiseksi toiminnaksi kuluttaminen jäsentyy perheen keskuudessa. Raijaan ja Wilskan (2008, 

241–262) tutkimuksessa tarkastellaan perheyksiköitä, mutta tässä tutkimuksessa perheiden 

kuluttamista on mahdollista katsoa kasvavan nuoren näkökulmasta.  

 Kuluttamista tutkittaessa on huomioitava ostospäätösten arkisuus, sillä kuluttaminen on 

toimintaa, jota tapahtuu joka päivä. Kyse on usein pienistä päätöksistä, koska harvemmin joka päivä 

uutta autoa tai talvitakkia ollaan ostamassa. Juuri kuluttamisen arkisuutta ja siihen liittyviä vihreitä 

arvoja on tutkinut Halkier (2001, 25-44) tanskalaisessa yhteiskunnassa. Halkierin (2001, 34-35) 

tutkimuksessa korostuu tutkimustulos, että vihreiden arvojen ohi ajaa usein välittömät tarpeet eikä 

niinkään tarve pohtia jokaisen ostoksen ekologisuutta. Kasvun maailmassa pitänee huomioida, 

kuinka nämä arkiset ostostavat opitaan, millä perusteella ostospäätöksiä tehdään ja milloin vihreillä 

arvoilla ja arvoilla ylipäätään on merkitystä. Lisäksi kukaan ei saa arvomaailmaansa annettuna, 

vaan arvoihin kasvetaan.  
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 Ruckensteinin (2009a, 87-103) tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka nuoret lapset suhtautuvat 

rahan käsitteeseen ja mitä se merkitsee heille. Tutkimustuloksissa näkyy, kuinka jo esikouluikäisille 

on muodostunut käsitys rahasta, kenellä sitä on ja kenellä ei (Ruckenstein 2009a, 97). 

Esikouluikäisetkään eivät ole rahan vaikutuspiirin ulottumattomissa. Raha tuottaa ja muokkaa 

mielipiteitä, asenteita ja sosiaalisia suhteita siitä hetkestä lähtien, kun lapset ymmärtävät rahan 

merkittävyyden. Jos jo esikouluikäisiltä löytyy selkeitä mielipiteitä ja asenteita rahaa kohtaan, 

tämän tutkimuksen kuudesluokkalaisille rahalla tulisi olla jo merkittävä elämää määrittelevä tekijä. 

Lapsi ja nuori kasvavat siis rahan värittämässä maailmassa, joten analysoitaessa nuorten yksilöllisiä 

kasvutarinoita ei pidä unohtaa rahan merkitystä minuuden määrittelijänä.  

Tälle tutkimukselle merkittävimmän suunnan antoi Aution (2006) julkaisema väitöskirja. 

Hän kontekstualisoi kuluttamista koskevat puhetavat osoittamalla, kuinka nykyisyydessä on 

mahdollista nähdä protestanttisen maanviljelyskulttuurin perintö puhetavoissa, jotka korostavat 

säästäväisyyttä ja niukkuutta. Aution (2006) tutkimuksessa, samalla tavoin kuin tässä etsitään 

kertomuksia kuluttajuudesta (vrt. Autio 2006, 37).  Hänen tutkimuksensa tutkimustulokset antavat 

vertailukohtia, joihin on mahdollista esimerkiksi verrata tämän tutkimuksen ensimmäisen analyysin 

kuvausta ekologisesta kuluttajuudesta. Toisin kuin hänen tutkimuksessaan, tässä tutkimuksessa 

narratiivisen identiteetin teorian avulla kuvataan, kuinka postmoderni kuluttajuus on universaali 

roolihahmo, joka yhdistää jokaista kuluttajaa.  

 Toisen analyysin lopuksi tarkastellaan keskimääräisiä eroja tyttöjen ja poikien välisissä 

kulutuskertomuksissa. Pukeutumisen merkitystä kasvaville nuorille on tutkinut Ruohonen (2001) 

väitöskirjassaan. Näitä pukeutumisen merkityksiä peilataan toisessa analyysissä, jossa tarkastellaan 

tyttöjen ja poikien pukeutumiseen liittyviä eroavaisuuksia. Samassa luvussa tarkastellaan 

tietokonepelaamista tapana viettää aikaa ja toimia kuluttajana, mihin vertailevaa aineistoa tarjoaa 

Suonisen (2002, 95–130) lasten pelikulttuuria käsittelevä artikkeli. Lisäksi pelaamisen maailmaan 

ottaa kantaa epäsuorasti Ruckensteinin (2009b, 291-296) tutkimus, jossa kuvataan, kuinka 

reaalivaluutta muuttuu maksuvälineeksi virtuaalitodellisuudessa. Kasvatustieteen kannalta on 

kiinnostava pohtia, mikä tuottaa eroavaisuudet kasvavien nuorten sukupuolittuneisiin maailmoihin 

ja lisäksi kuinka uudet sosiaalisuuden muodot kehittyvät sähköisen viestinnän myötä. 

  Longhurstin, Bagnallin ja Savagen (2001, 125-142)  tutkimuksessa tarkastellaan radion 

kuuntelua Englannissa. Heidän tutkimuksensa kohde ei sinällään kosketa tätä tutkimusta, mutta 

heidän tapansa lähestyä kuluttamisen merkitystä osoittaa, kuinka identiteetillä ja kerronnallisuudella 

on merkitystä, kun pohditaan kuluttamista. Heidän mukaansa juuri kertomuksien avulla on 

mahdollista ymmärtää paremmin kuluttamista (Longhurst, Bagnall & Savagen 2001, 125). Lisäksi 

heidän tutkimustuloksensa tukevat näkemystä, että kuluttaminen tarjoaa rakennusmateriaaleja, 
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joiden pohjalta yksilö voi rakentaa kertomusta itsestään (Longhurst, Bagnall & Savagen 2001, 141). 

Tässä tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan juuri sitä, kuinka narratiivinen identiteetti eli kertomus 

minusta muotoutuu suhteessa kuluttamiseen. Kertomus minusta ei tule valmiiksi, minkä vuoksi 

kertomus minusta on päättymätön kasvutarina. Kasvatustieteen avulla elämää on mahdollista 

tarkastella kasvavan yksilön näkökulmasta, sekä samalla analysoida kasvutodellisuutta. 

3.3 Tutkimusjoukko ja – kysymykset 

Tähän tutkimukseen materiaali kerättiin vuoden 2011 keväällä neljältä eri alakoululta, jotka 

sijaitsevat Pirkanmaalla ja Hämeessä. Yksi alakouluista sijaitsi maaseudulla ja muut koulut olivat 

kaupunkikouluja, joista kaksi sijaitsi keskustan ulkopuolella. Tutkimukseen osallistui yhteensä 65 

kuudesluokkalaista oppilasta. Liitteistä löytyvän tehtävänannon avulla oppilaita kannustettiin 

kirjoittamaan kirjoitelma, jossa he pohtisivat erilaisia kuluttamiseen liittyviä tekijöitä. Osa 

vastaajista vastasi suoraan esitettyihin kysymyksiin, kun taas osa vastaajista kirjoitti syvällisiä 

kertomuksia itsestään. Kirjoituksien huiman skaalan takia tässä tutkimuksessa on päädytty 

kutsumaan tuotettuja tekstejä kulutuslausumiksi.  

Tekstit kuvaavat kirjoittajien suhdetta kuluttamiseen ja ne ovat kirjoittajiensa representaatiota 

kirjoitushetken todellisuudesta. Ne kuvaavat kirjoittajiensa silloisia ajatuksia kuluttamisesta 

yleisesti ja heidän henkilökohtaisesta kulutuksestaan. Tekstit eivät itsessään kerro, mitä todellisuus 

on, vaan ne kuvaavat oppilaiden kasvutodellisuutta. Analyysiosiossa jokaisella vastaajalla on oma 

koodinsa, jossa P- ja T-kirjain kertoo vastaajan sukupuolen, ja jäljelle jäävä kirjain kertoo vastaajan 

koulun. Numerot puolestaan identifioivat vastaajat luokissaan. 

 Edeltävien lukujen tarkoituksena on ollut kuvata tehtyjä metodologisia valintoja ja 

tutkimuksen kasvatustieteellistä otetta, jonka perusteella tätä tutkimusta voidaan kutsua 

kasvatustieteelliseksi tutkimukseksi. Lisäksi aiemmissa teorialuvuissa on käsitelty, kuinka 

tutkimuksessa tukeudutaan sekä ajatukseen postmodernista kuluttajuudesta että narratiivisen 

identiteetiin ideaan. Ennen analyysiin siirtymistä lienee paikallaan esittää tutkimuskysymykset, 

joihin etsitään vastausta analyysiosioissa.  

 

1) Kuinka postmoderni kuluttajuus näkyy nuorten kulutuslausumissa? 

2) Miten nuoret kirjoittavat itsensä kulutusteksteihinsä? 
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4 KUVA POSTMODERNISTA 
KULUTTAJASTA 

Taira (2008, 237) esittää tämän analyysin kannalta merkittävän huomion, sillä hän osoittaa, että 

nykyaikaa kuvatessa kyse on tutusta ja vanhasta, sillä muutokset kehittyvät eri kestoisissa 

prosesseissa yhteiskunnan ja kulttuurin aloilla. Tässä analyysissä eri kestoiset prosessit on 

kuultavissa puheissa, joissa heijastuu sekä nykyisen mediamaailman todellisuus, että 

agraariyhteiskunnan säästäväisyyspuhe.  

Postmodernin hengen mukaisesti postmodernin kuluttajan kuvaus ei muodosta selkeärajaista 

tai kiistatonta henkilöhahmoa. Pikemminkin tässä analyysissä kuvataan postmodernia kuluttajaa 

hahmona, joka koostuu useista toisiinsa kietoutuneista henkilökuvauksista. Aineiston lausumat ovat 

kirjoittajiensa tapoja jäsentää jäsenyyttään kulutusyhteiskunnassa, ja sitä kautta he luovat 

kertomusta itsestään kuluttajina. Narratiivista identiteettiä ei pidä käsittää eheäksi ja saumattomaksi 

identiteetiksi, vaan kyse on useista juonista, jotka voivat olla erilaisia ja jopa vastakkaisiakin. Niissä 

kuten elämässä, on aina mahdollista nähdä sama tapahtuma useista eri näkökulmista. (Ricoeur 248, 

1988.) Samalla tavoin tässä analyysissä erilaiset kertomukset ja juonikuviot risteävät ja kietoutuvat 

toisiinsa muodostaen kertomuksen ja kuvauksen postmodernista kuluttajasta.  

 Tässä analyysissä on viisi kategoriaa, jotka on muodostettu samankaltaisista puhetavoista. 

Nämä kategoriat yhdessä muodostavat kuvan postmodernista kuluttajasta, jonka olemusta on 

mahdollista arvioida. Viiden eri kategorian kautta on mahdollista nähdä se moniulotteinen kuva, 

joka piirtyy oppilaiden kulutuslausumien välityksellä. Välttämättä kaikkia viittä kategoriaa ei löydy 

saman oppilaan tekstistä, mutta kyse on henkilöhahmosta, johon olisi mahdollista redusoida 

tutkimusaineistojen kulutustodellisuus. 

Yksittäiset lausumat eivät kuulu vain ja ainoastaan yhteen kategoriaan vaan kyse on siitä, 

kuinka kyseinen lausuma on kontekstualisoitu. Muodostetut kategoriat ovat limittäisiä sillä ne 

sisältävät lausumia, jotka voisivat kuulua useaan kategoriaan. Esimerkiksi pyrkimys eettiseen 

kuluttajuuteen voi heijastuu ekologisena kuluttamisena, mutta tämä ei sulje pois, ekologista 

kuluttamista ilman eettistä pohdintaa sekä päinvastoin. Ajan kuluttajan kategoria lienee autonomisin 

kategoria, koska siinä kuvataan kuluttamista toimintana, joka tuottaa merkityssisältöä ihmisen 
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ajalliseen olemiseen. Ricoeurin (1984, 6) mielestä ajan pohdinta on päättymätöntä märehtimistä, 

mihin ainoastaan narratiivinen toiminta voi vastata. Tästä syystä pohdinta ajan kuluttamisesta ja sen 

merkityksestä lienee välttämätöntä, jotta kuvaus narratiivisesta identiteettistä olisi mahdollista.    

4.1 Eettinen kuluttaja 

Ricoeurin (248, 1988) mukaan narratiivit kuuluvat etiikan kentälle, sillä ne sisältävät moraalisen 

oikeudenmukaisuuden. Kertomukset sisältävät usein jonkun moraalisen opetuksen tai kannanoton 

siitä, kuinka elämää tulisi elää. Esimerkiksi kristinuskon tärkein opinkappale Raamattu sisältää 

kertomuksia, joita tulkitsemalla on rakennettu eri aikakausina käsityksiä oikeanlaisesta elämästä ja 

tavoiteltavasta tavasta elää, ja nämä tulkinnat ovat eläneet ajassa ja paikassa. Taylorin (2001, 27) 

mukaan yksilön identiteetti nojaa siihen oikeaksi koettuun asenneilmapiiriin, joka sisältää ajatuksen 

oikeasta toiminnasta, arvokkaaksi koetusta sekä siitä, mitä arvoja kannattaa ja vastustaa. Tämän 

kappaleen analyysissä keskitytään eettisen kuluttajan henkilöhahmon kuvaukseen, joka rakentuu 

aineiston lausuntoihin, joissa pohditaan kuluttamisen oikeutusta. Sillä ilman kykyä oikeuttaa 

itselleen kulutusvalintansa yksilö kohtaisi identiteettikriisin, koska oikeaksi koettu 

kulutustodellisuus ei olisi enää oikeutettu (vrt. Taylor 2001, 27-28). 

Yhteiskunnat tarjoavat jäsenilleen erityisiä juonia, joiden välityksellä yksilön on mahdollista 

määritellä itseään (Polkinghorne 1988, 153). Yksi nykyisyyden tarjoama juoni on hetkellisyyden 

korostaminen, jolloin hyveitä ei kerätä kasaan kuoleman jälkeistä elämää varten, vaan elämisessä 

keskitytään tähän hetkeen. Jokaisen päivän merkityksen korostamisen ohella yksilön autonomisuus 

määrittää modernia länsimaalaisuutta. (Taylor 2001, 14.) Vapaus valita onkin kulutusyhteiskunnan 

kantavia teemoja, siksi jokaisella toimijalla on täysi oikeus valita, kuinka ja mitä kuluttaa.   

 Eettisen kuluttajan ja ekologisen kuluttajan välinen ero perustuu niiden välisen kausaliteetin 

puuttumiseen. Nämä kaksi kulutuskertomusta eivät edellytä toisiaan, mutta voivat sisältää toistensa 

elementtejä.   

 

ei siinä paljoo mieti jos jonku osan tarvii onko se tehty orjatyöllä :D [16UP] 

 

Tämä kyseinen lausuma on osoitus edellä mainitusta ajatuksesta. Vaikka kuluttaja tiedostaa 

tuotanto-olosuhteiden karun todellisuuden, se ei estä häntä kuluttamasta. Henkilökohtainen tarve 

tietylle tuotteelle on tärkeämpää kuin jättää kuluttamasta epäeettistä tuotetta.  
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 Yllättävää nuorten kulutuskertomuksia lukiessa oli huomata nuorten tietämättömyys siitä, 

mitä luomusertifikaatti tai reilu kauppa merkitsevät. Ainoastaan yhdessä tekstissä viitattiin reilun 

kaupan toimintaperiaatteeseen.  

 

Jos olen oikein ymmärtänyt reilu kauppa tarkoittaa että tuottajille annetaan enemmän 

rahaa kuin normaaleissa kaupoissa, Jos asia näin on olen sen puolella. [IT5]   

 

Periaatteessa hän kannattaa reilun kaupan tuotantoa, mutta tämä ei näy muualla hänen tekstissään. 

Hän tiedostaa, että on oikein kuluttaa tuotteita, joiden tuotanto-olosuhteet eivät alista alkutuottajaa, 

mutta toinen seikka on siirtää tämä tietoisuus käytäntöön.  

Alkutuotannon ohella tuotteen elinkaaren eettistä kestävyyttä pohdittaessa nousee esille, mitä 

toimintaa tuotteen tuotekehittely on sisältänyt. Useat nuoret tytöt mainitsivat kuluttavansa 

mielellään kosmetiikkaa, mutta ainoastaan yksi tyttö mainitsi välttävänsä eläintestattuja tuotteita. 

Hänen tietämyksensä ohjaa hänen kuluttamistaan, siksi hänen toimintaansa voidaan nimittää 

eettiseksi kuluttajuudeksi, koska hän perustelee valintansa eettisin perustein. Nykyisin pyritään 

tuottamaan tuotteita markkinoille, joille on olemassa kulttuurinen hyväksyntä, minkä lisäksi 

tavaroiden symbolinen aspekti on kasvanut voimakkaasti, siksi tuotteisiin liittyvät ideologiset 

lataukset ovat moninkertaistuneet (Ilmonen 2007, 259-260). Monet eettisesti kestävämmät 

tuotantotavat ovat pikemminkin markkinoiden tapa vastata kulutuskysyntään kuin muuttaa itse 

tuotantojärjestelmää.  

Kuluttamisen arkipäiväisyyden takia yksilöt ovat usein kiinnostuneempia tyydyttämään 

läheistensä tai työnsä tarpeet kuin pysäyttää ilmastonmuutos tai muuttaa maatalouden 

tuotantotapoja (Halkier 2001, 35). Tietämättömyys tai minän tarpeiden korostamisen ovat läsnä 

lähes jokaisessa tekstissä lukuun ottamatta yhtä, jossa nousi esille kulutuspessimistisyys.  

 

En oikeestaan välitä missä mun vaatteet on tehty tai onko ne jotai ekoo. Ei mua 

oikein kiinnosta. Vaik ostaisin jotai Eko-vaatteita yms. ni ei sil maailmaa pelasteta, 

joku aina kuitenkin  ne epä-ympäristöystävälliset paidat ostaa. [1TV] 

 

Kuluttamista ei koeta väyläksi, jonka kautta olisi mahdollista vaikuttaa maailmaan ympärillä, siksi 

on helpompi hyväksyä kuluttamisen totaliteetti kuin pyrkiä muuttaa maailmaa yksittäisten 

kulutusvalintojen avulla. Hyväksymällä nykyinen kulutustodellisuus joksikin sellaiseksi, jota on 

mahdotonta muuttaa omalla kuluttamisellaan, tuotetaan oikeutus jäsenyydelle kulutusjärjestelmässä, 

joka tunnustetaan kestämättömäksi. Jos edellä mainittua lainausta verrataan kappaleen alussa 
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esitettyyn Taylorin (2001, 27) ajatukseen henkilökohtaisen aatehorisontin eheyden merkityksestä 

huomataan, että hyväksymällä henkilökohtaisen valinnan merkityksettömyys kulutusjärjestelmässä 

voidaan säilyttää koherentti minuus. Yksilö kohtaa identiteettikriisin silloin, kun hänen 

aatemaailmansa on ristiriidassa koetun todellisuuden kanssa (Taylor 2001, 28). 

Harvemmin yksilö kuitenkaan päätyy pohtimaan kulutusvalintojensa eettisyyttä siinä määrin, 

että joutuu jäsentämään kuluttamisensa uudestaan. Kuten Halkier (2001, 30) toteaa, kuluttaminen 

on arkipäivän toimintaa, jossa yhdistyy tarpeiden täyttäminen ja identiteetin osoittaminen. 

Arkipäiväisyyden takia kulutettaessa ei juuri syvennytä syvempiin pohdintoihin moraalisesti 

kestävästä kuluttamisesta. Yhdelle vastaajalla arkikulutuksesta kuitenkin nousi esille hyvin 

tyypillinen dilemma ostoksien pakkaamiseen liittyen.  

  

Kyllä, mietin joskus ympäristöystävällisyyttä kuten muovi-ja paperipussien haitallisuuksia 

[4IT] 

 

Paperi- ja muovipussit edustavat kaupassa tapahtuvan kulutusprosessin viimeistä vaihetta, kun pitää 

päättää, mihin ostokset pakataan ja onko tarvetta muovi- tai paperipussille. Kotona pussit 

menettävät alkuperäisen merkityksensä ja niiden funktiota on muutettava, koska muuten niistä 

muodostuu jätettä. Ostoskassi voi muuttua bio- tai roskapussiksi tai niitä voi säilyttää kotona 

odottamassa seuraavaa ostosreissua. Ilmonen (2001, 18) korostaakin tapaamme hallita 

kuluttamisessa syntyvät jätteet yhtenä kulutuksen viisivaiheisesta prosessista. Jätteet edustavat 

elinkaarensa päätepisteessä olevaa tuotetta, joka on menettänyt funktionsa ja muuttunut 

tarpeettomaksi.  

 Eettisen kuluttajan kuva piirtyy kyvystä nähdä kuluttamisensa taakse. Kulutustoiminta 

ilmentää yksilön arvoja ja mieltymyksiä (Ilmonen 2007, 23). Kulutusvalintojensa kautta ihmiset 

ilmentävät itselleen tärkeitä arvoja, mikä näkyy kielteisenä suhtautumisena esimerkiksi 

eläintestaukseen. Näiden arvojen välityksellä rakennetaan samalla kertomusta itsestä. Esimerkiksi 

yhdessä tekstissä kirjoittaja kertoo olevansa puolivegetaristi, koska hän syö lihaa todella harvoin. 

Kuten radion kuunteluun liittyvässä tutkimuksessa todetaan, kuluttamisen merkityksen 

ymmärtäminen tulee mahdolliseksi vasta, kun keskitytään kuluttajien narratiiveihin (Longhurst, 

Bagnall & Savage 2001, 125). Yksi tällainen narratiivi muodostuu eettisestä kuluttajasta, joka 

implikoi toiminnassaan henkilökohtaisia arvojaan.  
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4.2 Ekologinen kuluttaja 

 
Ekologisen kuluttajuuden etsiminen perustui aineiston keruussa kysymyksiin, joissa ohjattiin 

pohtimaan luomua ja reilua kauppaa. Kuten jo edellisessä kappaleessa käsiteltiin arvojen merkitystä 

eettisen kuluttajuuden rakentumisessa, samalla tavoin arvot ovat läsnä keskusteltaessa identiteetistä 

ja luontosuhteesta. Castells (2010, 170) toteaa, että ympäristönsuojeluksi kutsuttua liikettä voidaan 

määritellä teorian ja käytännön kakofonian perusteella, koska järjestökentän toiminta on 

keskittämätöntä, monimuotoista ja verkostoihin perustavaa läpitunkevan sosiaalista ja 

yhteiskunnallista liikehdintää. Tämän tutkimuksen nuoret eivät ole vielä välttämättä siinä iässä, että 

he liittyisivät järjestötoimintaan, joten heidän mahdollisuutensa vaikuttaa ympäristön puolesta 

rajautuvat ympäristöystävällisiin kulutusvalintoihin. Ympäristönsuojelu tarjoaa mahdollisuuden 

uudenlaisten arvojen kehittymiseen (Castells 2010, 180). Tätä uudenlaista identiteettiä on 

mahdollista kutsua biologiseksi identiteetiksi, koska siinä nähdään ihminen osana luontoa (Castells 

2010, 184). Ympäristöarvojen kautta yksilö kykenee kirjoittamaan kertomusta itsestään 

luonnonsuojelijana, mikä heijastunee hänen toimintaansa kuluttajana.  

 Valistunutta ja rationaalista eettis-ekologisen eetoksen toteuttamista Autio (2006, 30) nimittää 

tutkimuksessaan vihreäksi kuluttajuudeksi, jota hän etsii 15-19-vuotiaiden nuorten teksteistä (Autio 

2006, 15). Tämä tutkimuksen nuoret ovat vielä nuorempia, minkä takia he eivät välttämättä ole 

vielä kykeneviä eettis-ekologisen eetoksen toteuttajaksi. Postmodernissa maailmassa tällainen 

pyrkimys tiedostavaan kuluttamiseen heijastaa nykyisyyden muuttumista ostostilaksi, jossa 

ympäristöystävällinen kuluttaja on laskelmoitu kulutussankari (vrt. Featherstone 1991, 86). Kun 

vihreätä kulutussankaria luodaan, kyse on tiedosta, kuinka ja mitä tulee kuluttaa, jotta itseään voi 

kutsua vihreäksi kuluttajaksi (vrt. Featherstone 1991, 19). Uusmarxilaisittain ajateltuna kyse on 

siitä, että kulutettaessa ei kuluta tuotetta ainoastaan sen käyttöarvon vuoksi vaan sen mukaan, 

minkälaiseksi kulutusobjekti on mahdollista muuttaa, jotta voidaan erottautua tietyn ryhmän 

jäseneksi tässä tapauksessa vihreäksi kuluttajaksi (Baudrillard 1998, 61).  

 Ekologinen kuluttajuus edellyttää yksinkertaisesti tietoa, koska tuotteessa ei näy päälle, onko 

tuote tuotettu ympäristöystävällisesti.  

 
Reilukauppa ja luomu eivät ole tuttuja merkkejä minulle, mutta luulen että ne 
tarkoittavat, että ne ovat suomalaisia tuotteita. [NP14] 

 

Tämä tekstiesimerkki on vain yksi monista, joissa kerrotaan siitä, että kyseiset sertifikaatit ovat 

tuntemattomia ja ne rinnastetaan tuotemerkkeihin, joita ne eivät ole. Tavaramerkkien maailmassa 
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luomusertifikaatti rinnastetaan tuotemerkiksi, joka kilpailee muiden samankaltaisten tuotteiden 

kanssa ostetuksi tulemisesta. Yhdessä tekstissä korostuu ajatus, että luomusertifikaatti ei olisi 

normaalia vaan jollain tavalla normaalista poikkeava.  

 

Luomu on parempi, kuin normaalit tuotteet. [IT5] 
 

Tällainen ajattelutapa heijastaa normalisaatiota, jossa tehotuotettu tuotanto on normaalia, josta 

luomutuotanto poikkeaa jollain tavalla tehden siitä erilaisen tuotteen.  

Jälkikapitalistisessa yhteiskunnassa eläminen on kuin eläisi 24 tuntia auki olevassa 

supermarketissa, jossa tuotteiden kirjo ja valikoima elää sellaisella muutosvauhdilla, että kuluttajan 

on mahdotonta saavuttaa kaikki tuotteisiin liittyvä informaatio (Smith 6, 1987). Juuri kasvu tämän 

supermarketin jäsenyyteen edellyttää nuoren kasvattamista tietoiseksi siitä, mitä erilaiset 

tuotemerkit ja sertifikaatit merkitsevät. Aution (2006, 48) tutkimustulokset korostavat tiedon 

merkitystä, koska ympäristöystävällisyys on tiedostavien ja koulutettujen käyttäytymismalli. Autio 

(2006, 48) toteaa lisäksi, että nuoren on mahdollista kotona asuessaan ostaa luomutuotteita, koska 

vanhemmat rahoittavat ostokset, mutta omassa taloudessa asuessaan nuoren on huomioitava 

taloutensa realiteetit.  

 
En ajattele melkein ikinä ympäristöpuolta tai luomua tai muita. Hintaa kyllä melkein aina. 
Edullisin on paras. [UT4] 

 
Luomusta puhuttaessa on huomioitava hinta, koska useimmiten luomutuotteet ovat kalliimpia kuin 

tuotteet ilman luomusertifikaattia. Luomutuotettu tuote ei välttämättä ole realistinen vaihtoehto 

jokaiselle kotitaloudelle. Kun kotitalouden ostovoima on pieni, voi hinnasta muodostua este (vrt. 

Autio 2006, 55). Kulutusvalintojen kokonaistyyli toimii toteemisen periaatteen mukaisesti, sillä 

kulutusvalintojensa kautta yhteiskunnallinen ryhmä voi esittää yhteiskunnallista erityisyyttään 

(Ilmonen 2007, 212-213). Kun 24 tuntia auki oleva kauppa tarjoaa kaikille yhteiskunnan eri 

luokkien jäsenille tuotteita, uudeksi makutottumukseksi kehittyy tyyli, jossa korostuu tuotteen 

tuotantoprosessi, joka tuottaa tuotteen erityislaatuisuuden, jolla tuote erottautua muista 

samankaltaisista tuotteista.  

 1900-luvulla tapahtuneen luokkayhteiskunnan murenemisen seurauksena ei enää ole 

mahdollista nähdä suoraviivaista yhteyttä yhteiskuntaluokan ja elämäntyylin välillä. Koska 

keskiluokka vaurastui, heilläkin oli varaa hankkia hyödykkeitä, jotka olivat aiemmin olleet 

ainoastaan eliitin ulottuvilla. (Ilmonen 2007, 212-213 & 218.) Tyylit ja makutottumukset elävät 

elämäänsä luokkarajoista riippumatta, siksi nykyisin tyylit ovat sidoksissa kasvatuksen ja elämän 
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historian välityksellä yksilöihin. Tämän seurauksena kasvatuksen rooli entisestään korostuu, kun 

puhutaan ekologisesta kuluttajasta. Kasvatusvastuu on jaettu, siksi kotien ja koulun merkitys 

korostuu, kun puhutaan kasvusta ekologiseksi kuluttajaksi. Kahden seuraavan lainauksen avulla on 

tarkoitus osoittaa, kuinka erilaisia asenteita kodit korostavat, kun puhutaan ekologisesta 

kuluttajasta. 

  

 en ole hippi [14UP] 
  

 Meillä on aika usein luomuruokia ja me kierrätämme.[1NT] 
 

Se mikä on toiselle arkipäivää, saattaa nostattaa toisessa voimakkaita vastareaktioita. Vaikka Autio 

toteaa (2006, 49) valtavirtavihreyden olevan arkipäivää, ei se tarkoita, että kaikki hyväksyisivät 

vihreät arvot annettuina.  

 Kertomus ekologisesta kuluttajasta ei ole selkeä kertomus, koska kyse on toisiinsa 

kietoutuneista prosesseista. Kulutettaessa vihreästi kyse on osalle minuuden määrittelemisestä 

vihreiden arvojen välityksellä, koska kuluttamisessa on kyse tapahtumaketjusta, jossa ihmiset 

tuottavat itsensä fyysisesti ja sosiaalisesti (Ilmonen 2007, 78). Kuten Fekete (1987, i) toteaa, kaikki 

ihmiselämän toiminta on sidoksissa arvoihin. Vaikka usealle tässäkin aineistossa luomutuotteet ovat 

idean tasolla hyväksyttyjä ja haluttuja, erilaiset käytännön esteet kuten talouden realiteetit 

määrittelevät mahdolliset kulutuskohteet.  

Erottautumisen ohella ekologisen kuluttajuuden ominaispiirteitä on tuotesertifikaattien ja 

tuotanto-olosuhteiden tiedostaminen. Kyky hahmottaa tuotteen koko elinkaari edellyttää kykyä 

nähdä tuotteen taakse, mitä yksikään tämän tutkimuksen vastaajista ei maininnut (vrt. Autio 2006, 

55). Yhdessä tekstissä tosin kerrottiin, kuinka tuotteen elinkaarta voidaan pidentää muokkaamalla 

tuotteesta uudenlainen.  

 

tuunaa vanhat vaatteet mieleisiksi. [4VT]  

 

Tällöin kyse ei ole enää samasta vanhasta vaatteesta, vaan uudesta tuotteesta, jossa kierrätetään 

vanhaa tuotteen materiaali. 

Kuva ekologisesta kuluttajasta on epäselvä, koska useat vastaajat eivät tienneet, mitä 

ympäristöystävällisyys on tai heitä ei asia kiinnostanut. Arvoista puhuttaessa ekologisuus on arvo, 

joka on alisteinen useimmiten talouden arvoille. Ekologisuus on täten mahdollisuus niille, joilla on 

riittävästi tietoa ja rahaa toteuttaa itseään haluamallaan tavalla. Kuluttaminen ei merkinnyt 
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jokaiselle vastaajalle rahankäyttöä, koska ekologisuus ei ole välttämättä arvo, jonka voi ostaa ja 

myydä, vaan kyse on pikemminkin tavastamme toimia arjessa. Seuraava lainaus muistuttaa, että 

ekologisuus voi olla pieniä tekoja, ja ekologisen kuluttajan tulisi pohtia kaikkia kuluttamisensa 

muotoja, ei ainoastaan rahalla hankittavia tuotteita.   

 

Käyn suihkussa joka päivä, joten veden kulutus on aikamoinen. [3NT] 

4.3 Pragmaattinen kuluttaja 

Pragmaattinen kuluttaja on nimitys tälle kategorialle, jossa kuluttamiseen heijastuu välineellinen 

järki. Ajatus välineellisestä järjestä perustuu käsitykseen, että kaikki objektit on mahdollista alistaa 

mitattavaan ja laskelmoitavaan muotoon, mihin sisältyvät yksilön tarpeet (Sassatelli 2007, 75). 

Pragmaattinen kuluttaja haluaa kuluttaa järkevästi eli tehdä kulutusvalintoja, jotka ovat kestäviä ja 

edullisia. Kuluttaminen on järjen käyttöä. Järkevyyden maksimointia edustaa tuote, jonka saa 

halvalla ja joka kestää kauan käytössä. Kestävyys on ominaisuus, joka ei näy päällepäin. Tällöin 

tuotteeseen liitettävät mielikuvat kuten ajatus tuotteen kestävyydestä tai laadusta ohjaavat 

kulutuspäätöstä.  

 

Rahaa ei ole liikaa joten rahankäytön on oltava fiksua. 

Laadulla on väliä! Jos ostan tuotteen sen oltava laadukas, kohtuu hintainen ja kestävä.  [IP3] 

 

Kun kulutuksessa on kyse niukkuuden allokoinnista, kulutettaessa on tehtävä ratkaisuja, jotka ovat 

taloudellisesti kestäviä. Pragmatisteille järjenkäyttö merkitsee kykyä valita mahdollisimman 

tarkoituksenmukainen vaihtoehto tarjolla olevista vaihtoehdoista (Kivinen & Ristelä 2001, 68). 

Niukkuuden kanssa kamppaileva pragmaattinen kuluttaja valitsee tarkoituksen mukaisimman 

hyödykkeen, jonka hän luulee kestävän käytössä mahdollisimman kauan. Autio (2006, 90) esittää, 

että säästäväisyyspuhe näkyy tutkimuksessaan kahdella tavalla: sekä rahan säästämisenä että 

edullisten ostosten tekemisenä. Samankaltainen säästäväisyyden ajattelutapa on löydettävissä tämän 

tutkimuksen nuorten teksteistä. Vaikka he ovat valmiita säästämään, he ovat valmiita myös 

kuluttamaan haluamiaan tuotteita. 

 

Käytän säästeliäästi rahojani ja yleensä ostan vain mitä eniten haluan. [3NT] 
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 Järkevä kuluttaminen on nähtävä päämääränä, joka ohjaa toimintaa, mutta ei määritä sitä. 

Kuluttaminen on jatkuvaa valintojen tekemistä arjessa, mitä tarvitsen ja mihin käytän rahani. Koska 

kuluttamisessa on kyse niukkuuden allokoinnista, useimmiten kuluttaja ostaa tuotteen 

tyydyttääkseen jonkin tarpeensa, mutta usein ostoskassiin päätyy tuotteita, joilla ei ole käyttöarvoa, 

minkä vuoksi kuluttaminen on nähty toiminnaksi, jossa kulutetaan itsessään kuluttamista 

(Baudrillard 1998, 15).   

 
Äiti kerran löysi ostoskassistani pikkutavaraa ja kysyi mihin niitä tarvitsen. Niin, 
MIHIN ? [11VT] 

  

Kysymys on ”autenttisten” ja ”keinotekoisten” tarpeiden välisestä erosta, jonka näkeminen 

kuluttajan näkökulmasta katsottuna on hankalaa (Baudrillard 1998, 73). Ongelman tuottaa se, että 

tuotantokoneisto on kehittynyt niin pitkälle, että tarpeet eivät tuota tuotantoa vaan tuotanto tuottaa 

tarpeet (Baudrillard 1998, 74).  Juuri kyky pohtia todellisia tarpeitaan luo kuvaa pragmaattisesta 

kuluttajasta, joka kykenee suhteuttamaan tarpeensa kuluttamiseensa. Vaikka tavoitteena olisi toimia 

järkevällä tavalle eli kuluttaa ainoastaan todelliseen tarpeeseen, harkinta pettää aina välillä ja 

kuluttaja päätyy ostoksiin, joille hän ei löydä käyttöarvoa. 

 

Ennen kuin ostan jotain yritän aina harkita mihin tarkoitukseen käytän sitä. Olen 
huomannut, että se ei aina toimi, ja että huoneeni on täynnä krääsää jota en raaski 
heittää pois. [4NT] 
  

 Turhan kuluttamisen ja säästäväisyyden diskurssit ovat kontekstualisoitavissa 

agraariyhteiskunnan maatalouslogiikkaan (Autio 2006, 100). Samalla tavoin tämän kuin Autionkin 

(emt.) tutkimuksen nuoret asemoituvat kulutuspuheissaan historialliseen jatkumoon. Edellä 

mainitun ohella pragmaattista kuluttajaa voitaneen luonnehtia protestanttisen ajattelutavan 

edustajaksi. Protestanttisuus ilmenee erityisesti tekstissä, jossa korostetaan, että rahan arvon 

ymmärtäminen edellyttää rahan ansaitsemista omalla työllään.  

 

Minun mielestäni viides- ja kuutsluokkalaisten pitäisi saada viikko-/kuukausirahaa. 

Siinä oppii käyttämään rahat viisaasti ja siten he saavat myös idean miten aikuiset 

saavat rahaa. He oppisivat, että raha pitää ansaita. [5NT] 

 

Tarve hallita rahankäyttöään on pragmaattisen kuluttajan edellytys. Yksi vastaajista toteaakin, 

että raha tuottaa hänelle paineita. Kyse on ulkoapäin asetetuista vaatimuksista. Koska rahalla on 

arvonsa, sitä arvoa ei tule heittää hukkaan kuluttamalla se tarpeettomaan. Lisäksi toinen vastaaja 
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kertoo, että raha ei ole tärkeätä, mutta kaikki tarvitsevat rahaa. Osallistuminen kulutusyhteiskunnan 

toimintaan edellyttää rahaa, siksi ilman sitä yksilö on sivullinen.  

 Pragmaattinen kuluttaja pyrkii säilyttämään rahojensa arvon säästämälle ne tulevaisuutta tai 

tiettyä kulutuskohdetta varten. Kulutustodellisuutta värittää kuitenkin hedonistinen eetos, joka 

haastaa kuluttajan hylkäämään järkensä ja kuluttamaan aistiensa tyydyttämiseksi (Autio 2006, 29-

30).  

 
vaikka ostankin välillä jotain satunnaista rihkamaan kun sellaista ilmestyy eteen, sillä 
siten saa vähän vaihtelua kun voi huoletta törsätä johkin pikku ostokseen. Yleensä olen 
aika säästeliäs ja viikkorahani kertyvät sumppuun, josta osa siirretään säästöön 
tulevaisuudelle ja osan taas törsään kaikkeen mahdolliseen, mutten kuitenkaan karkkiin, 
koska sitä ei ole melkein muuta kuin haittaa. [12VT] 

 

Samalla tavoin niin tässä kuin Aution (2006, 107) tutkimuksessa nuoret elävät harkitsevuuden ja 

hedonismin ristipaineessa. Vaikka nuori käsittää rahansa arvon, aina välillä tapahtuu sortumisia, 

jotka tuottavat omantunnon tuskia.  

 

Mulle tulee joskus tosi huono omatunto, jos ostan jotain tosi kallista, tai jotain, jota 
mä en käytä. [1VT] 

 

Juuri tämän vihlova omatunto implikoi tietoisuudesta, että nuori tiedostaa kuluttavansa 

tarpeettomasti, mutta kuluttamisen synnyttämä mielihyvä on merkittävämpää kuin jatkuva pennin 

venyttäminen. Tätä kulutuksen affektiivista luonnetta ei ole kulutustutkimuksen piirissä tutkittu 

kovinkaan paljon (Ilmonen 2007, 27). 

Rahatalous on nykyisyyden totaliteetti, jonka hallitsemiseen nuoria kasvatetaan läpi 

lapsuuden. Heille opetetaan järjenkäyttöä, jotta he kykenisivät tekemään päätöksiä, jotka ovat 

tarkoituksenmukaisia, sillä raha menettää arvonsa, kun se tulee vaihdetuksi hyödykemarkkinoilla. 

Myös Ruckensteinin (2009a, 89 & 97-98) tutkimuksen tulokset tukevat edellä esitettyä päätelmää, 

koska markkinatalouden ihmiskuva on järkevä kuluttaja, pyritään lapsista kasvattamaan järkeään 

käyttäviä kuluttajia. Pragmaattinen kuluttaja kykenee hallitsemaan rahan arvoa harkitsemalla, mikä 

on turhaa ja mikä tarpeetonta kulutusta.  

 

Loppujen lopuksi olen mielestäni hyvä kuluttaja koska kulutan rahaani kohtuullisesta 
ja harkitsen ostokseni tarkasti. [9NP] 
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4.4 Sosiaalinen kuluttaja 

Sosiaalisen kuluttajan kuvauksessa on huomioitava nuorten kaksi erilaista sosiaalista roolia. Tämän 

tutkimuksen nuoret ovat sekä vanhempiensa lapsia että kavereidensa ystäviä. Ihmisenä oleminen on 

oppimista, koska oppiminen on läsnä arjessa, aivan kuten syöminen tai nukkuminen (Wenger 2008, 

209-210). Olkoon kyse perheestä tai kaveripiiristä, ne muodostavat toimintakulttuurinsa, jotka 

sisältävät implisiittisiä toimintatapoja (vrt. Bruner 1999, 151 & 164). Lisäksi oppimiseksi voi 

nimittää sitä prosessia, jossa tiedostaen pyritään ymmärtämään omaa olemassaoloamme sekä 

tekemään elämästämme jotakin (Randall 1995, 8). Ajatus sosiaalisen kuluttajan taustalla on, että 

toimiminen näissä eri rooleissa kasvattaa heitä sosiaalisiksi kuluttajiksi. Tämän tutkimuksen nuoret 

ovat vielä lapsia siinä mielessä, että heidän rahansa tulevat vanhemmiltaan, minkä takia 

vanhemmilla on valtaa kulutusvalintoja tehtäessä. Toisaalta heillä on ”omaa” rahaa, jonka 

kuluttamisesta he voivat päättä itsenäisesti. Omia rahojaan kuluttaessa nuoret ovat usein liikkeellä 

ikäistensä kanssa, jolloin ostospäätökseen vaikuttavat ystävät. 

 Tämän aineiston sosiaalisen kuluttajan kuvauksissa liikutaan akselilla, jossa osa kuluttajista 

ilmoittaa kuluttavansa täysin itsenäisestä niihin, jotka ilmoittavat tekevänsä päätöksensä yhdessä 

jonkun kanssa. Sosiaalista kuluttajaa kuvatessa kyse on lisäksi siitä, mitä kulutetaan. Pienten 

arkisten ostosten kuten makeisten ostaminen tapahtuu itsenäisesti, mutta mitä kalliimmasta 

tuotteesta on kyse, sitä suurempi vaikutusvalta vanhemmilla on. Juuri tuotteen taloudellinen 

merkittävyys vaikuttaa siihen, kuinka paljon pohdintaa tuotteen ostospäätökseen liittyy (Ilmonen 

2001, 20).  

 

Vanhempani sanovat jotain jos tuhlaan todella paljon rahaa kerralla mutta jos pieniä 
määriä tuhlaa niin ne eivät sano mitään. [IP1] 
 

 Kotitalouksien kuluttamista tarkasteltaessa on huomioitava, että ne koostuvat yksilöistä, joilla 

jokaisella omat preferenssinsä (Raijas & Wilska 2008, 241). Sosiaalista kuluttajaa etsittäessä 

perheistä on huomioitava juuri perheyksiköiden heterogeenisyys, jonka takia jokainen perhe on 

ainutlaatuinen kompositio.  

 

Minulla on kaksi sisarusta ja kukin meistä haluaa aina jotain. Nuorin meistä haluaa 
leluja, värityskirjoja... Ja sitten me kaksi vanhempaa haluamme ties mitä joten rahaa 
kuluu vuoden sisällä aika mukavasti. [3NT] 
 

Sosiaalisuus on kykyä suhteuttaa tarpeensa muiden tarpeisiin, koska kaikkien tarpeita on 

mahdotonta täyttää samanaikaisesti. 
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 Reijas ja Wilska (2008, 250) toteavat, että perheiden sisäinen demokratia ja yhteinen 

neuvottelu ovat lisääntyneen koskien ostopäätöksiä, mutta tutkimustuloksia liittyen aiheeseen on 

varsin vähän. Tämän tutkimuksen kautta on mahdollista hiukan valottaa kotona tehtäviä päätöksiä, 

sekä lasten asemaa näissä päätöksissä. Samalla tavalla kuin perheet ovat heterogeenisiä, niin ovat 

niiden tavat tehdä ostopäätöksiä. Perheiden harjoittamat perhedemokratiat muistuttavat 

moninaisuudessa maailmalta löytyviä hallintotapoja täysin autoritäärisistä hallinnoista hallintoihin, 

joissa lapsilla on merkittävä valta ja kaikkea siltä väliltä. Pitänee muistaa, että puhuttaessa kotien 

tavoista tehdä päätöksiä, lapset eivät välttämättä edes halua tehdä päätöksiä, koska päätöksenteko 

on jotain, mikä kuuluu vanhemman rooliin. 

 

 Ei minua oikeen kiinnosta mitä kotiini ostetaan kun kotise vaan on. [9VT] 
 

Kotitalouksien arjen kulutuksessa lapset otetaan huomioon useimmiten ruokaostoksia tehtäessä, 

mutta tässäkin suhteessa kotitaloudet eroavat merkittävällä tavalla toisistaan.    

  

Ruokaanhan tulee aika paljon vaikutettua kun äiti tai isä kysymään mitä haluaisi 
huomenna syödä. Itse asiassa muuhun ei tarvitse, enkä haluakaan vaikuttaa. [7VT] 

 

 Perhejäsenyyden ohella nuoret oppivat sosiaalisen kuluttajan taitoja käydessään 

yhdessä ostoksilla. Tyttöjen ja poikien väliset keskimääräiset erot löytyvät heidän tavoistaan 

olla sosiaalisia. Yleisesti ottaen tytöt viihtyvät paremmin kavereiden kanssa ostoksilla 

kaupungilla ja pojat viettävät aikaansa useimmiten pelatan konsoli- ja tietokonepelejä. 

Poikien ostopäätöksiin vaikuttavat Internetistä löytyvät arviot uusimmista peleistä kun taas 

tytöt luottavat enemmän kavereidensa mielipiteisiin. Olkoon kyse kavereiden antamasta 

mielipiteestä tai Internetistä löytyvästä peliarviosta molempia yhdistää niiden arvo arviointi 

(Smith 1987, 9). Molemmissa kyse on siitä, että annetaan toiselle valta kertoa mielipide 

tuotteesta, mikä ohjaa ostopäätöksen tekoa.  

 Sosiaalinen kuluttajuus edellyttää kykyä antaa ja vastaanottaa arviointeja hyödykkeen 

arvosta siitä, onko se riittävän arvokas, jotta sen ostaminen olisi mielekästä. Arvioiden 

ohella mainostajat pyrkivät vaikuttamaan ostopäätökseen, mikä näkyi useassa tekstissä. 

Useat totesivatkin suoraan, että mainokset vaikuttavat heidän ostoskäyttäytymiseensä. 

Selkeimmin mainoksien ja ystävien vaikutus kuluttamiseen todettiin seuraavassa 

lainauksessa. 

 

Kaverini vaikuttavat 60% ostopäätökseeni, ja 40% vaikuttavat mainokset [14NP] 
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Kyky toimia sosiaalisena kuluttajana edellyttää näiden erilaisten vuorovaikutuskanavien 

viestien hallitsemista. Ystävät, vanhemmat, sisarukset, mainokset ja nettiarviot pyrkivät 

ohjaamaan ostostapahtumaa, mutta näitä eri mielipiteitä pohtiessa on huomioitava, että ne 

ovat aina subjektiivisia sisältäen jonkin tavoitteen (Smith 1987, 8). Lasten kasvu kuluttajiksi 

tapahtuu asteittain, kuten pyörällä ajamisen harjoitteleminen: vanhemmat vähentävät 

ohjaustaan ja kontrolliaan vähitellen antaen lapselleen jatkuvasti enemmän tilaa hallita itse 

toimintaansa (vrt. Raijas & Wilska 2008, 259).  

 

4.5 Ajan kuluttaja 

Ajan kuluttajan kategoriassa konkretisoituu narratiivisen identiteetin merkitys postmodernin 

kuluttajan ja ajan suhteelle. Koska aikaa itsessään ei ole olemassa, on olemassa ainoastaan yksilön 

kyky kertoa ajasta ja muutoksesta ajassa (Ricoeur 1984, 3-8,  Kivinen & Ristelä 2001, 90). Toiseksi 

kyse on siitä, että kuluttaminen on rutiinimaista toimintaa, joka rajoittaa yksilön mahdollisuuksia 

valita, mitä ja kuinka kuluttaa (Ilmonen 2001, 14). Näitä sisäistettyjä tapoja toimia voitaneen 

nimittää luontomuksiksi, jotka pragmatistien mukaan ohjaavat ihmisen oppimista (Kivinen & 

Ristelä 2001, 57). Samalla nämä sisäistetyt luontomukset muodostuvat osaksi meitä, jolloin emme 

enää välttämättä tiedosta niitä osaksi meitä, vaikka ne ohjaavat arjen toimintaamme. Ongelmana on 

saavuttaa tietoisuus siitä, mitä teemme automaattisesti (Bruner 1999, 147). Huomaamatta 

toiminnastamme ajassa muodostuu rutiininomaisia kulutusriittejä, joita kuvaamalla rakennamme 

narratiivista identiteettiämme.  

Ajatus ajan kuluttajan kategorian taustalla nojaa käsitykseen, että kuluttamista ei tule nähdä 

ainoastaan toimintana, jossa raha vaihtaa omistajaa. Postmodernina aikana ajasta on kehittynyt 

kohde, jota voidaan myydä ja markkinoida (Baudrillard 1998, 10). Shoppailu ei merkitse ostoksilla 

käymistä ja myyjän kanssa kaupanhieromista vaan kyse on ajanvietteestä, jolloin yksilö voi 

haaveilla silmät auki ihaillen kauppojen tarjolla olevia hyödykkeitä ja nauttia niiden tarjoamasta 

aistillisista näyistä (Sassatelli 2007, 164).     Vapaan ajan viettoa voitaneen kuvata dialektisenä 

suhteena, jossa yksilö käy keskustelua kulutusyhteiskunnan tarjoamien hyödykkeiden kanssa 

luoden tämän keskustelun pohjalta kuvaa itsestään. Yksilö luo itsestään hahmoa toimintansa 

välityksellä, koska toimiessaan hän toteuttaa juontaan, jota on edeltä käsin hahmoteltu. (vrt. Ricoeur 

1992, 147) Kulutettaessa vapaata aikaa ollaan näennäisesti vapaita kirjoittamaan itsestä omanlainen 

ainutlaatuinen kompositio. Tässä tutkimuksessa shoppailu oli tyttöjen keskuudessa suosittu tapa 
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viettää aikaa, kun taas pojat nauttivat enemmän tietokonepeleistä. Näiden kahden kulutusmuodon 

ohella on huomioitava harrastukset, joissa yksilöt muodostavat sosiaalisia suhteita ikäisiinsä. 

Harrastukset ovat yksi merkittävä tapa määrittää itseään ja asemaansa kulutusyhteiskunnassa.  

Kuluttaminen ei kuitenkaan rajoitu fyysisiin rajoitteisiin, jotka määrittelisivät, missä ja 

milloin ostostoiminnan tulisi tapahtua. Virtuaalivallankumouksen myötä Internet mahdollistaa 

uudenlaiset tavat kuluttaa ja hankkia tuotteita (Sassatelli 2007, 166). Maantieteelliset rajoitteet eivät 

estä hankkimasta tuotteita maapallon toiselta puolelta asti. Internet on lisäksi muodostanut 

mahdollisuuden elää toista elämää virtuaalitodellisuudessa, minkä myötä näihin 

virtuaalitodellisuuksiin on kehittynyt virtuaaliraha, jota voi ostaa reaalivaluutalla (Ruckenstein 

2009b, 294-295). Tässä tutkimuksessa erityisesti pojat olivat kiinnostuneita ostamaan tuotteita 

Internetistä, mutta heidän perustelunsa nettiostoksille olivat samat kuin tyttöjen ostoksilla käynnille. 

  

netissä koska siellä hyvä valikoima [UP12] 
 

Käyn ostoksilla paikoissa josta tiedän löytäväni tuotteita mitä etsin. [IT6] 
 

Nämä molemmat lausumat edustavat jo opittua ja sisäistettyä toimintatapaa, koska he käyvät siellä, 

missä tietävät tuotteen sijaitsevan. Toiminnassa korostuu tiedon merkitys sekä ajatus tutusta ja 

turvallisesta, koska usein käydään samoissa liikkeissä.  

 

Käyn ostoksilla Kappahlissa, Seppälässä, Ninjassa, Onlyssa. Koska ne on vaan niin 
kivoja. [9UT] 

 

Tietenkin tällöin korostuu se, mitä kauppoja on nuoren saavutettavissa itsenäisesti sekä 

vanhempiensa kanssa. 

 Viime vuosikymmeninä olemme saaneet todistaa yhä megalomaanisempien kauppakeskusten 

syntymisiä, ja kauppojen aukioloaikojen vapautumista. Suuret viikonloppuisin auki olevat 

kauppakeskukset ovat pikemmin viihtymiskeskuksia, joihin tullaan kuluttamaan perheiden yhteistä 

aikaa ja rahaa. Nämä kehityssuunnat selittänevät osittain Raijaan ja Wilskan (2008, 243–244) 

tutkimustuloksia, joiden mukaan perheet suuntaavat yhä enemmän kuluttamistaan maksulliseen 

vapaa-aikaan. Tämän tutkimuksen nuoret eivät suoraan maininneet kuin muutamassa tekstissä 

käyvänsä vanhempiensa kanssa ostoreissuilla, jotka suuntautuivat suurimpiin ostosparatiiseihin. 

Pääosa tämän tutkimuksen nuorista asui kaupungissa, mikä selittänee heidän itsenäistä 

ostosmatkailuaan kaupungin ostospaikoille.  
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 Ostoskeskuksien erityislaatuisuus piilee niiden kyvyssä häivyttää todellisuus mahdollisimman 

kauas ja luoda oma ostosparatiisi, josta löytyvät kaikki tarvittavat hyödykkeet (vrt. Sassatelli 2007, 

167). 

 

Käyn yleensä kavereiden kanssa kaupungilla tai jäätelöllä. Siellä on mukava ilmapiiri 

ja hauskaa. [4VT] 

  

Laaja valikoima eri kaupoista ja kun ihmisiä on paljon, se tuo eräänlaista shoppailu intoa. 

[7VT]    

 
Ostoksilla käyminen on siis ajanvietettä, jolloin vietetään aikaa kavereiden kanssa ja nautitaan 

kauppojen tarjonnasta. Yhden nuoren mielipide kuitenkin poikkesi merkittävällä tavalla muiden 

ostoskeskuskokemuksista.  

 

Vihaan muute Koskaria. Siel on inhottava käydä missään kaupois ku jotkut teinit ylä-
astelaiset ym. huutelee perään ja haukkuu.. Eikä siä räkälässä oo ees mitään hyvii 
kauppoi, korkeintaan käyn leffassa Cine Atlaksessa. [1VT] 

 

Koska useat nuoret viihtyvät kyseisessä ostoskeskuksessa, on siitä muodostunut eräänlainen 

nuorisotila, jossa nuoret ovat ollakseen. Kun ostoskeskuksessa ollaan viettämässä aikaa, niin silloin 

huomio saattaa kohdistua muihin paikalla oleviin saman ikäisiin nuoriin, mikä synnyttää huutelua ja 

kiusaamista.  

 Ostoksilla käynnin ohella useat nuoret kertovat käyttävänsä rahansa ruokaan. Usein nuoren 

käytettävissä olevat rahat ovat niukat, siksi nuorten keskuudessa suosittuja ruokapaikkoja ovat 

pitseriat ja hampurilaisravintolat. Ulkona syöminen on yksi merkittävimmistä tavoittavasta viettää 

aikaa kodin ulkopuolella (Sassatelli 2007, 167). McDonald’s on suosituin ravintola tämän 

tutkimusaineiston osalta. Ravintolaketjun suosio selittynee sen pyrkimyksellä huomioida lapset 

mainonnassaan sekä ravintolakonseptissaan (Schlosser 2002, 66). Todennäköisesti ne, jotka ovat 

oppineet käydä ravintolassa lapsena, käyvät siellä vanhempanakin.  

 Ruokailun ohella viihdeteollisuus on yksi suosituimmista vapaan ajan sisällöntuottajista. 

Viihdeteollisuuden eroaa siinä käytetäänkö hyödykettä kotona vai kodin ulkopuolella. Kodeista 

löytyvät pelikonsolit ja tietokoneet olivat usean pojan kiinnostuksen kohteita. Elokuvia puolestaan 

on mahdollista kuluttaa sekä kotona, että kodin ulkopuolella. Elokuvia ei tule nähdä ainoastaan 

aivottomana viihteenä, koska ne ovat tekstejä, jotka ylläpitävät ja uusintavat yhteiskunnallisia tieto- 
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ja uskomusjärjestelmiä. Näiden kuvien ja tekstien pohjalta on mahdollista löytää rakennusaineita 

identiteetilleen. (Fairclough 1997, 76.) 

Viimeiseksi on huomioitava harrastukset ajan ja rahan kulutuskohteina. Useat tämän 

aineiston nuorista käyttävät merkittävän osan ajastaan ja rahoistaan harrastuksiinsa. Olkoon kyse 

jääkiekosta, ratsastamisesta tai salibandystä näiden kaikkien harrastuksien avulla nuoret 

muodostavat huomaamattaan uudenlaisia tapoja vastata kysymykseen, kuka minä olen. Näiden 

kiinnekohtien avulla minusta muodostuu vaikkapa jääkiekkoilija tai ratsastaja. Kuten luvun alussa 

kuvattiin se, mihin ihminen kuluttaa aikaansa muodostuu osaksi hänen kertomustaan. Nämä tavat 

käydä harrastuksissa muodostuvat perheiden rutiineiksi ja tavoiksi viettää vapaata aikaa, kun lasta 

tarvitsee kuljettaa harjoituksiin tai osallistua seuran tai järjestön toimintaan. Postmodernissa 

maailmassa juuri ajasta on tullut kohde, jolle tarvitsee antaa merkityssisältöä. Jo itsessään käsite 

laatuaika heijastaa postmodernia tarvetta kuluttaa aikaa ja tehdä siitä osa narratiivista identiteettiä 

kerronnanlistaa aika osaksi minua (vrt. Ricoeur 1984, 6). 
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5 KERTOMUKSIA NUORISTA 
KULUTTAJISTA 

Edeltävässä analyysiosiossa tarkasteltiin, kuinka nuorten teksteistä on mahdollista muodostaa 

yhtenevää postmodernia kuluttajaa. Tässä luvussa ei ole tarkoituksena antaa kaikenkattavaa kuvaa 

nuorista kuluttajista. Tässä analyysissä etsitään nuorten teksteistä yhteneviä juonia, joista voi 

koostaa samankaltaisia kertomuksia. Kuluttamista voinee kuvata ambivalenttiseksi toiminnaksi, 

koska kyse ei ole mistään selkeärajaisesta toiminnasta. Kulutettaessa kietoutuu yhteen useita 

erilaisia kertomuksia ja juonia. Yleisinhimillinen piirre on halu tulla hyväksytyksi ja osalliseksi 

jotain itseään suurempaa kokonaisuutta. Kuluttaminen sitoo nuoret osalliseksi jotain suurempaa 

kertomusta. Yhteisesti jaettavat kokemukset tietokonepelaamisesta sitovat samaa peliä pelaavat 

nuoret yhteen koulujen välitunneilla. Samalla tavoin tyttöjen keskuudessa meikkaamisen ja 

vaatteiden kautta sitoudutaan osaksi suurempaa kertomusta naiseudesta. Virtuaalitodellisuus ja 

ostoskeskukset edustavat tiloja, joissa nuoret ovat vapaita toimimaan ilman vanhempien valvovaa 

silmää. Näissä tiloissa nuoret ovat vapaita ottamaan itsenäisiä askelia kohti aikuisuutta. 

5.1 Kertomus minusta kuluttajana 

 
Minä, kohta 13-vuotias koulupoika elän kulutusyhteiskunnassa. [16 NP] 
 

Kuten edellä mainittu poika toteaa tämän tutkimuksen nuoret hengittävät, elävät ja ovat osasia 

kulutusyhteiskunnan koneistossa. Jokainen heistä ilmoittaa toimivansa kuluttajana toinen 

itsenäisemmin kuin toinen, mutta yhtäläisesti kaikki osallistuvat kulutusyhteiskunnan toimintaan. 

Kuluttaminen on läsnä kaikkialla arjessa, esimerkiksi kun perheet tekevät enemmän tai vähemmän 

demokraattisia päätöksiä siitä, mitä kotiin ostetaan. Viettäessään vapaata aikaa kaupungilla nuoret 

tekevät mieltään miellyttäviä pikku ostoksia. Osuva aikalaisanalyysi osoittaa, että jo osa 

kaksitoistavuotiaista on sisäistänyt kulutusyhteiskunnan eetoksen täysin. 
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Kuluttamisesta on nuorten kesken tullut jonkinlainen harrastus. Jotkut yrittävät 
vähentää kuluttamista ja toisia taas voi vähempää kiinnostaa! Itse yritän kuulua 
ensimmäiseksi mainittuun ryhmään. [3NT] 

 

Edellä mainittu lainaus jollain tavalla heijastaa puhetapaa, jota käytetään, kun puhutaan päihteistä 

tai muista riippuvuutta aiheuttavista elämäntavoista. Kirjoittaja kokee, että kuluttaminen on heidän 

ikäisilleen jo jonkinlainen riippuvuutta aiheuttava tekijä, joka on täysin integroitunut heidän 

tapaansa elää ja olla. Muutamassa tekstissä mainitaan, kuinka kirjoittajat rakastavat jonkin tuotteen 

kuluttamista. Kuluttaminen synnyttää heissä, niin voimakkaan tunnereaktion, että sitä on 

mahdollista verrata rakastumiseen.  

 
Koitan saada hyvää halvalla. Olen mässäilijä ja rakastan ostaa ruokaa ja herkkuja. 
Vaatteita tarvitsen paljon ja niiden shoppailu on ihanaa. [UT8] 

 

Nämä kulutusnautiskelijat ovat samankaltaisia kuin Aution (2006, 81-84) tutkimuksen nuoret, 

joiden kuluttamista ohjaa mielihyväperiaate. Vaikka useat nuoret kertovat välttävänsä turhaa 

kuluttamista, löytyy heidän rinnalleen niitä jotka saavat mielihyvänsä kuluttamisestaan.  

Useimmat tämän tutkimuksen nuorista asuvat kaupungissa tai taajamissa, minkä takia 

maatalousyhteiskunnan jäljet eivät näy kovinkaan voimakkaasti nuorten teksteissä. Kaupungin 

kahleista päästään irti onneksi kahdessa eri tekstissä, joissa tuodaan esille nuorten maatilallinen 

kasvukonteksti. Nämä kaksi tekstiä rikastuttavat aineistoa, koska nämä kaksi tekstiä osoittavat, 

kuinka kasvuympäristö vaikuttaa siihen, miten hahmotamme kulutusyhteiskunnan 

tuotantorakenteita.  

 
Meidän perheemme on maanviljelijä sukua ja minusta olisi reilua että mekin saisimme 
enemmän rahaa.  Minä olen kuullut kun vanhempani ovat puhuneet siitä miten 
surkeasi saamme rahaa siitä että myymme perunoitamme.  Kuulemma kilo hinta on 
todella pieni. Me ne perunat olemme kasvattaneet ja tuhlannut rahaa kaikkiin 
traktoreihin, nosto koneisiin ja lajittelu koneeseen. [IT5] 
 

Vastaajan kertomus itsestä värittyy voimakkaasti vanhempien työn kautta. Hän käsittää, 

mitä on olla alkutuottaja. Nykyisessä jälkiteollisessa informaatioyhteiskunnassa unohtuu 

usein, minkälaista on olla maanviljelijä. Ei tarvitse mennä montaa sukupolvea taaksepäin, 

kun miltei jokainen suomalainen eli ja hengitti maaseudun ilmaa.  

 
Valio on maito jota juon mieluiten koska meillä oli lehmiä joitten maito lähetettiin 
Valiolle. [IT3] 
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Tämä vastaaja on ollut osa maatalousyhteiskuntaa. Hänen ostospäätöksissä heijastuu karjatilallisen 

perintö, mikä ohjaa hänen ostospäätöksiä.  

 Marxilaisittain ajateltuna ainoastaan kaksi edellä mainittua nuorta ovat kokeneet suoraan sen, 

mitä on olla työläinen tuotantoyhteiskunnassa. Nykyinen tuotantotalous perustuu palkkatyöhön, 

jossa ihminen myy itsensä markkinoilla saadakseen rahapalkan korvaukseksi työpanoksestaan. 

Samalla tämän rahapalkan avulla työläisen on tarkoitus hankkia hyödykemarkkinoilta elämisen 

edellytykset. Tosin kääntöpuolena on se, että myydessään työvoimansa työläinen vieraantuu omasta 

työpanoksestaan ja työprosessista. (Slater 1997, 106-107). Marcuse (2001, 84-84) on todennut, että 

vieraantuneen työvoiman myötä ihmisiä on helpompi sortaa ja luoda järjestelmä, jossa 

keinotekoisten tarpeiden tuotantokoneisto pakottaa yksilön toimimaan järjestelmässä saadakseen 

tyydytyksen tuotetuille tarpeilleen. Tässä koneistossa keskiöön nousee raha, koska sen välityksellä 

yksilön on mahdollista ostaa tyydytys itselleen. Tämän myötä rahasta on kehittynyt itseisarvo, joka 

ohjaa ihmisiä säästämään tai kuluttamaan riippuen, siitä kumpi tuottaa enemmän mielihyvää. 

Toimintaa säätelee raha, jota osa pyrkii säästämään mahdollisimman pitkään, kun taas toiselle on 

tärkeämpää saada tyydytys rahan tuhlaamisesta. 

 
Kun kulutan rahaa hauskaa siinä on se että joku toinen saa rahaa siitä ja on iloinen. 
[IT6] 

 

 Edellä mainitut Frankfurtin koulukunnan edustajan mielipide sekä marxilainen ajattelu ovat 

ihmiskuviltaan pessimistisiä eivätkä välttämättä näe ihmisyyden rikkautta. Kuluttaminen on 

pikemminkin nähtävissä ambivalenttisena toimintana, jossa yksilöä sitovat näkymättömät kahleet, 

mutta samalla yksilön on mahdollista vaikuttaa yhteiskuntaan kuluttamisellaan (Sassatelli 2007, 

106). Muutama kirjoittajista osoitti kriittisiä äänenpainoja teksteissään. Nuorten kasvua kuluttajiksi 

ohjaa lopulta heidän kasvukontekstinsa. Kotipaikkakunnan merkitys yksilön kasvulle on kiistaton, 

koska se tarjoaa rakenteet, joiden kautta yksilön kertomus kuluttajana ja yksilönä hahmottuu. 

Kotitalouden ostovoima määrittää kotipaikkakunnan ohella sitä, minkälaisia kulutuskertomuksia 

itsestään nuoret kertovat. Tätä käsitellään seuraavassa luvussa. 

5.2 Niukkuuden kuluttajat 

Tässä luvussa tarkastellaan niukkuuden kuluttajia. Luku rakentuu niistä puhetavoista, joissa nuoret 

kuvaavat suhdettaan niukkuuteen eli siihen, onko rahaa riittävästi käytössä. Ajatus luvun taustalla 

on siinä, että nuorien sosioekonomiset taustat tuottavat heidän kertomuksiinsa erityisen sävynsä. 

Totta kai suhde rahaan on useimmiten subjektiivinen. Toinen kokee vanhemmilta saatavan 
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rahamäärän olevan riittävä, kun taas toinen haluaa aina vain enemmän rahaa käyttöönsä. Tästä 

huolimatta on kiinnostava nähdä, kuinka nuoret määrittelevät suhdettaan rahaan ja miten he 

kuvaavat perheidensä sosioekonomista tilannetta.  

 Säästäminen on tulevan ajattelua, joka vaikuttaa tämän hetken kuluttamiseen ja kertomukseen 

tästä hetkestä. Ajatus tulevaisuudesta on läsnä nykyisyydessä tulevaisuutta ennekoivissa 

kertomuksissa (Ricoeur 1988, 260). Emme toimi ainoastaan nykyisyyttä varten, vaan 

toiminnassamme ennakoimme tulevaa, siksi kertoessamme haaveistamme ja odotuksistamme 

samalla selitämme nykyisyyttä. Tähän dialektiseen suhteeseen ottaa vielä osaa muisto menneestä, 

minkä myötä kertomuksemme nykyisyydestä koostuvat menneisyyden muistoista ja nykyisyyden 

odotuksista (vrt. Ricoeur 1984, 11). Kun lukee tämä ajatus mielessä nuorten kulutusunelmia, on 

mahdollista nähdä heidän nykyisyyteensä ja menneisyyteensä kuluttajina. Säästämisessä ei ole kyse 

ainoastaan minusta, koska puhe säästäväisyydestä on osa protestanttisen maatalousyhteiskunnan 

perintöä (Huttunen & Autio 2009, 250–251). Säästäväisyyspuheen avulla tullaan osaksi 

kulttuuriperintöä ja puhetapaa, joka on kulkenut sukupolvelta toiselle.  

 Usean nuoren haaveissa siintää ajatus omasta skootterista, moposta tai – autosta. Haaveissa ei 

ole välttämättä kyse aina realistisuudesta, mutta nämä kaikki ovat periaatteessa saavutettavissa 

olevia haaveita, kyse ei ole kartanosta uima-altaineen. Ero nuorten haaveiden välille muodostuu 

siinä, kuinka saavutettavissa olevina he niitä pitävät. Yhdessä tekstissä mopoauto koetaan 

taloudellisesti realistiseksi mahdollisuudeksi, mutta hankinnan esteenä ei ole niinkään raha vaan 

äidin tahto. Niukkuuden kanssa painiskelevat kuluttajat eroavat juuri siinä, mikä koetaan 

realistiseksi mahdollisuudeksi saavuttaa. 

 

Haluaisin skootterin, mutta siihen tuskin on rahaa. [6UT] 

 

Miksi rahaa ei ole käytettävissä, on toinen kysymys, mahdollisesti säästettävät summat koetaan 

riittämättömiksi, jotta skootterista olisi edes mahdollista uneksia. Näitä haaveita vertailtaessa näkyy, 

että toisen taloudellinen realismi on toiselle utopia.  

 Tamperelaisessa elämysmaailmassa Särkänniemen huvipuisto muodostuu vedenjakajaksi 

kahden tekstin välille. Näissä katkelmissa heijastunee samankaltainen ajatus, että toisen realismi on 

toisen utopia.  

 

En melkein ikinä käy Särkänniemes. Liian kallista ja huonon olon saa karusellissaki ja 
sokerhumalan saa helposti ilman mitää ylihinnoiteltua hattaraa. EI KIITOS!  [1VT] 
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Kallein ostokseni on lähes joka vuosi ostettu Särkän kausikortti. Se voi olla kallis 
mutta sen osto kannattaa. [13VT] 

 

Ensimmäisen tekstin kirjoittaja kertoo käyvänsä joskus Särkänniemessä, mutta huvipuiston kalleus 

tuottaa inhoa paikkaa kohtaan. Toisessa tekstissä taas todetaan huvipuiston kausikortin oleva 

jokavuotinen ostos ja siten hänelle arkipäivää. Näiden kahden esimerkin kautta on mahdollista 

myös nähdä, kuinka mahdollisuudet kuluttaa muokkaavat vapaasta ajasta erinäköistä. 

 Säästäminen ja kuluttaminen erottelevat mahdollisuuksia toimia ja tehdä. Jo itsessään 

säästäminen ilman erillistä kulutusunelmaa on yhden kulutusunelma. 

 

Toinen unelma olis se että sais säästettyä rahaa tulevaa varten. [7VT] 
  

Tulevaa rahan tarvettaan hahmotti nuori, joka kertoo säästävänsä puolet rahoistaan opiskelua ja 

autoa varten. Kyky nähdä kauas vaikuttaa myös säästäväisyyteen. Kyse voi olla mahdollisesti 

käytettävissä olevasta rahamäärästä. Suuret yksittäiset rahasummat, jotka saadaan 

syntymäpäivälahjoina, sijoitetaan kaukaista tulevaisuutta varten. Ne, jotka saavat pienempiä 

summia syntymäpäivälahjaksi, kuluttavat rahansa lyhyen aikavälin unelmien saavuttamiseen, kuten 

järjestelmäkameran hankkimiseen.  

 Tässä tutkimuksessa nousee esille samalla tavoin kuin Ruckensteinin (2009a, 97) 

tutkimuksessa se, että nuoret ovat tietoisia ikäistensä käytettävissä olevista rahamääristä.   

 

Vuodessa minulla kuluu yhteensä noin 100-250€ mikä on aika pieni summa jos 
ikäisteni yleistä vuosikulujsen määrään verrataan. [13VT] 

 

Nuoren kertomuksessa hän vertaa kuluttamistaan muiden kulutukseen, minkä kautta kertomus 

hänestä kuluttaja kirkastuu. Yksittäiset rahasummat eivät sinällään kerro mitään, mutta 

vertailemalla niitä muiden rahoihin ne kontekstualisoituvat. Kerrottaessa kertomusta itsestä 

huomioidaan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset normit, jotka muodostuvat keskustelussa muiden 

kanssa (Polkinghorne 1988, 152). Kertomus itsestä kuluttajana rakentuu osittain sitä kautta, mitä 

muut kertovat kuluttamisestaan.  

 Vertailun ohella rahalla on merkitys muodostettaessa ja ylläpidettäessä ystävyyssuhteita 

(Ruckensteinin 2009a, 97). Tässä tutkimuksessa ainoastaan yksi nuori kertoi, kuinka hän kuluttaa 

rahojaan ystäviinsä.  

 
Jos olen kavereiden kanssa kaupungilla yleensä ostan heillekin jotain. Mutta yleensä 
he maksavat takaisin vaikka sitä en pyytäisi [11VT] 
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Hänellä on rahaa käytettävissä yhteiseen kuluttamiseen. Koska kuluttamisessa ovat arvot aina läsnä, 

hänen kuluttamista voitaneen tulkita siten, että ystävyys on tärkeämpää kuin rahan itseisarvo. Hän 

ei näe ongelmaa käyttäessään rahaansa ystäviinsä heidän viettäessä yhteistä aikaa kaupungilla. 

Kulutuskertomuksessa korostuvat ystävyys ja se, että rahaa on käytettävissä muihinkin kuin 

ainoastaan itseensä.  

 Muutamassa tämän tutkimuksen kertomuksista nuori kertoo suoraan, minkälaisena hän näkee 

kotinsa tulotason. Nämä nuoret ovat sisäistäneet kertomukseensa kotiensa ostovoiman, mikä 

toisaalta näkyy suoraan siinä, kuinka he toimivat kuluttajina.  

 

Olen varakkaasta perheestä kotoisin joten saan rahaa milloin haluan, niin paljon kuin 
haluan, eli minulla on tarpeeksi rahaa käytettävissä.  
Ostan merkkivaatteita laadun takia jos olen ostamassa jotain kyllä siihen sitten laittaa 
rahaakin kiinni. Halvemmaksi se tulee että ostan kerralla laadukkaan, kun että ostan 
ei niin laadukasta tavaraa…….Ei ole mitään unelmaa koska saan mitä haluan kun 
vain pyydän sitä minun rakkaalta äidiltäni.[IT6]             

 

Kulutusmarkkinoilla toimiessaan hänen kuluttamistaan ei raha juuri näytä rajoittavan. Hänen 

kulutuskertomustaan värittää jäsenyys varakkaassa perheessä, mikä ilmenee mahdollisuutena 

kuluttaa, mitä itse haluaa. Toista ääripäätä edustaa lainaus, jossa kirjoittaja tiedostaa olevansa 

perheestä, jossa kuluttamista rajoittaa perheen tulotaso.  

 

Meillä on äitillä aika huono rahatilanne joskus, joudun aika usein lainaan rahaa 
ruokaan mut kyl se antaa ne aina takaisin :).Katokku vanhemmat on …., ei niil paljoa 
rahaa saa, mut kyllä me pärjätään ihan hyvin :). [1VT] 

 

Kaksi edellä mainittua tarinaa poikkeavat suhteissaan rahaan ja kuluttamiseen, mutta silti he ottavat 

osaa ja ovat osallisia kulutusyhteiskunnassa. Vaikka toisen heistä tulee pohtia tarkemmin 

kulutustaan, häneltä löytyy rahaa, joka myötä on mahdollista lunastaa jäsenyys kulutusmarkkinoilla. 

 Näitä nuorten kertomuksia lukiessa korostuvat heidän eronsa. Yleisimmin nuoret ilmoittivat, 

ettei heillä ole kulutusunelmaa. Kulutusunelmistaan kertoneiden unelmat poikkesivat toisistaan 

merkittävästi, koska osan kulutusunelmat olivat realistisia ja saavutettavissa olevia, ja osa taas meni 

pää pilvissä haaveillen lahjakorteista ja kartanoista. Haaveet ovat luonteelta retrospektiivisiä, koska 

niissä katsotaan taaksepäin menneeseen aikaan muodostaen kertomusta tulevasta (Ricoeur 1988, 

260). Toiminnallaan ihminen suuntaa aina tulevaan, jolloin nykyisen toiminnan suunnan määrittelee 

kuva tulevasta ja tieto menneestä. 



50 
 

 Ajatus on siis, että on mahdollista katsoa näiden nuorten haaveiden kautta heidän 

menneisyyteensä ja muodostaa samalla kokonaisvaltainen kertomus heistä kuluttajina. 

Pessimististen ilmaisujen taustalla lienee se, että aikaisemmat haaveet eivät ole toteutuneet, joten 

eivät nykyisetkään haaveet toteudu. Hänelle, joka haaveili kartanosta ja uima-altaasta, saattaa 

nykyinen koti olla liian ahdas, ja siksi ajatus kartanosta kiehtoo mieltä. Spekuloinnin sijaan 

mielekkäämpää lienee todeta, että haaveiden merkitystä ei pidä unohtaa, kun puhutaan minuuden 

muodostumisesta kerronnallisesti eli yksilön narratiivisesta identiteetistä. 

5.3 Sukupuolittuneet kuluttajat 

Puhuttaessa sukupuolista on huomioitava, että biologinen ja kulttuurinen sukupuoli eivät ole sama 

asia. Sukupuolet ovat nähtävä pikemminkin yhteiskunnan sanelemina konstruktioina (Ollila 2001, 

87-88). Tämä käsitys on olennainen, kun ajatellaan kulttuurisia kuvastoja feminiinisyydestä ja 

maskuliinisuudesta, sillä sukupuoli tuotetaan arjessa. Sukupuolesta puhuttaessa on kyse teoista, 

koska niiden kautta rakennetaan kertomusta sekä itsestä kuluttajana että sukupuolensa edustajana 

(vrt. Sassatelli 2007, 28). Samalla tavoin tämän tutkimuksen nuorien kertomuksiin sukupuoli jättää 

jälkensä. Tietenkään tämä ei tarkoita, että sukupuoli määrittäisi toimintaa, vaan se pikemminkin 

selittää sitä. Kyse on lisäksi siitä, mikä on keskimääräisesti yleisempää sukupuolten keskuudessa. 

Tarkoitus ei ole luoda stereotyyppistä kuvaa sukupuolista, vaan kertoa löydetyistä eroista 

sukupuolten kesken.  

 Naisiin on liitetty kulutusyhteiskunnan historiassa muoti ja feminiinisyys (Sassatelli 2007, 

28). Tämän tutkimukset tytöt viihtyivät vaateostoksilla ja vaatteet muodostuivat suosituimmaksi 

kulutuskohteeksi. Muutama poika koki, että vaatteilla on merkitystä, mutta lähes jokainen tyttö 

mainitsee kuluttavansa vaatteita. Poikien keskuudessa suosituinta on pelata konsoli- tai 

tietokonepelejä, mutta pelaaminen ei määritä koko poikien joukkoa samalla tavoin kuin vaatteet 

tyttöjen ryhmää. Ruohonen (2001, 160) toteaa omassa tutkimuksessaan, että nuoret ovat hyvin 

heterogeenin joukko, jota erottelee selvästi sukupuoli ja koulutus. Vaatteet ja niiden merkitys ovat 

useammin läsnä tyttöjen kertomuksissa kuin poikien, mikä heijastanee kuluttamisen 

sukupuolittuneisuutta.  

 Sukupuolittuneisuus näkyy myös ekologisen kuluttajan kuvauksessa, koska jokainen 

positiivisesti luomutuotantoon ja reiluun kauppaan suhtautuva ilmaus on peräisin tytöltä. Tämä 

tutkimustulos tukee Aution (2006, 65) tutkimustuloksia, joissa todetaan, että tyttöjen keskuudessa 

vallitsee yleisimmin vihreät arvot. Kuitenkin materialistisen shoppailukulttuurin suosio tyttöjen 

keskuudessa muodostaa ristiriidan vihreiden arvojen kanssa (Autio, emt.). Vihreät arvot koetaan 
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tärkeiksi, kun puhutaan ruoasta, mutta vaatteiden maailmassa luomutuotanto menettää 

merkityksensä.     

 

Joskus kun vaatteet ovat luomuja ne ovat rumat ja tylsät. [5NT] 

 

Kirjoittajalle on tärkeämpää näyttää hyvältä kuin tukea ekologisesti kestävämpää tuotantoa. 

Esteettiset arvot koetaan merkittävämmäksi kuin eettiset arvot, mikä näkyy 

kulutuskäyttäytymisessä.  

 Vaatteita ostettaessa korostuu pragmaattinen kuluttajuus, koska vaatteiden tulee olla 

mahdollisimman kestäviä ja kauniita. Ruohosen (2001, 162) tutkimustuloksien mukaan jokainen 

pukeutuu itseään varten ja sellaisiin vaatteisiin, joissa voi viihtyä.  

 

Enkä välitä että onko merkkivaatteita, kunha ne on hienoja ja semmosia mitä pystyy 
käyttää. [5UT] 

 

Niitä vaatteita, joissa käyttäjä ei viihdy, tuskin hän käyttääkään. Pragmaattinen kuluttaja etsii 

järkeviä kulutuskohteita, jolloin korostuu tuotteen käytettävyys ja hinta. Ostoksia tehdessään nuoret 

harvemmin toimivat yksin, minkä takia vaatteita kulutettaessa korostuu sosiaalinen kuluttajuus. 

Nuorten ostaessa yhdessä vaatteita kysellään toisten mielipiteitä, mikä sopii ylle ja mitä kannattaa 

ostaa. Yhdessä käytävä keskustelu rakentaa jaettua käsitystä, mikä on tyylikästä ja ostamisen 

arvoista.  

 

Minulle käy mikä tahansa vaatemerkki, mutta jos jokus pitäisi valita, valitsisin 
Puman:n. Puman hupparit esimerkiksi, ovat kestäviä ja mukavaia, mutta toisaalta 
monella kaverillani on Puma merkkisiä vaatteita, joten saatta se siitäkin johtua  [NT3] 

 

 

 Tyttöjen väliset erot vaatteiden kuluttajina konkretisoituvat, kun kyse on merkkituotteista ja 

tuotemerkeistä. Osa kertoo kuluttavansa ainoastaan merkkituotteita ja osalle tuotemerkillä ei ole 

mitään merkitystä. Vaikka useat nuoret ilmoittavat välinpitämättömyytensä merkkituotteita kohtaan, 

he ilmoittavat liudan kauppoja, joissa he nauttivat käydä ostoksilla. Tuotemerkit eivät niinkään 

ohjaa kuluttamista vaan kauppaketjut. Kauppaketjut ovat sivuttaneet tuotemerkin aseman usean 

nuoren tekstissä, jolloin huomio kiinnittyy kauppaan eikä tuotemerkkiin.  
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Suomessa ei ole paljon hyviä liikkeitä. Ne on aina Lindex, Seppälä, H&M ja Gina 
Tricot. Suomeen voisi enemmän liikkeitä tulla. Amerikasta kuten Abercrombie, 
Hollister, Forever 21, American Eagle, Juicy Cotoure, Urban Outfitters etc  [5NT] 

 

Kyse on kauppaketjujen luomasta imagosta, johon nuoret kiinnittyvät. Juuri merkkiuskollisuus on 

se, mihin kauppiaat pyrkivät, jotta kuluttajat tulevat kerta toisensa jälkeen ostoksille heidän 

kauppaansa.  (vrt. Ilmonen 2007, 203).  

Usein he, joille tuotemerkillä on merkitystä, ovat riittävän varakkaita tuotemerkkejä 

hankkimaan.  

 

Ostan merkkivaatteita laadun takia jos olen ostamassa jotain kyllä siihen sitten laittaa 
rahaakin kiinni. Halvemmaksi se tulee että ostan kerralla laadukkaan, kun että ostan 
ei niin laadukasta tavaraa. [IT6] 

 

Merkkituotteet ovat luoneet imagon laadun takeena, mitä pragmaattinen kuluttaja etsii. 

Merkkituotteita voitaneen käyttää myös voitonmerkkeinä, sillä ne symboloivat tiettyä materiaalista 

hyvinvointia. Toisaalta kyse voi olla kilpailusta, jossa henkilökohtainen asema perustuu kykyyn 

kuluttaa merkkituotteita. (Slater 1997, 155–157.) Merkkituotteille voidaan antaa tiettyä arvonantoa 

kaveripiireissä, mikä kannustaa hankkimaan niitä, jotta voi sopeutua joukkoon. 

 

Kulutusunelmani on ostaa merkkituotteita, mutta en tule saamaan sellasiin rahaa :D 
[17UT] 

 

Kuluttamisessa on kyse lisäksi toiminnasta, jota voidaan nimittää laskelmoivaksi hedonismiksi, 

koska kulutuskulttuurissa on kyse elämäntyylistä elämän projektina. Yksilöllisyyttä ilmaistaan 

tällöin erilaisten tyylien välityksellä. Vaatteet lukeutuvat siihen kategoriaan, jonka avulla yksilö 

jäsentää tyyliään ja ruumiillisuuttaan. (Featherstone 1991, 86.)   

 

Sielt on kaikkii hienoi paitoi, sellasii vähä erilaisii ku normaalisti [1VT] 
 

Ainoastaan tälle nuorelle tytölle oli tärkeätä pukeutua omaperäisesti, normaalista poikkeavasti. 

 Kuten tämän luvun alussa kerrottiin, vaatteiden kuluttaminen on tyttöjen keskuudessa 

suositumpaa. Tähän loppuun voitaneen lisätä ajatuksia pojilta, joille oma tyyli ja pukeutuminen 

merkitsevät muutakin kuin verhoutumista kaapista löytyviin vaatekappaleisiin. 

 

Syy, miksi ostan vaatteita on se, että näyttäisi tyylikkäältä [12NP] 
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Itse en merkkivaatteista oikein välitä. Kaikki vaatteisiin liittyvä on hyvin kunhan on 
bändipaita ja maastohousut päällä, ja muutama ketju lanteella. [10NP] 

 

Poikien keskuudesta löytyi muutama jolle pukeutumisella oli merkitys. Nämä kaksi poikaa 

korostavat pukeutumisessaan henkilökohtaista tyyliään. Näiden kahden pojan tekstissä 

konkretisoituu edellä mainittu ajatus vaatteiden välityksellä ilmaistusta elämäntyylistä ja 

minuudesta. Puhe kehosta itseilmaisun välineenä ja pukeutumisesta elämäntyylivalintana tukevat 

Baudrillardin (1998, 129) näkemystä, jonka mukaan kehosta on kehittynyt kulutuskohde. 

Menneisyydessä pyrittiin kieltämään ja uskottelemaan yksilölle, että hänellä ei ole vartaloa, mutta 

nykyisen tuotantojärjestelmän myötä keho on nostettu esille kohteena, jota voidaan tuottaa ja 

kuluttaa (Baudrillard emt.). Kehollisuuden korostaminen näkyy kulutuksen hedonistisena puolena, 

jossa korostuu yksilön kulutuksesta saama mielihyvä ja yksilöllinen uudistuminen uusien vaatteiden 

avulla. Viimeisen kahden lainauksen tarkoitus on osoittaa, kuinka kehollisuus ja jatkuvan 

kuluttamisen ajatus ovat läsnä näiden nuorten kertomuksissa. 

 

Siitä nauttii kun saa ostettua esimerkiksi uuden paidan ja sitä on kiva ns. kulutta kaikki 
varmasti ajattelevat niin, [11VT] 

 

On mukavaa kun voi pukeutua joka päivä eri vaatteisiin. [IT5] 

 

5.4 Pelaavat pojat 

Pelaaminen ei ole samalla tavalla läsnä poikien teksteissä kuin vaatteet ja vaateostokset tyttöjen. 

Kirjoituksissaan kuluttamisesta usealla pojalla tietokoneet ja konsolit muodostuivat tärkeimmäksi 

kulutuskohteeksi. Heidän kirjoituksensa koostuvat lähes vain ja ainoastaan pelaamisesta ja 

pelilaitteista, mikä kertonee kyseisten laitteiden suosiosta heidän elämissään. Suonisen (2002, 100) 

mukaan pelikulttuuri on ollut poika- ja miesvaltaista, mutta yhä enemmän tyttöjä ja naisia olisi 

siirtymässä osaksi pelikulttuuria. Tämän tutkimuksen tytöistä kaksi mainitsee tietokonepelit 

kulutuskohteina, siksi pelaamista ei tule nähdä ainoastaan poikien maailmana. Poikien pelaamisessa 

on kyse pelaamisen suuresta roolista heidän aikansa ja rahojensa kulutuskohteena. Poikien 

keskuudessa pelaaminen onkin harrastusmaista (Suoninen 2002, 104). Tyttöjen pelaaminen ei 

samalla tavalla määritä heidän olemistaan ja kuluttamistaan. 

  

Käytän rahani yleensä peleihin, koska vanhempani ostavat kaiken tarpeellisen, eli 
vaatteet ja ruuat. [2VP] 
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Näiltä pojilta ei löydy tarvetta hankkia itse vaatteitaan, mihin kuluisi aikaa ja rahaa. 

 Kehittyvä Internet tarjoaa jo mahdollisuuksia hankkia ja kuluttaa virtuaalivaluuttaa, joka käy 

ainoastaan vaihdannan välineenä tietyissä verkkopalveluissa (Ruckenstein 2009b, 293).  

 

Käyn joskus Koskikeskuksessa ostamassa Microsoft-pisteitä. Ne ovat kuin Xbox360:n 
valuuttaa. [15NP] 

  

Kehittyvät verkkopalvelut muotoutuvat siihen suuntaan, ettei kuluttajan välttämättä tarvitse hankkia 

pelejään kaupasta, vaan ne on mahdollista ostaa verkon välityksellä suoraan pelikoneelle. Verkossa 

kaupat ovat auki läpi vuorokauden, jolloin kuluttaja vapautuu ajan ja paikan kahleista toimiessaan 

kuluttajana. 

 Pelaaminen tarjoaa viihtymistä ja ajan kuluttamista. Vapaa-aika on käytettävä johonkin, ja 

pelaaminen on oiva ja yksinkertainen tapa kuluttaa sitä. Pelaamisen viehättävyys piilee siinä, ettei 

tarvitse juuri ajatella muuta kuin pelattavaa peliä ja sen tarjoamia haasteita. Pelaaminen ei 

kuitenkaan ole täysin epäsosiaalista toimintaa, koska usein nuoret pelaavat jonkun kanssa yhdessä, 

mutta miltei yhtä useat pelaavat yksin (Suoninen 2002, 112–113). 

 
Pelien kuluttaminen on mukavaa, koska sitä voi vain pelata... Todella harvoin miten 
peli vaikutaa minuun, ympäristööni tai kavereihini. Pelin nimi on myös 
vaikutusvaltainen sen ostossa. [2VP] 

 
Narratiivisen identiteetin kannalta ajateltuna pelaamisessa on kyse ajan muuttumisesta joksikin. 

Aika saa merkityksensä pelattaessa. Ajan kuluminen pelaamiseen koetaan myös ongelmaksi, johon 

vanhemmat haluavat puuttua rajoittamalla lastensa pelaamisen käyttämää aikaa (Suoninen 2002, 

108).  

 Aikaa kuluttaessaan ihminen luo sisältöä ajalle ja siinä yhteydessä rakentaa kertomusta 

itsestään. Nämä pelaavat pojat ovat tottuneet pelaamiseensa ja siitä on muodostunut heille tapa olla. 

Kyse voi olla siitäkin, ettei heillä ole juuri vaihtoehtoja tarjolla. Tämä tarve viihtyä, ja tuottaa ajalle 

sisältöä, erottanee aikamme edeltävistä ajoista. Kyseiset pojat edustanevat uutta aikakautta, jolloin 

viihdeteollisuus tuottaa tilan, jossa on mahdollista tuottaa rajattomasti sisältöä ajalle erilaisia pelejä 

pelaten. 

 Parissa tekstissä keskityttiin lähinnä kuvailemaan erilaisia pelejä ja niiden pelaamista. Heidän 

kuluttajuutensa pyörii pelaamisen ja pelilaitteiden ympärillä, jolloin heidän suhteensa pelaamiseen 

määrittää heidän kuluttajuuttaan.  
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Mutta näköjään selitin liikaa peleistä mutta en ostele oikein mitään muuta paitsi 
joitakin vaatteita jos on erityinen, jonka haluan mutta muuten vanhemmat tarjoavat 
minulle vaatteita vaikka en pyytäisi ja se on hyvä. [NP7] 

 

Kirjoittajan oleminen perustuu suhteellisen voimakkaasti pelien maailmaan ja niiden hankintaan. 

Verrattuna useaan muuhun nuoreen hän ei samalla tavalla ole vielä osallisena kulutusyhteiskunnan 

mekanismeissa. Kuluttamisen muuttuessa ainoastaan ajan kuluttamiseksi tietokoneen äärellä 

voidaan miettiä, onko kyse mahdollisesti syrjäytymisuhasta. Puheet syrjäytyvistä nettinuorista 

voinee liittää ajatukseen kyvyttömyydestä toimia kulutusyhteiskunnan kuluttajan dualistisessa 

roolissa. Yksilön tulee kyetä myydä työvoimansa työmarkkinoilla, jotta hän pääsee toteuttamaan 

itseään kulutusmarkkinoilla. 
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6 LOPUKSI 

Tässä luvussa pohditaan yhdessä ja erikseen annettuja vastauksia tutkimuskysymyksiin sekä 

tutkimuksen vakuuttavuutta. Ensin pohdinnassa keskitytään käsittelemään kahden 

tutkimuskysymyksen analyysiä yhdessä, minkä jälkeen kumpaakin analyysiä tarkastellaan erikseen. 

Lopuksi tarkastelussa on tutkimus kokonaisuudessaan.  

 Pohdinnan aloittaminen pakottaa katsomaan taakse niihin alkuasetelmiin, joista tutkimus lähti 

käyntiin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on synteesi, jossa muodostetaan näkemystä 

ihmisyydestä usean eri tieteenalan avulla. Maallikolle vaikeaselkoiset käsitekonstruktiot eivät 

välttämättä aukea ensilukemalla, minkä vuoksi tulee pohtia vielä uudelleen, mistä tässä 

tutkimuksessa on kysymys, ja mihin tässä tutkimuksessa on vastattu. Tieteen haaste on luoda 

näkyväksi näkymätöntä ja käsitteellistää maailma, mutta tässä kaikessa tiedeuskossa välillä 

unohdetaan kysymys siitä, mihin tähän kaikkeen sopii ihminen. Kaiken teoreettisen retoriikan 

taustalla tässä tutkimuksessa on pyritty selittämään, mitä on olla ihminen nykytodellisuudessa, ja 

minkälainen kasvutodellisuus nykyisyys on.  

 Nykyisyys ei ole tila, joka olisi jokaiselle kasvavalle ihmiselle sama, koska jokaisella on oma 

tulkintansa maailmasta. Nietzsche Nehamasin (1985, 38) mukaan ajattelee, että yksilön toimintaa 

ohjaavat arvot ovat hänen omiaan, ja nämä arvot syntyvät tulkittaessa maailmaa ympärillä. 

Inhimillisyyden rikkaus ja haaste on kasvu ihmiseksi, koska jokainen kasvava yksilö on pakotettu 

rakentamaan arvomaailmansa ympäröivästä todellisuudesta. Kukaan ei saa arvoja annettuina, vaan 

ne opitaan ja sisäistetään osana sitä ihmiseksi kasvamisen prosessia, joka ei tule valmiiksi koskaan. 

Muoto ja sisältö eivät kuitenkaan määritä kasvua, vaan maailman ja elämän ymmärtäminen nojaa 

ajatukseen taiteellisesta tulkinnasta, jonka perusteella ihmisiä ja heidän tekojaan on mahdollista 

arvioida (Nehemas 1985, 39). Elämä on siis kuten taideteos, joka haasta yksilön jatkuvaan 

tulkintaan.  

 Tämän tutkimuksen kahden tutkimuskysymyksen taustalla lepää ajatus elämästä esteettisenä 

ja poeettisena kokonaisuutena, jossa yksilö on oman elämänsä taiteilija. Juuri taiteellinen tulkinta 

todellisuudesta antaa mahdollisuuden nähdä postmoderni kuluttaja henkilöhahmona, joka koostuu 

läpi käydyistä viidestä eri kuvauksesta. Nämä viisi eri kuvausta pyrkivät maalaamaan kuvan 
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henkilöhahmosta, josta jokainen katsoja voisi tunnistaa itsensä. Totta kai ihmisenä oleminen on 

muutakin kuin vain kuluttamista ja jatkuvaa ostoshysteriassa elämistä. On kuitenkin huomioitava, 

että nykyisyys on kaupallistuneempi aikakausi kuin yksikään aiempi aika. Kuten Rose ja Miller 

(2008, 34-35 & 31) analysoivat nykyisyyttä, on siirrytty aikakauteen, jolloin asiantuntijavalta 

tuottaa järjestelmän, jossa kaikki ilmiöt tuodaan mitattavaan muotoon. Asiantuntijat kykenevät 

mielipiteillään ohjailemaan hallintoa, koska poliitikot ovat riippuvaisia asiantuntijoista tehdessään 

päätöksiä. Puolestaan asiantuntijoiden toiminta perustuu kyvylle arvioida erilasia järjestelmiä ulkoa 

käsin tuottaen tietoa järjestelmän toiminnasta. (Rose & Miller, emt.) Tässä asiantuntijavallan 

yhteiskunnassa universaali kieli, jotka kaikki ymmärtävät on raha, josta muodostuu arvo, jolle 

kaikki muut arvot ovat alisteisia. Tämä läpitunkeva kaupallisuus on nähtävä kontekstina, joka 

tuottaa materiaalin tälle postmodernille kuluttajalle.  

 Postmodernin kuluttajan kuva muodostuu vastauksesta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, 

kun taas puolestaan toinen tutkimuskysymys luo kertomusta heterogeenisestä joukosta nuoria 

kuluttajia. Verrattuna ensimmäiseen analyysiin toinen analyysi ei muodosta samalla tavoin yhtä 

yhtenäistä kuvaa kuluttajuudesta.  Toisessa analyysissä etsitään nuoria heidän teksteistään sitä, 

kuinka he kuvaavat minuuttaan kulutusyhteiskunnan kontekstissa, ja miten tätä heidän kuvaustaan 

on mahdollista tulkita.  

Aineistosta on muodostettu analyysissä kertomuksia, jotka kuvaavat nuorten 

kulutustodellisuutta Tosin muodostetut kertomukset eivät ole perinteisiä kertomuksia, jotka 

muodostavat selkeän kertomusrakenteen. Analyysiosiossa ei keskitytä toistamaan heidän 

kertomuksiensa episodeja, vaan etsimään heidän kertomuksiensa juonia. Yksittäisten tapahtumien 

kertominen ei tuota käsitystä, mitä on olla nuori kuluttaja, vaan informatiivisempaa on avata heidän 

kertomuksiensa juonia, jotka muokkaavat yksilön narratiivista identiteettiä. Ricoeur (1984, 64 & 

67) toteaakin, että ilman juonta ei synny ymmärrystä, miksi erilaiset ennakoimattomat asiat 

tapahtuivat. Juoni sitoo yhteen kaiken sen materiaalin, josta kertomus koostuu, ja ilman juonta ei 

olisi kuin merkityksettömiä irrallisia tapahtumia (Ricoeur 1984, emt.). 

6.1 Pohdintoja postmodernista kuluttajasta 

Tämän luvun sisällä käsitellään ensimmäisen analyysin herättämiä ajatuksia. Analyysissä vastattiin 

kysymykseen, kuinka postmoderni kuluttajuus näkyy nuorten kulutuslausumissa. Kuten edellisessä 

luvussa todettiin, postmodernista kuluttajasta on pyritty analyysin avulla muodostamaan kuva, 

johon jokainen katsoja voisi samaistua. Pelkkä kuvasta puhuminen ei kuitenkaan vielä osoita, 

kuinka postmoderni kuluttajuus on läsnä arjessa. Jotta voisimme puhua postmodernista 
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kuluttajuudesta, pitää puheiden ohella tarkastella tekoja. Nietzsche Nehamasin (1985, 180) mukaan 

ajattelee, että minuus muodostuu tekojen ohella siitä, mitä minä ajattelen, haluan ja teen. Samalla 

tavoin kuin minuus, ei kuluttajuuskaan ole mitään valmista, vaan se on tulemista joksikin. Tekojeni 

kautta on mahdollista määritellä minuuttani. Kaikki tekeminen on yhtä oleellista, kun pohditaan 

yksilön minuutta (Nehamas 1985, 184). Erityisesti arvojensa kautta yksilö jäsentää omaa 

toimintaansa, niin kuluttajana kuin yksilönä. 

  Nykyisyyttä arvioitaessa on pohdittava, mistä arvot tulevat. Onko kyse joistain universaaleista 

ideoista, jotka ovat kaikkien saavutettavissa. Ekologisen ja eettisen kuluttajan kuvaukset osoittivat 

kuinka arvot heijastuvat nuorten kulutuskäyttäytymiseen. Heille kuluttaminen ei ole toissijaista 

toimintaa, vaan arvot määrittävät ajoittain, mitkä tuotteet ovat ostamisen arvoisia. Analyyseissä 

todettiin lisäksi, että rahan itseisarvo kuitenkin lopulta määrittää usean toimintaa. 

Pragmaattisen kuluttajan analyysissä käsiteltiin välineellisen järjen ideaa. Kuten analyysissä 

kävi ilmi, postmoderni kuluttaja etsii usein parhainta mahdollista ostosta järkeään käyttäen. 

Horkheimer (2008, 22) kritisoi sitä, että järki on redusoitunut välineeksi, jolla sopeudutaan 

ympäröivään yhteiskuntaan, koska sopeutumisperiaatteen mukaan on järkevämpää sopeutua kuin 

hangoitella vastaan. Silloin, kun järjen idea kehittyi, järkeä ei nähty päämäärien ja keinojen välisten 

suhteiden määrittelijänä, vaan päämäärien ymmärtämis- ja niiden määrittämisvälineenä. 

(Horkheimer, emt.) Kulutuksen järkevyyttä pohdittaessa nousee esille kysymys siitä, miksi 

kulutamme ja mitä päämäärää varten käytämme rahamme ja aikamme ostosparatiiseissa.  

 Horkheimerin (2008, 33) esittämä vastaus on, että järki on valjastettu yhteiskunnallisen 

prosessin veturiksi, jolloin järjen merkitys on kyvyssä hallinnoida ihmistä ja luontoa. 

Kulutusyhteiskunnan idea perustuu ajatukseen jatkuvasta kuluttamisesta, sillä ilman kulutusta 

kulutusyhteiskunta romahtaisi. Kulutusyhteiskunnan eetos on jatkuvan talouskasvun saavuttaminen, 

jonka mukaan ihmisten hyvinvointi on suoraan verrannollinen talouskasvuun. Tällaiset puhetavat 

vertautuvat ajatukseen kielestä välineenä, jolla voidaan tuottaa todellisuus jonkinlaisena, minkä 

myötä kansalaiset helpommin myötäilevät hallinnon tapaa tehdä politiikkaa (vrt. Rose & Miller 

2008, 31-32). Edellä esitetyn ohella ajasta on tullut mittari, jolla voidaan mitata toiminnan 

tehokkuutta (Horkheimer 2008, 43). Aikaa ei saa heittää hukkaan, ja työn tekeminen pitää olla 

tehokasta ja tuottavaa ajan käyttöä. Ajankäyttö, raha ja kulutus ovat siis sidottuja toisiinsa 

kulutusyhteiskunnassa, ja siksi on tärkeätä pohtia, minkälaisiksi tekijöiksi nämä muodostuvat 

yksittäisen ihmisen elämässä.  

  Ajan kuluttajan luvussa on kuvattu, minkälainen merkitys ajalla on ihmiselle. Kertomus 

minusta rakentuu ajassa ja paikassa. Aikaa käyttäessä kertomus minusta muotoutuu. On merkitystä, 

vietänkö aikana yksin vai jonkun tai joidenkin kanssa. Yksilöstä kehittyy sosiaalinen kuluttaja, kun 
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ostospäätöksiä tehdään perheen tai kavereiden kanssa. Heidän sekä medioiden tarjoamien 

tyylimielipiteiden ja makutottumuksien mukaan yksilö suuntaa kuluttamistaan johonkin suuntaan. 

Tällaisen kuluttamisen ohella on muistettava arkinen kuluttaminen, jossa on kyse perustarpeiden 

tyydyttämisestä, eikä vain elämänpituisesta kirjoitustyön tekemisestä.  

        Kirjoitustyössä ei kuitenkaan ole kyse mistään yksinkertaisesta tai helposta prosessista, jossa 

kuvataan minuutta. Kaikkeen luomistyöhön liittyy vaikeuksia, umpikujia ja u-käännöksiä. Samalla 

tavoin eläminen ei ole helppoa, siksi kertomuksen kirjoittaminen minusta ei ole yksinkertainen tai 

kasvukivuton prosessi.  Johdannossa esitettiin ajatus syrjäytymisestä kyvyttömyytenä kirjoittaa 

kertomus minusta postmodernina kuluttajana. Yksikään tämän tutkimuksen nuorista ei julistaudu 

syrjäytyneeksi, mutta harvemmin kukaan itseään vapaaehtoisesti nimittää syrjäytyneeksi. 

Materialististen arvojen uusliberalistisessa todellisuudessa syrjäytyminen nähdään usein 

kyvyttömyytenä saavuttaa palkkatyön takaama riittävä ostovoima. Välineellisen järjen aikakaudella 

raha onkin noussut mittariksi, jolla ihmisyyttä määritellään, mutta silloin unohtuu tunteet, miltä 

tuntuu katsoa muiden kulutusjuhlaa vastarannalta. Julkiset tilat muuttuvat yhä kaupallisemmiksi 

tiloiksi, minkä myötä kauppiaat ovat palkanneet yksityisiä vartiointiliikkeitä pitämään 

maksukyvyttömät asiakkaat ulkona. Tällaisena aikakautena pitää ulkonäöllään ja käyttäytymisellään 

lunastaa oikeutus liikkua tiloissa, joissa yksityistetty väkivaltakoneisto pitää vahtia. Kysymys 

syrjäytymisestä ei ole ollut läsnä tässä tutkimuksessa muuten kuin pohdinnan tasolla. Vielä on 

kuitenkin todettava, että kuluttajuus ja osallisuus nyky-yhteiskunnassa ovat kompleksisia 

kysymyksiä ja ilmiöitä, joihin ei voi vastata tämän aineiston pohjalta. 

6.2 Pohdintoja nuorten kulutuskertomuksista 

Tässä luvussa pohditaan annettuja vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena oli 

selvittää, kuinka nuoret kirjoittavat itsensä kulutuslausumiinsa. Sen sijaan, että kohde tulisi 

keskittää vain ja ainoastaan heidän kertomuksiinsa, ensin tulisi pohtia, mikä on ensiarvoisen 

tärkeätä kasvavalle nuorelle. Holistisen ihmiskuvan mukaan ihmisyys on moninaisuutta. Myöskään 

tarina minusta ei sisällä vain yhtä kertomusta, joka sulkee sisälleen koko minuuden, minkä vuoksi 

tarina minusta on muutakin kuin kulutuskertomus. Kasvava nuori on holistinen kokonaisuus, joka 

pitää sisällään useita erilaisia kertomuksia ja kokemuksia siitä, kuka olen. Jokaiselle nuorelle on 

yhteistä halu tulla tunnustetuksi, koska kertomus minusta on tärkeä minulle.  

 Kasvava nuori on samalla sekä sosiaalinen subjekti että objekti. Kyse on identiteetin 

muodostumisen moniulotteisuudesta, johon vaikuttavat tunteet, aistit, asenteet, uskomukset, 

minäkäsitys ja useat muut seikat (Dunn 2008, 158). Käsitys itsestä on jatkuvassa liikkeessä, koska 
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minuutta määritellään koko ajan erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa (Dunn 2008, 

179). Kertomus minusta koostuu keskustelusta usean eri kontekstin välillä. Narratiivisen 

todellisuuden rikkauden ymmärtäminen edellyttää analyysissä keskittymistä sekä ainutlaatuisiin 

olosuhteiseen että yksilölliseen kertojaan, ja tämän vuoksi ei tule ainoastaan tarkastella rakenteita ja 

merkityksiä (Gubrium & Holstein 2009, 228). Nuorten kertomuksien tarkastelussa juuri 

kasvukontekstin huomioiminen antaa käsityksen, kuinka erilaisia, mutta samalla samanlaisia, nuoret 

ovat.  

Jokainen nuori osallistuu omalla kuluttamisellaan kulutusyhteiskunnan toimintaan. Jäsenyys 

tässä kulutusyhteiskunnassa yhdistää jokaista nuorta. Kulutusyhteiskunnan jäsenyyden ohella 

jokainen nuori on perheensä ja sosiaalisten verkostojen jäsen. Toisaalta ne tekijät, jotka yhdistävät 

nuoria, luovat perustavanlaatuiset erot nuorten kulutuskertomuksiin. Toisen kertomus on olla 

rikkaan perheen lapsi, jonka kuluttamista rajoittavat ainoastaan omat halut, kun taas toisen 

kulutuskertomusta värittää vanhempien pienituloisuus. Perheen tulotason lisäksi perhekoko 

heijastuu nuorten teksteihin, koska usean sisaruksen kesken ei ole mahdollista tanssia yhden pillin 

tahdissa. On vaikeata osoittaa, millä on suurin merkitys etsittäessä eroja nuorten 

kulutuskertomuksista, mutta ainakin asuinpaikka määrittää merkittävällä tavalla kertomusta 

minusta. 

Kaupungit jo etymologisesti perustuvat ajatukselle kauppapaikasta, jonne ihmiset 

kokoontuvat myymään ja vaihtamaan hyödykkeitä, kun taas maaseutu on tuottanut kaupunkien 

tarvitsemat hyödykkeet. Tämä jako on vieläkin luettavissa kahdesta kertomuksesta, jossa nuori 

kuvaa elämäänsä maanviljelijän lapsena. Nämä kertomukset osoittavat, kuinka toisenlainen suhde 

kulutusyhteiskuntaan on mahdollista kehittyä, kun kyse ei ole ainoastaan kuluttajan roolissa 

toimimisesta. He ovat nähneet omin silmin alkutuottajan aseman kulutusyhteiskunnan portailla, 

siksi he omassa kulutustoiminnassaan huomioivat alkutuottajan aseman. Samalla tavoin 

vanhempien varallisuus, perhekoko kuin asuinpaikkakin ovat esille nostettuja esimerkkejä siitä, 

kuinka nämä kasvukontekstit vaikuttavat nuorten toimintaan kulututtajina 

Puhe nuorista voi johtaa ajattelua harhaan, koska lopulta kyse on pojista ja tytöistä. 

Puhuttaessa eroista sukupuolten välillä on muistettava puhe keskimääräisyydestä, sillä sukupuoli ei 

määritä toimintaa, mutta voinee selittää sitä. Keskimääräiset erot tämän tutkimuksen tyttöjen ja 

poikien välille tuottivat vihreät arvot ja kulutuskohteet. Tutkimuksen tyttöjen keskuudessa oli 

yleisempää käydä vaateostoksilla, mutta se ei tarkoita, etteivätkö pojatkin olleet kiinnostuneita 

vaatteista. Lisäksi tytöt olivat kiinnostuneita vihreistä arvoista enemmän kuin pojat. Mahdollisesti 

tytöt ovat kypsempiä yksilöitä, jotka kykenevät pohtimaan syvällisemmin omaa kulutustaan kuin 

samanikäiset pojat. Vaatteilla voi olla monta erilaista selitysmallia, jotka käytiin läpi analyysin 
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yhteydessä, mutta kyse voi olla siitäkin, että tyttöjen maailmassa ulkonäköpaineet ovat toisenlaiset 

kuin poikien. Toisaalta tämän tutkimuksen kaksi poikaa tuottavat poikkeuksen, koska heidän 

kirjoituksissaan ulkonäöllä on suuri merkitys. Heidän puheensa voitaneen tulkita merkkinä siitä, 

että poikien ja tyttöjen maailmat ovat lähentyneet siinä mielessä, että molemmista löytyy nykyään 

yksilöitä, jotka joutuvat elämään ulkonäköpaineiden kanssa.   

Näiden esteettisten arvojen kanssa kamppailevien tyttöjen ja poikien rinnalle löytyy poikia, 

joiden kulutus keskittyy tietokoneisiin ja konsoleihin. Heitä koskeva analyysi on spekulatiivista, 

koska aineisto ei anna mahdollisuuksia syvällisten tulkintojen tekemiseen. Heille tietoteknologian 

kehittyminen on tarjonnut uusia väyliä rakentaa sosiaalisuutta ja tapoja viettää aikaa. Itsessään 

tietokonepelaaminen tuskin tuottaa automaattista syrjäytymistä, niin kauan kuin nuori säilyttää 

sosiaalisen kontaktin muuhunkin kuin virtuaalitodellisuuteen. Vaikeata tosin on todistaa, kumpi 

tuottaa kumman, ajautuuko syrjäytynyt nuori pelaamaan tietokoneita, kun ei ole muutakaan 

vaihtoehtoa viettää aikaa.  

Kertomuksia lukiessa on huomioitava, että ne ovat ajankuvia. Miltei vuosi on kulunut 

aineistonkeruusta, joten on mahdollista, että nuoret ovat kasvaneet ulos kirjoitetuista 

kertomuksistaan. Kuten kaikki taideteokset, nämäkin kulutuskertomukset ovat tämän ajan 

tuotoksia. Koska kertomus minusta elää ajassa, samalla tavoin kertomukset näistä nuorista ovat jo 

tässä vaiheessa vanhentuneita. Analyysi ja pohdinta koskevat niitä nuoria, jotka tiettynä 

ajanhetkenä kirjoittivat nuo kulutuslausumat. Heidän kertomuksiensa kautta on mahdollista peilata 

nykyisyyttä, kuinka kertomus minusta heijastaa sitä, minkälainen perhe minulla on ollut, tai kuinka 

kotipaikkakuntani määrittelee minua. Nämä erilaiset kertomukset niin kuluttajuudesta kuin 

minuudesta eivät määrää kertomuksen suuntaa, vaan toimivat pikemminkin konteksteina, jotka 

määrittelevät sitä, kuka minä olen. 

6.3 Pohdintoja tutkimuksen vakuuttavuudesta 

Lopuksi haasteena on tarkastella tutkimusta kokonaisuutena sitä, onko metodologia ollut toimiva, 

onko esitettyihin tutkimuskysymyksiin saatu lukijan vakuuttavat vastaukset. Postmodernin 

relativismin myötä tämä tutkimus ei tavoittele objektiivista totuutta, koska näkemys on, että 

yhteiskunnallinen tieto on aina sidoksissa konteksteihinsa (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2003, 55). 

Postmoderni relativismi ei tarkoita, että mikä vain kävisi. Totta kai tavoitteena on ollut saavuttaa 

mahdollisimman hyvin argumentoitu ja totuudenmukainen analyysi, joka perustuu kerättyyn 

aineistoon. Tämän tutkimuksen analyysit ovat sidottuja konteksteihinsa, ja esimerkiksi 

tutkimusjoukon kartuttaminen olisi voinut tuoda tutkimukseen vielä lisää näkökulmia, joita tämä 
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tutkimus ei ole tarjonnut. Tutkimuksen kyky saavuttaa vakuuttavuus edellyttää tutkijan kykyä 

argumentoida valintansa ja muodostaa tutkimusprosessistaan looginen kirjallinen kokonaisuus.  

 Niin taideteokset, poliittiset järjestelmät, tieteelliset teoriat kuin filosofiset järjestelmät 

sisältävät yksilöllisen tulkinnan maailmasta ja sen arvoista, joiden perusteella yksilö voi elää ja 

kukoistaa (Nehamas 1985, 28). Näin ajateltuna tämä tutkimus tulee nähdä postmodernina tulkintana 

todellisuudesta, ei niinkään ehdottomana kuvauksena, vaan deskriptiivisenä pohdintana 

ihmisyydestä ja kasvusta tässä ajassa. Lopullinen tutkimus on nähtävä synteesinä, johon ovat 

vaikuttaneet teoria, empiria ja oma ajatteluni.  

 Tärkein väline, jota historioitsija käyttää selittäessään mennyttä, on kyky kriittiseen 

ajatteluun, koska ainoa väline lopputuloksien arviointiin on ajattelu, joka vahvistaa tai kumoaa 

tuotetut päätelmät menneestä. (Collingwood 1994, 243.) Samalla tavoin kasvatustieteilijältä 

edellytetään kykyä ajatella, koska ilman ajattelutyötä empiria ja teoria voivat jäädä irrallisiksi 

palasiksi tutkimuksessa. Tätä työtä on ohjannut postmoderni ajatus, jonka mukaan maailmasta ei 

löydy ominaisuuksia, jotka olisivat olemassa ennen tulkintaa ja vapaita tulkinnasta (Nehamas 1985, 

45). Tieteentekijää ja taitelijaa yhdistää molempien pyrkimys kuvata todellisuutta näkökulmistaan 

käsin, mutta ero taiteilijan ja tieteentekijän välille syntyy, kun puhutaan suhteesta kuvattuun 

todellisuuteen. Kolmen määritellyn kriteerin kautta voidaan nähdä, kuinka fakta ja fiktio eroavat 

historiasta kirjoitettaessa: ensimmäiseksi tutkimus on sijoitettava aikaan ja paikkaan, toiseksi kaiken 

tuotetun historian tulee olla ristiriidatonta ja kolmanneksi historioitsijan työn tulee nojata 

todistusaineistoon. (Collingwood 1994, 246.) 

 Eskolan (2008, 218) esittämä kritiikki ”taidetutkijaa” ja ”tutkijataiteilijaa” kohtaan voidaan 

nähdä juuri edellä kuvatun kolmen kriteerin kautta olevan aiheellista. Postmoderniksi 

taiteilijatutkijaksi tunnustautuva tutkija voi käytännössä tehdä miltei mitä vain. Riski on, että 

tutkimus muodostuu tutkijan henkilökohtaiseksi sielunmatkaksi, joka ei avaudu lukijalle. Samalla 

työ menettää vakuuttavuutensa, kun argumentaatio ei saavuta tieteellistä tasoa. Tämän tutkimuksen 

postmodernius viittaa ajatukseen elämästä taideteoksena, jonka tulkinta edellyttää moniulotteista ja 

usean erilaisen tulkintavälineen eli metodin käyttöä. Metodologiakappale käsittelee diskurssi- ja 

sisällönanalyysiä, mutta näin jälkikäteen katsottuna toisessa analyysiosiossa muodostetut 

kertomukset heijastavat ajatusta narratiivisesta tutkimuksesta sitä kuitenkaan olematta, koska 

analyysissä ei muodostu kokonaista kertomusta.  

 Parhaimmillaan laadulliset tutkimustulokset kuvaavat ilmiön laatua monipuolisesti tuomalla 

esiin syyseuraussuhteita ja valottamalla sosiaalisen toiminnan prosesseja, ehtoja, sääntöjä ja 

seurauksia sekä historiallisia juonteita ja konteksteja (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 170). Edellä 

mainitut hyvän tutkimuksen osa-alueet on pyritty huomioimaan tässä tutkimuksessa, mutta lopulta 
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on kyse tulkinnasta, niin empirian kuin teorian. Tässä tutkimuksessa on pyritty osoittamaan kuinka 

postmoderni kuluttaja ei ole ainoastaan teoreettinen konstruktio, vaan konkreettinen jokaisen 

kuluttajan arjessa näkyvä henkilöhahmo. Jää lukijan arvioitavaksi, kuinka argumentaatiossa on 

onnistuttu.   
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LIITTEET 

Ohjeet kirjoitelmaa varten 

Liite 1(1) 
 
 
Mihin käytät rahasi, onko sinulla mielestäsi tarpeeksi rahaa käytettävissä?  
Millä tuotemerkeillä on merkitystä, miksi? (vaateet, ruoka, tietokonepelit, kännykät) 
Minkä asioiden kuluttaminen on kivaa? (elokuvat, tietokonepelit, ruoka, vaatteet) 
Kuka tai mikä vaikuttaa ostopäätökseesi? (vanhemmat, sisarukset, kaverit, mainokset, telkkari, 
netti) 
Mietitkö ikinä tuotteiden ympäristöystävällisyyttä, mitä mieltä olet luomusta tai reilusta kaupasta? 
Missä käyt ostoksilla, missä on kiva käydä ostoksilla, miksi? 
Vaikutatko mielestäsi siihen, mitä kotiisi ostetaan? Jos vaikutat, mihin tuotteisiin? Mihin haluaisit 
vaikuttaa? 
Onko sinulla mitään kulutusunelmaa, minkälainen? 
 
Otsikoi kirjoitelmasi mieleiseksi tai käytä otsikkoa Minä kuluttajana. Mieti omaa kulutustasi tukena 
kysymykset. Mitä mietit, kun käytät rahaa? Merkitse sukupuolesi kirjoitelmaan. 
 
 
 
 
 


