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Tutkielmani aiheena on kulttuurinen ja subjektiivinen köyhyys. Tarkastelen köyhyyttä
laadullisesti sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. Tutkielmani ongelmanasettelu
lähtee siitä problematiikasta, että köyhyyden määrittelemisestä ja mittaamisesta ei ole
päästy konsensukseen. Tarkoitukseni on tarkastella millaisena köyhyys näyttäytyy arki-
puheessa ja miten aineistoni puhujat positioituvat suhteessa köyhyyspuhetapoihin. Ai-
neistoni keräsin Tilastokeskuksessa EU-SILC -lomakkeen subjektiivista köyhyyttä mit-
taavien kysymysten ymmärrettävyyden testausprojektissa. Aineistoni haastattelut sisäl-
tävät kognitiivisen kysymysten ymmärrettävyyttä testaavan osuuden sekä diskursiivi-
semman teemahaastattelun. Haastatteluja on yhteensä 15.

Analyyttisinä välineinä käytin kulttuuristen jäsennysten eli puhetapojen analyysia, sub-
jektipositioiden etsimistä sekä moraalijärjestyksen analysointia. Tein myös päätelmiä
haastateltavien rakentamista subjektiivisista merkityksistä. Analyysin perusteella erotin
köyhyyspuheesta kuusi jäsennystä ja niitä vastaavat subjektipositiot. Köyhyyttä kuvaa-
vat jäsennykset ovat eksistentiaalinen jäsennys (rikkauden sokeuttava positio vs. henk i-
sesti rikkaan positio), globaalijäsennys (todella köyhän, nälkäänäkevän positiot) ja ai-
neellisen realismin jäsennys (sosiaalitoimiston asiakkaan positio). Köyhyyttä selittävät
jäsennykset ovat persoonallisuudella selittäminen (laiskan ja luovuttajan positiot), läh-
tökohdilla selittäminen (lähtökohdista ohjautuvan positio) ja rakennejäsennys (viatto-
man uhrin positio). Köyhyys näyttäytyi aineistossani asiana, joka siirrettiin puheessa
toisaalle, pois henkilökohtaiselta alueelta. Sidoin haastateltavien käyttämiä jäsennyksiä
myös ”objektiiviseen” maailmaan, eli heidän ilmoittamiinsa bruttotuloihin. Haastatelta-
vien ”objektiivinen” tilanne (pienituloisuus/paremmin toimeen tuleminen) vaikutti sii-
hen, mihin jäsennyksiin he sitoutuivat ja millaisiin positioihin samastuivat. Näin ai-
neistoni pienituloisimmatkaan vastaajat eivät sitoutuneet köyhän positioihin vaan raken-
sivat tilanteestaan uusia merkityksiä, kiinnittyen esimerkiksi henkisesti rikkaan positi-
oon tai aktiivisen yksilötoimijan positioon.

Arkisen köyhyyspuheen voi nähdä moraalisesti sävyttyneenä. Köyhyyden kulttuuriset
selitysmallit ja subjektipositiot ovat moraalisesti latautuneita, jotka eivät houkuttele
köyhän positioon. Omaa tilannetta pyritäänkin ”normalisoimaan” erottautumalla kult-
tuurisesta köyhyyspuheesta. Näin yksilöiden subjektiivisesti rakentamat merkitykset
omasta tilanteestaan eivät välttämättä ole sitä, millaisena tilastot sen näyttävät.

Avainsanat: subjektiivinen köyhyys, kulttuurinen jäsennys, subjektipositio, moraalijär-
jestys
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1. JOHDANTO

Köyhyys on vakava maailmanlaajuinen ongelma. Köyhyydestä puhutaan myös hyvin-

vointivaltioissa. Köyhyys on paikallista ja suhteellista sekä subjektiivista. Köyhyyden

karistamiseksi yritetään kehitellä erilaisia toimenpiteitä ja politiikkoja, ja mm. siksi

köyhyyttä mitataan ja tilastoidaan. 1990-luvun talouslaman aikana Suomea vaivasivat

uutiset leipäjonoista ja pitkäaikaistyöttömyydestä. Nyt uutisoidaan lapsiperheiden kas-

vavasta köyhyysasteesta, ja kirjoitetaan tuloerojen kasvusta (esim. Mikkonen, HS

30.11.2002).

Arkisesti ajatellen kaikilla meillä lienee suurin piirtein samantapainen käsitys siitä, mitä

köyhyys on. Köyhyys ymmärretään aineellisten resurssien puutteeksi. Köyhyydestä ei

ole kuitenkaan olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, vaan köyhyyttä on

määritelty eri tavoin riippuen käytetystä mittarista ja tilastointitavasta. Köyhyyden vä-

hentämiseksi ja kartoittamiseksi tarvitaan tehokkaiden menettelytapojen kehittämistä ja

yksi vaatimus näiden menettelytapojen kehittämiseksi on tieteellinen konsensus köy-

hyyden käsitteestä. Konsensuksen saavuttamista ja köyhyyden mittaamista hankaloitta-

vat käsitteelliset, tekniset ja miksei myös poliittiset ristiriidat (esim. Dean & Gordon

2002).

Köyhyyden tutkimus on perustunut hyvin erilaisiin lähtökohtiin. Köyhyyttä on kuvattu

viime vuosikymmeninä ja kuvataan edelleen Euroopassa kyselytutkimuksin tai viralli-

siin tilastoihin tukeutuen. Esimerkiksi Suomessa yleisimmät käytetyt köyhyysindikaat-

torit ovat olleet pienituloisuus ja toimeentulotuen saaminen (Sauli 1996). Eräs ehdotus

köyhyyden mittaamiseen on ollut myös survey-tyyppiset tutkimukset, joissa kysytään

vastaajien subjektiivisia arvioita omasta köyhyysrajastaan. Nämä subjektiiviset köy-

hyyskysymykset voivat olla esimerkiksi muotoa ”Mikä olisi pienin nettotulo kuukau-

dessa, jolla kotitaloutenne tulisi toimeen?”. Kaikkiin näihin mittaustapoihin liittyy hyviä

puolia, mutta myös huonoja puolia. Toimeentulotuen saajat ja pienituloiset köyhyysra-
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jan alittajat eivät ole samaa joukkoa (Heikkilä 1990), ja subjektiiviset arviot omasta

köyhyyden rajasta tuottavat hyvin vaihtelevia tuloksia. Subjektiivisesti köyhyys voi siis

tarkoittaa hyvin eri asioita eri ihmisille eli vastaajat voivat määritellä köyhyyden käsi-

tettä eri tavoin. Myös koko kysymys saatetaan tulkita eri tavoin olosuhteista riippuen,

minkä lisäksi köyhyydellä voi olla eri merkityksiä eri kulttuureissa.

Köyhyyden määrittelyt ovat siis luonteeltaan sosiaalisesti ja diskursiivisesti määrittyviä

tilastollisia konstruktioita (ks. esim. Townsend 1996; Dean & Melrose 1999). Näin

köyhyyden voi käsittää myös alati historiallisesti, paikallisesti ja käsitteellisesti muuttu-

vaksi ilmiöksi. Tässä tutkielmassa tarkastellaan köyhyyttä laadullisesti sosiaalisen kon-

struktionismin näkökulmasta. Opiskelujeni aikana näkemykset siitä, että todellisuus ra-

kentuu kielenkäytössä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja että ihminen käsite-

tään aktiivisena sosiaalisena toimijana ovat tulleet minulle läheisiksi tavoiksi jäsentää

sosiaalipsykologista maailmaa. Olen siis omaksunut ajatteluni jäsentäjäksi postmoder-

nismin paradigman, jonka mukaan on olemassa vain paikallisia ”totuuksia”, ja että ob-

jektiivista totuutta on näin ollen turhakin etsiä. Tarkoitukseni ei ole siis käsitellä köy-

hyyttä ”objektiivisesti” tilastoihin takertuen tai puhua köyhyydestä sosiaalipolitiikan

kielellä sosiaalisena ongelmana. Sen sijaan kysyn, miten tavalliset kansalaiset tulkitse-

vat köyhyyttä puheessaan. Mikä on köyhyyttä ja mikä ei? Millaisia ovat köyhät? Millai-

sia moraalisia määrittelyjä köyhyydestä ja köyhistä tuotetaan?

Tutkielmani sai alkusysäyksen kesällä 2002. Työskentelin silloin Tilastokeskuksen Sur-

veyLaboratoriossa korkeakouluharjoittelijana. Surveylaboratoriotoimintaa on syntynyt

ympäri maailmaa surveylomakkeiden kehittämistarpeisiin. Perinteinen surveymalli on

olettanut, että vastaukset ovat vertailukelpoisia keskenään ja niillä voidaan kerätä tosi-

asiatietoja ulkopuolisesta maailmasta. Muutamina viime vuosikymmeninä näkemystä

on kuitenkin kritisoitu, kun on huomattu että vastaajat ymmärtävät survey-kysymyksiä

huonosti ja usein aivan toisin kuin tutkija on tarkoittanut. SurveyLaboratoriossa tutki-

taan ja testataan sitä, miten vastaukset lomaketutkimuksissa syntyvät, eli miten vastaajat

päätyvät vastauksiinsa. Testaukseen on kehitetty erilaisia laadullisia tutkimusmenetel-

miä, jotka perustuvat pääasiassa kognitiivisen ja kommunikatiivisen sosiaali- ja käyt-

täytymistieteellisen tiedon soveltamiseen. Testausten aineisto kerätään hankkimalla
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haastateltavat väestötietojärjestelmästä saatavalla otoksella. Haastattelut ovat laadullisia,

niissä pyritään selvittämään, miten vastaaja päätyi vastauksiinsa.

SurveyLaboratoriossa sain työtehtäväkseni oman projektin: EU-SILC 1 –lomakkeen

subjektiivista köyhyyttä mittaavien kysymysten esitestauksen. Minua kannustettiin te-

kemään aiheesta myös pro gradu -työ, ja mitä enemmän paneuduin köyhyyden mittaa-

misen ongelmiin ja köyhyyskirjallisuuteen, sitä kiinnostavammalta aihe tuntui. Päätös

gradutyöstä syntyi jo kesäkuun 2002 aikana.

Suoritin köyhyyskysymysten testausprosessin kesä-syyskuun 2002 aikana. Tutkimus-

suunnitelmasta etenin haastateltavien henkilöiden hankkimiseen, haastattelin heidät,

litteroin aineiston, kirjoitin loppuraportin. Tämän tutkielmani aineiston keruun konteks-

tina toimii siis EU-SILC -lomakkeen subjektiivista köyhyyttä mittaavien kysymysten

ymmärrettävyyden testaushaastattelut, jotka tein SurveyLaboratoriossa elokuussa 2002

(ks. Kallio 2002).

Työni määrittyy sosiaalipsykologiseksi köyhyyden tutkimukseksi. Sosiaalipsykologian

käsitän ihmistieteenä, jossa otetaan huomioon subjekti suhteessa toimintaympäristöönsä

(ks. esim. Eskola 1994, 38-45). Tässä käsityksessä toiminnan merkitysvälittyneisyys

nousee keskeiseksi. En osallistu köyhyyden sosiaalipoliittiseen keskusteluun tutkiel-

massani, eli siihen pohdintaan ketä pitäisi auttaa ja millaisia toimenpiteitä tehdä. Tutki-

mukseni tarkoituksena ei ole myöskään jatkaa vastaamista köyhyysmittauksen onge l-

miin, eikä tällä tavalla täydentää aikaisempaa SurveyLaboratoriossa tekemää työtäni,

vaan työni etääntyy analyysin avulla lomaketutkimuksen ja lomakekysymysten kehit-

tämisen perinteisistä huolenaiheista. Työni tavoitteena on tuottaa kriittistä välimatkaa

köyhyyden tutkimuksen itsestäänselvyyksinä pidettyihin konventioihin ja tarkastella

köyhyyttä tavallisen arkikielisen puheen näkökulmasta. Näin annan äänen tavallisten

kansalaisten määrittelyille vastapainoksi hallinnolliselta ja sosiaalipoliittiselta taholta

tapahtuville määrittelyille ja luokitteluille. Koska subjektiivisen köyhyyden mittaami-

                                                
1 EU-SILC = EU:n tilastoviraston, Eurostatin standardoima Euroopan tulonjako- ja elinolotutkimus; Statistics of In-
come and Living Conditions. EU-SILC -surveystä lisää kappaleessa 4.1.
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nen on osoittautunut hyvinkin ongelmalliseksi (esim. Sauli 2002), niin subjektiivisen

köyhyyden tutkiminen sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta tarjoaa uudenlaisen

tavan tulkita köyhyyttä.

Kun kielen käytön tapoihin liittyvässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita subjekteista

ja heidän tavoistaan jäsentää maailmaa, ei tulkinnoissa etsitä subjektiivisia merkityksiä

vaan niitä kulttuurisia tulkintaresursseja ja käytäntöjä, joita ihmiset käyttävät tehdessään

itseään ymmärrettäväksi (Jokinen ym. 2000). Tutkielmassani kiinnostukseni on köy-

hyyden diskursiivisissa tulkintatavoissa, joita kutsun kulttuurisiksi jäsennyksiksi, mutta

myöskin subjektiivisissa merkityksissä, jotka ymmärrän kulttuuristen jäsennysten kautta

tarjoutuvien subjektipositioiden valintana tai hylkäämisenä ja näin jäsennysten ja mer-

kitysten aktiivisena rakentamisena. Tässä mielessä näen valinnan ja hylkäämisen funk-

tionaalisina oman maailman jäsennystä tuotettaessa.

Kiinnostukseni kohteena on siis köyhyys sosiaalisena konstruktiona ja köyhyyden arki-

kieliset tulkinnat, kulttuuriset jäsennykset eli puhetavat. Olen kiinnostunut siitä, millai-

sena ihmiset tulkitsevat köyhyyden ja köyhät puheissaan. Koska köyhyys piirtyy usein

suhteessa rikkauden kategoriaan, ei tarkastelu voi välttyä myöskään rikkauden ääripään

tarkastelulta sekä kaikelta, mikä liikkuu niiden välissä. Olen kiinnostunut millaisiin

subjektipositioihin vastaajat asettuvat suhteessa köyhyyden kulttuurisiin jäsennyksiin eli

samastuuko puhuja joihinkin tiettyjen jäsennysten tuottamiin subjektipositioihin. Mo-

raalijärjestyksen purkamista, eli sen, miten henkilöt oikeuttavat tai kyseenalaistavat eri-

laisia asiantiloja ja tekoja, käytän myös apuna tutkimuskysymyksiin vastatessani. Pu-

heteoilla on myös tietynlaisia funktioita, joten puheen funktionaalisuus nousee myös

tärkeäksi käsitteeksi. Funktiolla ymmärrän tässä niitä mahdollisia seurauksia, joita pu-

hujien merkityksenannoilla aineistoni puitteissa voi olla (vrt. Suoninen 1993a, 48-49).

Tutkimuskysymykseni voi tiivistää seuraavasti:

1) Millaisia kulttuurisia jäsennyksiä köyhyydestä puheessa tuotetaan ja millaisia

subjektipositioita noissa jäsennyksissä esiintyy?

2) Millaisia subjektipositioita puhujat ottavat suhteessa kulttuurisiin jäsennyksiin ja

millaisia subjektiivisia merkityksiä he näin tuottavat omassa aineistossani?
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Tarkastelen aineistoa käsittäen subjektin puheessa realisoituvaksi toimijaksi, joka aktii-

visesti rakentaa merkityksiä vuorovaikutuksessa sosiaalisen todellisuuden kanssa. Sub-

jekti muodostaa merkityksiä suhteessa siihen kontekstiin, joka hänelle avautuu. Tutki-

mukseni laajempana kontekstina on se kulttuurinen ja yhteiskunnallinen tilanne, jossa

haastattelut on tehty. Aineiston keruun vuorovaikutuskonteksti hipaisee surveyhaastat-

telun kommunikaatiota, mutta laajenee testaushaastattelun kontekstiin, jossa vuorovai-

kutukselle annetaan enemmän tilaa. Tässä kontekstissa haastateltavien annetaan puhua

köyhyydestä ja rikkaudesta vapaamuotoisen teemahaastattelun puitteissa.
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Olen viehättynyt näkemykseen siitä, että myös tilastot ovat sosiaalisia konstruktioita,

tietyssä historiallisessa ja poliittisessa tilanteessa rakentuneita tuotoksia, joiden takana

on sosiaalisia toimijoita (ks. esim. Levitas & Guy 1996; Kinnunen 2001). Vaikka tilas-

toja tämän näkemyksen mukaan ei voi nähdä suoraan todellisuuden heijastajina, tilasto-

aineistot ovat kuitenkin osa sitä tapaa, jolla todellisuutta sekä tuotetaan että kuvataan.

Tällöin myös tilastoissa näkyvän köyhyyden voi katsoa olevan tilastojen taustalla vai-

kuttavien tiettyyn historialliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyvien

käytäntöjen ja kysymysten tuottamaa.

2.1 Lyhyt johdatus köyhyyden mittaamiseen tilastoimalla

Ei ole olemassa yhtä hyväksyttyä tapaa määritellä köyhyys. Köyhyyden määrittelyjen

vaikeus korostuu erityisesti silloin, kun pitäisi operationaalisella tasolla päättää, miten

mitata riittämättömiä resursseja ja muita köyhyyteen vaikuttavia tekijöitä. (Esim. Lind-

qvist 2000, 52.) Empiirisessä tutkimuksessa köyhyyttä onkin määritelty ja mitattu

useista eri näkökulmista.

Köyhyyttä mitattaessa voidaan erotella epäsuorat ja suorat mittaustavat. Epäsuorassa

lähestymistavassa köyhyysraja on määritelty perustuen poliittiseen tai asiantuntijapää-

tökseen. Tämä tarkoittaa, että jääminen tietyn tulotason alle määrittää henkilön kotita-

louden köyhäksi. (Lindqvist 2000, 52.) Mittaustavan taustalla vaikuttaa absoluuttisen

köyhyyden konseptio, joka lähtee fysiologisista minimitarpeista (vrt. Heikkilä 1990).

Tarpeiden tyydyttäminen merkitsee tällöin hengissä pysymisen, fyysisen toimintakyvyn

tasolta alkaen ylöspäin kohti yhteiskunnallisesti hyväksyttävää minimiä tai tavanomai-

seksi kutsuttua elämäntapaa. Toimeentulominimin käsite on absoluuttisen köyhyyden
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käsitteen perillinen, ja tätä käytetään monissa maissa sosiaaliturvan minimitason tie-

teellisenä perusteluna. Yhteiskunnallinen minimi on usein puolestaan johdettu ruokako-

rilaskelmista, jotka saattavat pohjata kaloritarvelaskelmiin. (Heikkilä 1990, 17, 29;

Forma ym. 1999, 33-35.) Absoluuttinen köyhyyskäsite pitää minimitarpeita absoluutti-

sina ja muuttumattomina – ajasta ja paikasta riippumattomina. Tätä on kuitenkin krit i-

soitu sillä perusteella, että siinä unohdetaan ihmisen olevan sosiaalinen olento, jonka

inhimilliset tarpeetkin nousevat sosiaalisten suhteiden kautta. (Heikkilä 1990, 16-17.)

Epäsuoraa lähestymistapaa on kritisoitu myös siitä, että se ei huomioi yksittäisen koti-

talouden tilannetta ja tarpeita kokonaisvaltaisesti (Lindqvist 2000, 52).

Suorissa lähestymistavoissa (Lindqvist 2000, 52), joita myös suhteelliseksi metodiksi

kutsutaan (Forma 1999, 33-34; Heikkilä 1990, 18-20), tarkastellaan tulojen suhteellista

osuutta tai esimerkiksi toteutunutta kulutusta yhteiskunnassa. Toisin sanoen köyhyyttä

tarkastellaan suhteessa tietyn yhteiskunnan tai yhteisön yleiseen varallisuuteen tai hyö-

dykkeiden ja palvelusten kokonaisjakaumaan yhteiskunnassa (Heikkilä 1990, 18). Ku-

lutusmenoaineistojen perusteella määritellään siis taso, jonka alle jäävät lasketaan köy-

hiksi. Minimiturva voi olla esimerkiksi se rahamäärä, jonka alimman kvintiilin kotita-

loudet käyttävät keskimäärin kulutuksensa rahoittamiseen. (Forma ym. 1999, 33-34.)

Tarkastelu rajataan tässä vain väestön tuloihin ja mahdollisesti muihin taloudellisiin re-

sursseihin (Heikkilä 1990, 20).

Kun köyhyys määritellään deprivaatio-käsitteen kautta, tarkastelutapa laajenee edelli-

sistä käsitteistä. Deprivaatio-käsite sisältää rahallisten resurssien lisäksi myös muut

elinolot yksilön toiminta- tai elämänhallintaresursseina. Tällöin voidaan puhua esimer-

kiksi suhteellisesta, absoluuttisesta tai sosiaalisesta deprivaatiosta. Suhteellisen depri-

vaation tutkiminen edellyttää siis tietoa sekä väestön aineellisista resursseista että elä-

mäntavasta tai elämäntyylistä. (Heikkilä 1990, 20-21). Hyvinvointivaltioissa puhutaan-

kin enemmän köyhyydestä kyvyttömyytenä saavuttaa yleisesti hyväksyttyä tai toivotuk-

si katsottua elintasoa (Townsend 1979, 31; ref. Kautto & Moisio 2002, 318). Tulojen

niukkuus on tällöin välttämätön, mutta ei riittävä ehto köyhyydelle. Huomiota kiinnite-

tään myös yleisemmin elinoloihin ja hyvinvointiin,  joita voidaan mitata erilaisilla

muuttujilla, kuten pitkäaikaissairastavuudella, työttömyydellä sekä asumiseen liittyvillä
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ongelmilla. (Kautto & Moisio 2002, 318-319.) Köyhyys ymmärretään tällöin monit a-

hoiseksi ongelmaksi, johon liittyy myös sosiaalisten ja kulttuuristen resurssien niuk-

kuus. Tässä tullaan tietenkin ongelmiin hyvinvoinnin määrittelyperustasta. Peter Town-

send (1979; ref. Heikkilä 1990, 21) onkin todennut, että köyhyyttä ja yhteiskunnassa

esiintyviä tarpeita tulisi tutkia sekä objektiivisesta, normatiivisesta, että subjektiivisesta

lähtökohdasta. (Heikkilä 1990, 20-27; ks. myös global.finland 2003.)

Subjektiivisista mittaamistavoista puhutaan, kun korvataan asiantuntijat väestöllä ja tu-

keudutaan kansalaisten subjektiivisiin arvioihin hyväksyttävästä minimielintasosta

(esim. Heikkilä 1990; Lindqvist 2000; Forma ym. 1999). Subjektiiviset ilmiöt ovat niitä,

jotka ovat periaatteessa suoraan havainnoitavissa vain henkilöiden itsensä silmin (Dun-

can 1984, 10).

Köyhyyden subjektiiviseen mittaamiseen on valittavana erilaisia menetelmiä. Voidaan

ensinnäkin kysyä, mitä mieltä kansalaiset ovat erilaisista erityyppisille kotitalouksille

ehdotetuista rahamääristä. Voidaan myös kysyä, kuinka paljon eri kotitaloudet tarvitsi-

sivat rahaa saavuttaakseen tietyntyyppisen elintason. Näistä tavoista kysyä puhutaan

usein konsensuaalisena menetelmänä, eli ne perustuvat vastaajien arvioihin erilaisista

tulotasoista. Kuitenkin muiden tilanteiden ja tarpeiden arviointi saattaa olla erittäin ra-

joittunutta riippuen omasta tilanteesta. Subjektiivisten arvioiden esittäminen omista tu-

loista ja tarpeista ylittää tämän ongelman. Vastaajilta voidaan tiedustella, mikä on se

rahasumma, jolla he itse kokevat tulevansa toimeen tai vastaajia voidaan pyytää arvioi-

maan, mikä rahasumma riittäisi takaamaan heidän tarvitsemansa toimeentulon vaikkapa

asteikolla ”erittäin hyvin”, ”hyvin”, ”huonosti” ja ”erittäin huonosti”. (Forma ym. 1999,

31-34.)

Citro & Michael (1995) esittelevät lomakekysymyksiä, joilla on mitattu subjektiivista

köyhyyttä eri tutkimuksissa. Kysymykset ovat hyvin samantyyppisiä lukuun ottamatta

pieniä sanojen vaihteluita. Käytetyt standardikysymykset ovat olleet esimerkiksi seu-

raavanlaisia 2: 1) Mikä olisi absoluuttinen miniminettotulo samanlaiselle kotitaloudelle

                                                
2Suomennokset MK.
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kuin teidän kotitaloutenne on? 2) Meidän oloissamme, kutsuisin kotitalouden viikon

(kuukauden tai vuoden) nettotuloja x: hyvin huonoiksi, huonoiksi, riittämättömiksi,

riittäviksi, hyviksi, erittäin hyviksi. 3) Minimitulokysymys (katso tässä kysymys 1) yh-

dessä rahojen riittävyyttä koskevan kysymyksen kanssa eli saako kotitalous rahansa

riittämään "suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti

vai hyvin helposti". Joissakin tutkimuksissa on käytetty näistä erilaisia muotoiluja, ku-

ten pyydetty arvioimaan omalle kotitaloudelle identtisen kotitalouden tuloja, joilla tulisi

toimeen juuri ja juuri, kysytty tarvittavia tuloja ennen ennakonpidätyksiä (vähennyksiä),

kysytty nettotulojen riittävyyttä, tai ei ole eritelty näitä lainkaan. (Citro & Michael 1995,

135-136.)

Koska suomen kielestä on vaikea löytää vastineita englannin kielessä käytetyille köy-

hyyden kiertoilmauksille (Sauli 2002), esitän kysymykset alaviitteessä alkukielisinä3.

Kansainvälisestä survey-maailmasta tulleet köyhyyden subjektiivisissa kysymyksissä

käytetyt kiertoilmaukset vallitsevat kuitenkin myös suomalaisessa survey-maailmassa

(ECHP, EU-SILC). Kiertoilmauksilla tarkoitetaan tässä kaikkia ilmaisuja (esim. ”make

ends meet”, ”saada rahat riittämään”), joilla vältetään ”köyhyys” sanan käyttöä. Town-

send ym. (1997) kritisoivat tällaisten kiertoilmausten käyttöä ja halusivat käyttää tutki-

muksessaan YK:n määritelmiä absoluuttisesta ja suhteellisesta köyhyydestä. He kysyi-

vät suoraan, että ”mikä on rahasumma, jolla kotitaloutenne välttäisi köyhyyden”. Näin

heidän mukaansa saadaan selkeämmin subjektiivinen köyhyysraja selville.

Yhteenvetona voidaan todeta, että subjektiivisen köyhyyden peruslomakekysymyksiksi

määrittyy minimitulokysymys, jossa pyydetään vastaajaa määrittämään summa, jolla

hänen kotitaloutensa tulisi toimeen esimerkiksi kuukauden. Toinen kysymys koskee

usein rahojen riittävyyttä, eli kysytään miten kotitalous tulee toimeen tämän hetkisillä

                                                
3 1)”What do you consider an absolute minimum net income for a household such as yours?” 2) ”Under our condi-
tions, I would call net household income per week [or month or a year] of about x very bad, bad, insufficient, suffi-
cient, good, very good.” 3) Minimum income question together with a question on whether the household can, with
its current income, make ends meet ”with great difficulty, with difficulty, with some difficulty, rather easily, easily,
or very easily.” (Citro & Michael 1995, 135-136.)
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tuloillaan. 4 Subjektiivisissa mittauksissa köyhyysrajaksi määrittyy keskiarvoltaan se ra-

ja, missä todelliset tulot ovat yhtä suuret kuin arvioitu minimitulo (Forma ym. 1999).

Köyhyyden mittaaminen subjektiivisilla kysymyksillä on perustunut siihen ideaan, että

vastaaja itse tietää parhaiten, mikä on hänen minimitoimeentulotasonsa. Subjektiivisilla

kysymyksillä on toivottu saatavan tietoa myös yleisemmästä sosiaalisesta tilasta. To i-

meentulosta puhuttaessa esimerkiksi Yhdysvalloissa on huomattu, että ihmisten käsitys

siitä, mikä on ”tyydyttävää” ja mitä ”tarvitaan” seurailee käytettävissä olevien tulojen

nousua. Täten siis vaikka puhumme hyvinkin subjektiivisesta ilmiöstä, tuota ilmiötä

kuitenkin ohjailee ja muotoilee voimakas sosiaalinen konsensus. Ilmiö (tai vastausten

keskiarvo) on siis durkheimilaisessa (Durkheim 1895/1938) mielessä ”sosiaalinen fak-

ta” (tai ”kollektiivinen representaatio”), jota tässä kutsutaan subjektiiviseksi ilmiöksi

(ref. Duncan 1984, 11-12).

2.2 Subjektiiviset köyhyyskysymykset – ongelmallinen aihe-

alue

Subjektiivista (eli itse ymmärrettyä) köyhyysrajaa on käytetty useissa tutkimuksissa Eu-

roopassa ja muualla maailmassa (esim. ECHP 5). Köyhyyden subjektiivinen mittaaminen

ei kuitenkaan ole yksinkertaista ja mittauksissa on havaittu paljon ongelmia. Kysymys-

ten sanamuotojen ja -vaihtelujen on havaittu tuottavan suuria ongelmia. Vastausja-

kaumat ovat vaihdelleet hyvin paljon myös samojenkin tutkimusten sisällä6. Empiiri-

sesti ei ole kuitenkaan tutkittu, mistä nämä vaihtelut johtuvat. Voidaan kuitenkin kysyä,

                                                
4 Tätä muotoa ovat esimerkiksi EU-SILC:in kysymykset. Suomenkieliset versiot näistä kysymyksistä löytyvät kap-
paleesta 4.1.1.
5 European Community Household Panel = Euroopan elinolotutkimus, EU-SILC:in edeltäjä.
6 Klassinen esimerkki on Turnerin ja Martinin (1984, ref. Ahola 2000a) esittämä jo vuonna 1941 raportoitu tutki-
mustulos mielipidekysymyksen (joita siis tässä voidaan kutsua subjektiiviseksi arvioksi) sanamuodon muutoksesta.
Vastaajat olivat paljon halukkaampia ’olemaan sallimatta’ esimerkiksi demokratian vastaiset puheet kuin ’kieltämäl-
lä’ ne: Pitäisikö USA:n mielestänne kieltää julkinen keskustelu demokratiaa vastaan? Kiellettävä (”Kyllä”) 54%, Ei
pidä kieltää (”Ei”) 46%. Pitäisikö USA:n mielestänne sallia julkinen keskustelu demokratiaa vastaan? Ei pitäisi sallia
(”Ei”) 75%, Sallittava (”Kyllä”) 25%.
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ovatko kysymyksissä käytetyt käsitteet selviä kaikille vastaajille tutkijan haluamalla ta-

valla. Siksi tarvitaan lisää tutkimusta siitä, mitä ihmiset ajattelevat vastatessaan subjek-

tiivista köyhyyttä mittaaviin kysymyksiin ja miten köyhyyttä yleensäkin tulkitaan. Yh-

teistä tutkimuksille kuitenkin on, että subjektiiviset köyhyysrajat muuttuvat reaalitulojen

ja kulutuksen muuttuessa ylös tai alaspäin. (Citro & Michael 1995, 136-140.) Seuraa-

vassa esittelen subjektiivisten köyhyyskysymysten problematiikkaa.

Forma ym. (1999) selvittivät edustavaan väestöotokseen perustuvalla kyselyllä millai-

nen rahamäärä Suomessa arvioidaan ”kohtuulliseksi minimiksi”, eli millaisella käytet-

tävissä olevien tulojen määrällä vastaajat arvioivat voivansa tulla toimeen. Käytännössä

kyseisessä tutkimuksessa tutkittiin ihmisten käsityksiä kolmesta erilaisesta elintasosta:

minimistä, kohtuullisesta ja ylellisestä. Tätä menetelmää tutkijat kutsuivat konsensuaa-

liseksi menetelmäksi. (Forma ym. 1999.)

Forman ym. (1999) tutkimuksessa käsitteet ”minimi”, ”kohtuullinen” ja ”ylellinen” oli-

vat tutkimuksen keskiössä. Kohtuulliseksi kulutustasoksi on aiemmin määritelty sellai-

nen taso, ”joka on välttämätön ylläpitämään fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja joka an-

taa mahdollisuuden osallistua yhteiskunnassa tavanomaiseen toimintaan sosiaalisesti

hyväksyttävällä tavalla” (Borgeraas 1987; Aatola & Viinisalo 1995, 12; Ref. Forma ym.

1999, 33). Käsitteet ”riittävä” ja ”kohtuullinen” tulkitaan usein synonyymeiksi (Aatola

& Viinisalo 1995, 11; Ref. Forma ym. 1999, 33). Riittävän voi sanoa tarkoittavan tar-

peet täyttävää ja hyväksyttävää tasoa. Kohtuullinen tarkoittaa sopivaa, asianmukaista,

laatuunkäypää tai kunnollista. Kohtuullisen liittyy siis tietty laatutaso, mihin ei sisälly

ylellisyyttä, mutta se ei ole myöskään pelkkä minimitaso. (Forma ym. 1999, 33.)

Forman tutkimuksessa ei juurikaan problematisoitu sitä, miten vastaajat ymmärtävät

nämä kysymyksissä käytetyt käsitteet minimi, kohtuullinen ja ylellinen. Nämä käsitteet

eivät välttämättä tarkoita kaikille ihmisille samaa asiaa. Lisäksi ihmiset voivat käsittää

samalla kysymyksellä haettavan joko juuri ja juuri elintasoa tai kohtuullista elintasoa,

kuten kävi EU-SILC:in minimitulokysymyksen (S45) kanssa (Kallio 2002). Toinen on-

gelma, jota Forman ym. (1999) tutkimuksessa ei lainkaan pohdittu oli se, että tulokset

varmasti ovat riippuvaisia siitä, kuka kulloinkin kotitaloudessa vastaa kysymyksiin.



15

Kysymyksissä käytetyt sanamuodot, käsitteet ja ilmaukset ovat myös ongelmallisia.

Tarkalleen ei tiedetä, mitä ihmiset käsittävät subjektiivisissa survey-kysymyksissä usein

käytetyillä köyhyyden käsitteen kiertoilmauksilla, esimerkiksi muotoilulla ”make ends

meet” (saada rahat riittämään, tulla toimeen). Ei myöskään tiedetä, miten tämä muotoilu

suhteutuu ihmisten mielissä köyhyyden käsitteeseen. Eri ihmiset käsittävät tarpeet, köy-

hyyden, rahojen riittämisen eri tavoin. Olosuhteista riippuen kysymys voidaan myös

tulkita eri tavoin. Esimerkiksi EU-SILC:in subjektiivisten köyhyyskysymysten ymmär-

tämistä koskeva testaus osoitti, että ihmiset vastasivat minimitulokysymykseen pääosin

kahdella tavalla: joko ajatellen juuri ja juuri toimeentuloa tai kohtuullisempaa elintasoa

sisällyttäen näihin erilaisia asioita riippuen omasta tilanteestaan.

Minimitulotasosta ei myöskään ole olemassa demokraattista konsensusta ja Piachaud

(1987; ref. Nolan & Whelan 1996) huomauttaa, että tällaista konsensusta ei välttämättä

voidakaan saavuttaa. Tulon käsite voi olla erilainen haastateltavalle ja tutkijalle. Pelkki-

en sanavaihteluiden on todettu tuottavan heilahduksia samankin tutkimuksen sisällä.

Lisäksi ei ole tietoa siitä, miten vastaajat tulkitsevat kysymyksiä: ottavatko he esim. ve-

rot mukaan arvioissaan yms. (Citro & Michael 1995, 134-135.)

Van den Bosch (1999) etsii syitä sille, miksi subjektiivisten metodien ollessa kyseessä

poikkeavuuksia löytyy paljon jopa saman otoksen sisällä. Hän toteaa, että kaikki eivät

käytä samaa viittauspistettä vastatessaan MEMQ-kysymykseen7. Aikaisemmin oli ole-

tettu, että vastaajat käyttävät MIQ ja IEQ -kysymyksiä viittauskohtina vastatessaan

MEMQ –kysymykseen, mutta tämä hypoteesi on täytynyt hylätä. Tässä yhteydessä on-

kin kysyttävä, onko tyytyväisyydellä tuloihin ja tulojen arvioinnilla eri merkitykset ih-

misten mielissä, kun niitä kysytään näin, ja ovatko ne asioita joita ei voikaan samassa

yhteydessä validisti mitata. Kun lomakekysymyksiin odotetaan vastausta, oletetaan että

                                                
7 The Income Evaluation Question (IEQ): ”In the circumstances of your household, which monthly disposable in-
come would you regard as: very bad, bad, insufficient, sufficient, good, very good?” The Minimum Income Question
(MIQ): ”According to you, how large should be your monthly household income, everything included, in order to be
able to just make ends meet?” ’Making Ends Meet’ Question (MEMQ): ”With the total family income as it is now,
can you make ends meet: very difficultly, difficultly, somewhat difficultly, fairly easily, easily or very easily”. (van
den Bosch 1999.)
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vastaajalla on täysi tieto muiden perheenjäsenten tarpeista ja mieltymyksistä. Tai että,

jos henkilö kontrolloi koko perheen taloutta, sillä ei ole väliä että onko muilla henk i-

löillä eri tarpeita. Nämä oletukset eivät ole kuitenkaan kovin realistisia ja riippuvat aina

perheen tilanteesta. Oletetaan esimerkiksi että on kaksi ystävätärtä Maija ja Minna, joi-

den antama arvio minimituloista (MIQ) on sama. Van den Boschin mukaan tämä mitta-

ustapa antaisi olettaa, että he katsovat siis välttämättömiksi tarpeiksi samat asiat ja heillä

on sama käsitys elintasosta. Maijan mies sen sijaan käyttää enemmän rahaa CD-levyihin

ja heillä on riitaa rahoista, kun taas Minna ja hänen miehensä ovat samaa mieltä kaikista

asioista. Täten Maijan vastaus MEMQ-kysymykseen olisi se, että hänen on vaikeampi

saada rahat riittämään, kun taas Minnan vastaus olisi että rahat riittävät sopivasti. (Tä l-

löin voi todeta, että tyytyväisyys tuloihin tuottaa jyrkempiä ekvivalenssi-skaaloja kuin

tulojen arvioinnin metodi). Tämän jälkeen voi kysyä, kumpi on oikeampi mittari. Ihmi-

sillähän on taipumuksena pitää omia tarpeitaan tärkeämpinä kuin muiden. (Van den

Bosch 1999, 14-16.)

2.2.1 Ratkaisuyritys köyhyyden subjektiiviseen mittaamiseen - YK:n

määritelmät

Edellä läpi käydyillä pohdinnoilla ei ole kuitenkaan löydetty ratkaisua köyhyysmittauk-

sen ongelmiin. Yksi yritys saada yhtenäisiä käsitteitä köyhyyden tutkimukseen on ollut

Kööpenhaminan julistus 1995, jossa YK (UN 1995) määritteli absoluuttisen ja suhteel-

lisen (yleisen, overall) köyhyyden. Absoluuttisen köyhyyden määritelmä YK:n mukaan

(UN 1995, 57) kuuluu: ”Se on olotila, jota voidaan luonnehtia inhimillisten perustar-

peiden tyydyttämisen vakavina puutoksina, käsittäen ravinnon, turvallisen juomaveden,

saniteettitilat, terveyden, koulutuksen, ja informaation. Kyse ei ole ainoastaan tuloista,

vaan myös palvelujen saatavuudesta.”8

                                                
8 Absoluuttisen köyhyyden käsitteellä viitataan yleisemmin siihen totaaliseen köyhyyteen ja aliravitsemukseen, jota
esiintyy lähinnä kehitysmaissa (Kautto & Moisio 2002, 332).
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Suhteellinen köyhyys saa monia ilmenemismuotoja (UN 1995, 57): ”Tuollainen köy-

hyys on puutetta tuloista ja tuotannollisista resursseista varmistaa vakaa elanto; nälkä

ja aliravitsemus; huono terveys; koulutuksen ja muiden peruspalvelujen rajoittunut

saatavuus ja puuttuminen; lisääntyvä sairastavuus ja kuolleisuus tauteihin; kodittomuus

ja puutteelliset asuinolot; turvaton ympäristö ja sosiaalista syrjintää ja syrjäytymistä.

Sitä voidaan luonnehtia myös puutteena osallistua päätöksentekoon ja kansalaistoi-

mintaan, sekä sosiaaliseen ja kulttuurielämään. Sitä esiintyy kaikissa maissa: massa-

köyhyytenä monissa kehitysmaissa, köyhyyssaarekkeina hyvinvoinnin keskellä, kehitty-

neissä maissa, elannon menetyksenä taloudellisen laman seurauksena, äkkinäisenä

köyhyytenä suurkatastrofin tai konfliktin seurauksena, matalapalkkaisena köyhyytenä,

niiden ihmisten täydellisenä puutteenalaisuutena, jotka jäävät perhetukijärjestelmien,

sosiaalisten instituutioiden ja turvaverkkojen ulkopuolelle.”9

Townsend ym. (1997) operationalisoivat nämä määritelmät ja käyttivät niitä MORI-

surveyssa10. Townsendin ym. mielestä on järkevämpää kysyä ihmisiltä suoraan, kuinka

paljon rahaa tarvitaan köyhyyden (poverty) välttämiseen, kuin käyttää kiertoilmauksia

kuten ”making ends meet” ja ”get along”. He käyttivät käsitettä köyhyys omassa tutki-

muksessaan kiertoilmausten sijasta. ’Subjektiiviseksi’ köyhyysrajaksi määrittyy kes-

kiarvovastaus minimitulokysymykseen. Subjektiiviset köyhyysmittaukset eivät ole kui-

tenkaan yleistettävissä yli ajan ja paikan, sillä köyhyysrajoilla on tapana heilahdella

riippuen muutoksista sosiaalisessa viiteryhmässä. (Townsend ym. 1997.)

Esittelen seuraavassa Townsendin ym. (mt.) YK:n määritelmistä johtamat lomakeky-

symykset11.

Q3: YK ja 117 maan hallitukset haluavat valmistella yhteisvalta-
kunnallisia suunnitelmia päästäkseen eroon köyhyydestä. He
ovat sopineet, että köyhyys voidaan määritellä kahdella tavalla:

                                                
9 Absoluuttisen ja suhteellisen köyhyyden suomennokset Markku Lindqvist (2000, 54). Lindqvist suomennokset
kuuluivat absoluuttinen ja yleinen  (overall) köyhyys. Mielestäni yleisen köyhyyden määritelmä ottaa tässä huomioon
myös sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka ovat mukana suhteellisen deprivaation määrittelyssä (esim. Heikkilä
1990, 20-21; global.finland 2003), joten tällä perusteella suomennan käsitteet näin.
10 MORI = Market & Opinion Research International.
11 Suomennokset MK. Suomennokset on tehty EU-SILC:in subjektiivista köyhyyttä mittaavien kysymysten ymmär-
rettävyyden es itestausta varten (Kallio 2002).
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absoluuttiseksi tai suhteelliseksi köyhyydeksi. Määritelmät löyty-
vät tältä kortilta – ole hyvä ja lue ne.

SHOWCARD: Absoluuttinen köyhyys tarkoittaa että on niin
köyhä, että inhimillisiä perustarpeita ei voi täyttää. Jotta voisi
välttää absoluuttisen köyhyyden, on oltava tarpeeksi rahaa tur-
vatakseen seuraavat tarpeet:

- riittävä ruokavalio

- asumiskulut/vuokra

- vesilaskut

- riittävät puhtaanapitovälineet (jätevesiviemäri, vessa jne.)

- puhdas vesi

- perusterveydenhoito

- koulutus

”Kuinka monta euroa kuukaudessa, kun verot on vähennetty, on
mielestäsi riittävästi kotitaloudellenne välttääksenne absoluutti-
sen köyhyyden?”

Q5: Välttääksesi suhteellista köyhyyttä, sinulla täytyy olla tar-
peeksi rahaa kattaaksesi menot joita mainittiin absoluuttisen
köyhyyden kortissa sekä lisäksi tarpeeksi rahaa, jotta voit:

- elää turvallisessa ympäristössä/alueella

- osallistua sosiaaliseen elämään paikallisella alueellasi

- tuntea olevasi osa paikallista yhteisöä

- suorittaa velvollisuudet ja aktiviteetit perheessä ja naapurustossa
sekä työssä

- tarpeeksi rahaa kulkuneuvoihin ja liikkumiseen

”Kuinka monta euroa kuukaudessa, kun verot on vähennetty, on
mielestäsi riittävästi välttääksesi suhteellisen köyhyyden?”

Townsendin ym. (1997) tapa kysyä köyhyydestä on ollut myös tämän tutkielman ai-

neiston keruun lähtökohta. Haastattelussa johdatin ihmiset puhumaan köyhyydestä ja

rikkaudesta suoraan,  jotta saisin selville, mitä köyhyys oikein arkikielisissä jäsennyk-

sissä on.



19

3. SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI TUTKIELMAN VIITE-

KEHYKSENÄ

Sosiaalisen konstruktionismin suuntaus laajentui sosiaalitieteissä 1980-luvulla. Sosiaa-

lipsykologiassa perinteen taustan voi palauttaa 1970-luvun alkuun ja Kenneth Gergenin

teesiin sosiaalipsykologian historiallisuudesta (Kuusela 2002, 51). Sosiaalisesta kon-

struktionismista ei voi puhua yhtenäisenä suuntauksena, muuta kuin hyvin väljässä

mielessä, sillä sosiaalisen konstruktionismin piiriin lasketaan kuuluvaksi hyvinkin eri-

laisia tutkimusotteita. Vivien Burrin (1995, 2-5; vrt. Gergen 1997) määritelmät sosiaali-

sen konstruktionismin peruslähtökohdista ja konstruktionismin piiriin luettavien tutki-

musten kriteereistä sopivat myös tutkielmaani:

1) Kriittinen asenne itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita ja tapoja ymmärtää

maailmaa (itsemme mukaan lukien) kohtaan. Näkemys haastaa empiristi-

sen ja positivistisen käsityksen siitä, että se mitä me havaitsemme on se mi-

ten asiat ovat. (Burr 1995, 3.)

Arkisesti ajatellen luulisi, että me kaikki tiedämme mitä köyhyys on. Mutta kuten olen

maininnut ei tutkijoiden eikä poliittisten päättäjienkään välillä vallitse konsensusta köy-

hyyden määritelmistä. Lisäksi arkikielisissä jäsennyksissä köyhyys voi olla myös jotain

aivan muuta. Kun köyhyyttä tarkastellaan sosiaalisena ongelmana sosiaalisen konstruk-

tionismin viitekehyksessä, asia on myös ongelmallinen johtuen konstruktionismin pe-

rinteen sisällä vallitsevista suuntauksen määrittelyistä. Konstruktionismin sisällä on

tehty usein jako tiukkaan (episteemiseen) ja kontekstuaaliseen (ontologiseen) konstruk-

tionismiin (esim. Saarenheimo 1997; Juhila 1999). Tiukka konstruktionismi kieltäytyy

ottamasta kantaa siihen, onko kielen ulkopuolella olemassa todellisuutta vai ei. Tällä

tavoin konstruktionistinen tutkimus palautuu aina kieleen ja on myös sen 'vanki'. (Juhila

1999, 162.) Esimerkiksi Spector ja Kitsuse (1977) ovat tiukan konstruktionismin edus-

tajina sitä mieltä, että ilmiö on sosiaalinen ongelma vain jos se määritellään sellaiseksi.
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Sitoudun tässä tutkimuksessa kuitenkin enemmän kontekstuaalisen konstruktionismin

periaatteisiin, sillä en halua kieltää köyhyyttä reaalisena, kielenkäytön ulkopuolella ole-

vana ongelmana. Vaikka puhe määrittyykin tässä ensisijaiseksi tutkimuskohteeksi,

kontekstuaalinen konstruktionismi ei palauta sosiaalisia ongelmia kokonaisuudessaan

kieleen, vaan myöntää, että on olemassa myös sosiaalisista määrittelyistä riippumaton

todellisuus. Tekstien ja puheen ulkopuolella ajatellaan olevan ei-diskursiivisia maail-

moja, jotka voivat olla esimerkiksi instituutioiden tai mielen maailmoja. (Juhila 1999,

162-163.)

Sosiaalisista ongelmista tehtyjen tulkintojen ja määrittelyjen paikkansa pitävyyttä vo i-

daan arvioida tutkimuksella. Esimerkiksi tilastot voivat antaa suuntaa siitä, onko jokin

ongelma niin suuri kuin miksi se julkisuudessa konstruoidaan jonkin tai joidenkin ryh-

mien toimesta (Best 1989; Ref. Juhila 1999, 168). Olemme tottuneet ajattelemaan, että

tilastot ovat faktoja, todellisuuden peilejä, vaikka tilastointikin on mitä suurimmassa

määrin sosiaalinen konstruktio. Tilastotuotanto ei ole ajatonta, vaan ne ovat yhteiskun-

nan nykyhetkisiä yrityksiä tulkita, esittää ja analysoida informaatiota taloudellisista, so-

siaalisista ja muista oloista. Esimerkiksi köyhyyttä on vaikea tilastoida ”objektiivisesti”,

sillä köyhyyden määritelmät vaihtelevat poliittisen ja tieteellisten käsitysten mukaan

ajassa ja paikassa. Köyhyyttä koskevat tutkimustulokset ovat hyvin riippuvaisia myös

käytetyistä lomakekysymyksistä (Kallio 2002; Sauli 2002). Näin ollen asiat eivät vält-

tämättä ole niin kuin ne tilastoista ovat luettavissa. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan vas-

taamaan mitä köyhyys on, millaisena ihmiset sen jäsentävät ja kokevatko ihmiset itsen-

sä köyhiksi, jos tilastot niin väittävät.

2) Ymmärtämistapojemme, käyttämiemme käsitteiden ja kategorioiden kult-

tuurisuuden, suhteellisuuden ja historiallisuuden korostaminen. (Burr 1995,

3-4.)

Köyhyyden käsite muuttuu ja muuntuu poliittisissa keskusteluissa, sekä myös arkisessa

vuorovaikutuksessa. Köyhyys näyttäytyy suhteellisena, neuvoteltavissa olevana kysy-

myksenä ja kulttuurisesti sidonnaisena. Köyhyyden mittaamistavat ja saadut tulokset
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ovat myös riippuvaisia tietyssä historiallisessa tilanteessa käydyistä poliittisista ja tut-

kimusteknisistä keskusteluista. Köyhyys, vaikkakin paikannettavissa objektiiviseen to-

dellisuuteen, on kuitenkin olennaisesti myös diskursiivisesti elävä ilmiö. Esimerkiksi

köyhyyslukujen käyttäminen poliittisina välineinä tai jopa koko köyhyyden käsitteen

kieltäminen, kuten tapahtui Isossa-Britanniassa oikeistopolitiikan toimesta 1980-luvulla,

rakentaa sosiaalista ja kulttuurista todellisuutta sekä tuottaa käsityksiä köyhyydestä

(Townsend 1996).

Pirkko-Liisa Rauhala (2000) analysoi poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa ja sosi-

aalipoliittisissa linjauksissa tehtyjä tulkintoja sosiaalisista ongelmista ja huono-

osaisuudesta. Rauhalan analyysi kattaa viralliset tulkinnat 1940-luvun alusta 2000-

luvulle asti. Huono-osaisuutta on tuona aikana määritelty mitä erilaisimmin tavoin, ku-

ten yleisen sosiaalisen turvattomuuden, alkoholismin, rakenteellisten ja yksilöllisten te-

kijöiden kautta. (Rauhala 2000, 58-67.) Konstruktionistisessa lähestymistavassa sosiaa-

linen elämä nähdään ilmiönä, joka täytyy osata lukea ja tulkita suhteessa alati muuttu-

vaan aikaan ja kulttuuriin. Tekstuaalisesta maailmasta ei ole löydettävissä lopullisia to-

tuuksia – on vain paikallisia, historiallisia ja sovellettavia totuuksia. (Saastamoinen

1999, 165-168.)

Tutkimukseni vastaa kysymykseen, mitä köyhyys on, vain tässä kulttuurisessa tilantees-

sa kerätyn aineiston perusteella, joten tässä mielessä tutkielmani on vain yksi tulkinta

köyhyyspuheesta. Erittelemäni köyhyyden kulttuuriset jäsennykset perustuvat viiden-

toista helsinkiläisen vastauksiin kesältä 2002. Mielenkiintoista olisi nähdä, millaisia

kulttuurisia jäsennyksiä tuotettaisiin isommalla aineistolla ja tuotetaanko muualla Suo-

messa erilaista puhetta kuin Helsingissä.

3) Tietoa ei saada havainnoimalla todellisuutta ”sellaisena kuin se on”, vaan

ihmiset rakentavat tiedon keskinäisissä sosiaalisissa prosesseissa ja vuoro-

vaikutuksessa. Kielenkäyttö asettautuu tarkastelun keskiöön. (Burr 1995, 4.)

Konstruktionismin piiriin voi laskea monia tutkimustapoja. Lähestymistavasta riippuen

näitä tutkimusotteita on kutsuttu narratiivisiksi, retorisiksi, diskursiivisiksi tai keskus-
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teluanalyyttisiksi. Yhteistä näille lähestymistavoilla on kielenkäytön ymmärtäminen ak-

tiiviseksi, yhteistä ja henkilökohtaista todellisuutta rakentavaksi toiminnaksi. (Nikander

1997, 404; Kuusela 2002, 51.) Sosiaalipsykologiassa tästä kehityksestä on puhuttu usein

”kielellisenä käänteenä” (Nikander 1997, 404; Hänninen 1999, 14) tai ”diskursiivisena

vallankumouksena” (Potter & Wetherell 1987). Kielellisen käänteen perusajatus on siis,

että tuotamme sosiaalista todellisuutta vuorovaikutuksessa toisten kanssa kielen ja

kommunikaation avulla  (esim. Hänninen 1999, 14; Saastamoinen 1999, 165).

Sosiaalinen konstruktionismi voidaan siis ymmärtää löyhäksi yläkäsitteeksi ajatuksille,

joiden mukaan todellisuus ja sen sisältämät määritelmät hyvästä ja pahasta rakentuvat

jatkuvassa ihmisten välisessä kommunikatiivisessa toiminnassa. Tämä ihmisten välinen

kommunikaatio hyödyntää olemassa olevia kulttuurisia resursseja, jotka aktualisoituvat

kielenkäytössä. Maailma käsitetään siis tekstuaaliseksi, kertomuksista ja merkityksistä

koostuvaksi, toisin sanoen maailma näyttäytyy meille luettavana ja tulkittavana aivan

kuten erilaiset tekstitkin. Jos haluamme tietää, mitä todellisuus on ja tutkia sitä, on me i-

dän otettava tutkimuksen kohteeksi ihmisten välinen vuorovaikutus ja sen tuotteet (kes-

kustelut, käsitteet, diskurssit, kertomukset jne.). (Saastamoinen 1999, 165-168.)

Tutkimukseni keskiössä on kielenkäyttö, aineistosta tarjoutuva köyhyyspuhe. Olen

kiinnostunut, millaisia kulttuurisia jäsennyksiä köyhyydestä tuotetaan. En kuitenkaan

halua nimetä tutkimustani minkään mainitsemani konstruktionistisen tutkimusotteen

mukaan. Tutkimusotteeni on lähellä diskurssianalyysia, vaikka silläkin on totuttu käsit-

tämään hyvin erilaisia analyysitapoja. En kutsu analyysiani kuitenkaan diskurssianalyy-

siksi. Etsin aineistosta erilaisia kulttuurisia jäsennyksiä, konstruktioita, sekä niissä

esiintyviä subjektipositioita ja subjektien sitoutumista niihin. Näin pääsen käsiksi myös

subjektiivisiin merkityksiin, jotka käsitän ihmisten aktiivisesti luomina merkityksinä

omasta tilanteestaan ja köyhyyden kokemuksestaan.

4) Tieto ja sosiaalinen toiminta kuuluvat yhteen. Neuvotellut ’ymmärrykset’

voivat johtaa lukemattomiin erilaisiin sosiaalisiin konstruktioihin ja kon-

struktiot voivat johtaa erilaisiin sosiaalisiin toimintoihin. (Burr 1995, 5.)
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Periaatteessa maailmassa on lukematon määrä erilaisia puhetapoja ja tapoja tuottaa

merkityksiä. Konstruktionistisessa lähestymistavassa oletetaan, että sosiaalisessa todel-

lisuudessa vallitsee useita rinnakkaisia ja keskenään kilpailevia merkityssysteemejä, ja

että toimijat ja subjektit voivat kiinnittyä noihin merkityssysteemeihin (Jokinen ym.

1993b, 17-18). Erilaisiin konstruktioihin sitoutuminen voi johtaa taas erilaisiin sosiaali-

siin toimintoihin ja tuottaa erilaisia seurauksia. Otan analyysissäni huomioon nämä et-

simällä erilaisia kulttuurisia jäsennyksiä köyhyydestä sekä analysoimalla sitä, miten

subjektit tämän ’tiedon’ varassa suhtautuvat tuohon tietoon ja millaista toimintaa tästä

mahdollisesti syntyy. Tutkielmani osallistuu siihen postmodernismin kuuluttamaan kes-

kusteluun, jossa mittaaminen, ennustaminen tai lopullinen mallittaminen on korvattavis-

sa paikallisten “totuuksien” tarkastelulla (vrt. Nikander 1997, 405; Wager 1997, 45).
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4. TUTKIMUSPROSESSI

4.1 EU-SILC ja subjektiiviset köyhyyskysymykset

Tutkimukseni taustakontekstina ja virittäjänä on EU-SILC -tutkimus ja sen haastattelu-

lomake. EU-SILC on EU:n tilastoviraston, Eurostatin standardoima kotitalouskysely,

Euroopan tulonjako- ja elinolotutkimus. Suomessa EU-SILC toteutetaan sulauttamalla

se Tilastokeskuksen nykyisen tulonjakotilaston osaksi. EU-SILC -tutkimuksen tietoja

aletaan kerätä vuodesta 2003-2005 lähtien kaikissa EU-maissa. Suomessa tiedonkeruu

alkaa todennäköisesti vuonna 2004. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa joka vuosi, jotta

saataisiin vertailukelpoisia tilastoja Euroopan maiden elinoloista ja kotitalouksien ta-

loudellisiin oloihin vaikuttavista tekijöistä. (Tulonjako- ja elinolotutkimus – haastatte-

luohjeet 2001,1.)

Suomessa toteutettiin SILC-pilottitutkimus vuonna 2002. Pilotilla tarkoitetaan esitutki-

musta, jossa tutkimuksen tietojenkeruuta kokeillaan toteuttamalla se pienoiskoossa,

esimerkiksi SILC-pilotissa tehtiin 300 kotitaloutta kattava otos. SILC-

pilottitutkimuksen survey-haastattelut tehtiin Suomessa maaliskuussa 2002 ja tästä on

raportoitu lokakuussa 2002 (Sauli 2002). Tutkielmani liittyy EU-SILC:iin subjektiivis-

ten köyhyyskysymysten osalta. Survey-haastattelijat raportoivat pilottitutkimuksen pa-

lautekyselyssä erityisen paljon subjektiivisten köyhyyskysymysten hankaluuksista. Jotta

näiden kysymysten hankaluudet saataisiin selville myös vastaajan näkökulmasta, pää-

tettiin käynnistää subjektiivisten köyhyyskysymysten laadullinen testaus Tilastokeskuk-

sen SurveyLaboratoriossa. Testaus suoritettiin kesällä 2002 (Kallio 2002). Tutkielmani

aineisto on kerätty mainitussa testausprojektissa.
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4.1.1 SILC-lomakkeen subjektiivisten köyhyyskysymysten tarkoituk-

sista - ratkaisuyrityksen hataruus

Subjektiivista köyhyyttä mittaavia kysymyksiä on SILC-pilottilomakkeessa kaksi. Ky-

symykset kuuluvat:

S44 (M): Kotitalouden tulot voidaan ansaita tai saada monenlai-
sista tulolähteistä. Lisäksi niitä (tuloja) voi olla yhdellä tai use-
ammalla kotitalouteen kuuluvalla henkilöllä. Kun ajattelette
näitä kaikkia kotitalouteenne kuukauden (tai viikon) aikana
kertyviä tuloja, saatteko mielestänne nämä rahat riittämään:
(tulojen riittävyyden arviointi –kysymys, make ends meet)

1 suurin vaikeuksin,

2 vaikeuksin,

3 pienin vaikeuksin,

4 melko helposti,

5 helposti,

6 vai hyvin helposti?

S45 (M): Ajatelkaa nyt sitä, paljonko rahaa tarvitaan kuukau-
dessa koko kotitaloutenne tämänhetkisten tarpeiden tyydyttämi-
seen. Mikä on mielestänne pienin nettotulo kuukaudessa, jonka
taloutenne tarvitsee saadakseen rahat riittämään?  (minimitulo-
kysymys)

SILCin tapauksessa köyhyyden mittaamista ja tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, että Eu-

rostat ei ole ristiriidattomasti kirjoittanut auki, mitä kysymyksillä oikeastaan halutaan

saada selville. Halutaanko absoluuttinen köyhyysraja vai vastaajan tämänhetkiseen ti-

lanteeseen ja tarpeisiin peilautuva vastaus? Nämä kaksi eivät välttämättä ole vastaajille

yksi ja sama asia. Subjektiiviset köyhyysrajat voivat olla hyvin sattumanvaraisia. Jos

halutaan tehdä hyviä kysymyksiä ja saada tarkoituksenmukaisia vastauksia, on pohdit-

tava mihin subjektiivista köyhyyttä mittaavilla kysymyksillä oikein pyritään.



26

Eurostatin määritelmät minimitulokysymyksen ja tulojen riittävyyden arviointi –kysy-

myksen tarkoituksista ovat melko ympäripyöreitä ja hataria. Tai vaikka nämä määritel-

mät koettaisiinkin suhteellisen selkeiksi, on määritelmien perusteella erittäin vaikeaa

tehdä kysymyksistä tarkoitusta vastaavat käännökset siten, että vastaajat ymmärtäisivät

ne tutkijan tarkoittamalla tavalla.12 Kieli on erilainen joka maassa. Kysymysten tarkoi-

tusta miettiessä esiin nousevia kysymyksiä ovat esimerkiksi, että pitääkö kotitalouden

nimetä oma köyhyysrajansa vai onko kysymysten tarkoituksena yleisempi esimerkiksi

"tämänhetkisten tarpeiden" määrittäminen. Mitä siis olisi tarkoitus kysyä? Vaikeuksia

tähän tuo se, että survey-haastattelun periaatteisiin kuuluu, että kysymykset tulee esittää

sanatarkasti, eikä merkityksistä voi juurikaan neuvotella vastaajan kanssa (Tilastohaas-

tattelijan opas 1999, 23).

Eurostatin ”Concepts” –paperi (2001a, 53-55) antaa joitakin määrityksiä kysymysten

tarkoituksista. ”Difficulty in making ends meet” (onko vaikeuksia saada rahat riittä-

mään) –kysymyksen tarkoituksena on kysyä kotitalouden subjektiivisesti koettua vaike-

usastetta saada rahat riittämään. Mikulic, Schiepers et al (1999, ref. Eurostat 2001a, 53-

54) ovat käyttäneet kysymystä sosiaalisen syrjäytymisen indikaattorina, jolla on hyvin

vahva side köyhyyteen. Mittana on käytetty tällöin vastausvaihtoehtoa ”rahat riittävät –

suurin vaikeuksin”. Kysymyksen pitäisi siis toimia taloudellisen taakan mittarina.

Minimitulokysymystä (lowest monthly income to make ends meet) Eurostat (2001a, 54)

sen sijaan määrittelee seuraavasti: Kysymystä voi käyttää ’subjektiivisen köyhyyden’

indikaattorina, mikäli kotitalouden kokonaistulot ovat alle sen, minkä kotitalous käsittää

pienimmäksi nettotuloksi, jolla saa rahat riittämään tai tulee toimeen (make ends meet).

Sitä voidaan käyttää myös eri ryhmien, kotitalouksien ja perheiden hyvinvointinormina.

Eurostat (2001a) lisää myös, että kysymyksellä selvitetään kotitalouden omaa käsitystä

                                                
12 Sauli (2002) raportoi Eurostatille siitä, miten suomen kielessä ei ole vastaavia ilmauksia kuin englannin kielessä
(SILCin alkuperäiskieli) subjektiivisten köyhyyskysymysten ollessa kyseessä. SILC-lomakkeen kysymykset englan-
niksi kuuluvat:   
A household may have different sources of income and more than one household member may contribute to it.
thinking of your household’s total monthly or weekly income, is your household able to make ends meet… with great
difficulty , with difficulty, with some difficulty, fairly easily, easily, very easily.
In your opinion, what is the very lowest net monthly income your household would have to have in order to make
ends meet? Please answer in relation to the present circumstances of your household, and what you consider as
’making ends meet’. (Eurostat 2001b.)
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rahojen riittävyydestä / toimeentulosta / elintasosta / elinkustannuksista (”The house-

hold respondent´s own perception of ’making ends meet’ should be used”). Kysymyk-

seen on vastattava kotitalouden nykyisen kokoonpanon perusteella ja nykyelinkustan-

nusten perusteella. (Eurostat 2001a, 54.)

Kysymysten järjestys on pidettävä samana kaikissa EU-maissa. Ensin pyydetään arvi-

oimaan rahojen riittävyyttä ja tämän jälkeen tulee minimitulokysymys. (Eurostat 2001a,

55.)

Dorothy Watson (2002) määrittelee minimitulokysymyksen ja tulojen riittävyyden arvi-

ointi -kysymyksen lähes samalla tavoin. Minimitulokysymyksen tarkoituksena on hänen

mukaansa vangita henkilön subjektiivisesti kokema köyhyysraja eli taso, jonka alle tu-

lojen jäädessä henkilö kutsuisi itseään köyhäksi. Rahojen riittävyyden arviointi on ”ta-

loudellisen taakan” mitta. Kysymyksen tarkoituksena on kiteyttää henkilön subjektiivi-

sesti kokema nykyisen toimeentulon riittävyys ja millainen taloudellinen taakka rahojen

mahdollinen riittämättömyys on. Kysymys viittaa siis toisin sanoen henkilön nykyiseen

elintasoon. Joillakin voi olla vaikeuksia säilyttää heidän nykyinen elintasonsa, vaikka

tuo standardi olisi sen tason yläpuolella, mitä he pitävät köyhyysrajana. Kysymyksen

idea on siis käytännössä melko lähellä minimitulokysymyksen ideaa, sillä tulot riittävät

todennäköisesti ”suurin vaikeuksin”, kun ne ovat lähellä sitä, mitä henkilö pitää subjek-

tiivisena köyhyysrajanaan. (Watson 2002.)

Näiden määrittelyjen ongelma on mielestäni se, että ”tämänhetkisten tarpeiden” ja

”köyhyysrajan” välillä voi olla tietty ristiriita. Olettaisi ”tämänhetkisten tarpeiden” (tai

tarpeiden yleensä) olevan joidenkin vastaajien mielestä ainakin hieman köyhyysrajan

yläpuolella. Koska määritelmän mukaisesti kysymyksessä ohjataan vastaajia ajattele-

maan nykyisiä tarpeita ja halutaan kuitenkin tietää subjektiivinen köyhyysraja, eivät

nämä kaksi välttämättä ole vastaajalle sama asia. Toisaalta taas ’subjektiivinen köy-

hyys’ antaa liikkumavaraa juuri sen verran kuin vastaajat tarvitsevat. Voisi olettaa, että

korkeampituloisten subjektiivinen köyhyysraja on korkeammalla kuin vähempituloisten,

jolloin mielenkiintoisesti pohdittavaksi jää se, voiko subjektiivisista luvuista vetää mi-

tään yleistettäviä keskiarvoja (kuten Townsend ym. 1997 olivat tehneet). Subjektiivinen
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menetelmä tuottaa myös useimmiten melko korkean köyhyysasteen (esim. Lindqvist

2000, 54).

4.2 Lomaketutkimuksen esitestausmenetelmät aineistonke-

ruun taustalla

Koska aineistonkeruuni kontekstina oli SurveyLaboratorio ja lomaketutkimuksen esi-

testaus, loi tämä haastatteluille tietynlaisen kontekstin. Seuraavassa avaan aineistonke-

ruun lähtökohtia. Esittelen lyhyesti lomaketutkimuksen esitutkimusmenetelmiä, jotka

määrittivät suurelta osin haastattelurungon muotoutumista.

4.2.1 Surveyvastaaminen kognitiivisena tehtävänä

Surveymetodilla on totuttu käsittämään tiedonkeruutapaa, jolla saadaan selville ulko-

puolista maailmaa kuvaavia tosiasiatietoja. Perinteinen surveymalli on olettanut, että

standardoimalla tiedonkeruumenettely voidaan vastauksia tulkita yksiselitteisesti ulkoi-

sen todellisuuden kuvana. Behavioristisesti oletetaan, että kysymykset ovat ärsykkeitä,

joihin saadut reaktiot ovat vertailukelpoisia keskenään ja kullakin vastaajalla on vain

yksi mahdollinen reaktio kuhunkin kysymykseen. 1970-luvulta lähtien näkökulmaa on

kuitenkin ryhdytty problematisoimaan, sillä empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että

vastaajat ymmärtävät yleisesti käytössä olevia surveykysymyksiä heikosti tai toisistaan

poiketen. Kysymykset eivät siis mittaa sitä, mitä niiden oletetaan mittaavan (esim. Bel-

son 1981). Useissa maissa on ryhdytty kehittämään surveytutkimusta metodisesti pai-

nottuen tiedonkeruuvälineiden ja kysymysten kehittämiseen. Vallitsevana suuntauksena

on kognitiivisen ja kommunikatiivisen sosiaali- ja käyttäytymistieteellisen tiedon so-

veltaminen surveyprosessin tutkimiseen. (Ks. esim. Ahola 1998; Ahola ym. 2002.)
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Kognitiivinen psykologia lähestyy surveyvastaamista näkökulmasta, jonka mukaan

henkilö suorittaa erilaisia kognitiivisia tehtäviä vastatessaan surveykysymyksiin. Näitä

tehtäviä ovat kysymyksen ymmärtämiseen ja tulkintaan, muistamiseen ja arviointiin,

vastauksen muotoilemiseen sekä varsinaiseen vastaamiseen liittyvät tehtävät (esim.

Sudman ym. 1996). Malli on lähtöisin kognitiivisen psykologian yleisestä informaation

prosessoinnin mallista. Yleisin jäsennys on nelivaiheinen malli, mutta se, kuinka mo-

neen osaan kysely-vastaamisprosessi on jaettu, vaihtelee.

Kognitiivista vastaamisprosessia voi tutkia monin eri menetelmin. Näitä ovat kognitiivi-

set haastattelut (ääneenajattelumenetelmä – joko samanaikainen tai takautuva ää-

neenajattelu), käyttäytymiskoodaus, kognitiiviset asiantuntijat, vastausviiveiden tutki-

minen, lajittelu, fokusryhmät ja kokeet (ks. Sudman ym. 1996; Ahola ym. 2002).

4.2.2 Kysely-vastaamisprosessi kommunikaationa

Rajoittumalla pelkästään kysely-vastaamisprosessin kognitiiviseen tulkintaan menetet-

täisiin paljon muuta arvokasta tietoa. Sosiaalipsykologisen näkökulman yhdistäminen

survey-tutkimukseen onkin osoittanut, että malli on yksinään riittämätön kuvaamaan

surveyhaastatteluja. Kun surveytiedon keruu hahmotetaan keskustelunomaisena vuoro-

vaikutustilanteena voidaan saada selville myös muita mahdollisia hankaluuksia, jotka

aiheutuvat kysymysten järjestyksestä, vastausvaihtoehdoista tai sanamuodoista.

Kognitiivista näkemystä voi kritisoida, sillä se olettaa tiedon olevan universaalia. Kog-

nitiivinen psykologia olettaa, että kaikkien ihmisten mentaalinen rakenne on sama, ja

tuloksia voisi näin soveltaa universaalisti. (Harré & Gillet 1994, 1-17; Ref. Ahola ym.

2002, 70). Informaation prosessointimalli ei siis ota huomioon surveyvastaamisen kon-

tekstuaalisuutta. Kun konteksti otetaan huomioon, analysoitavaa toimintaa tarkastellaan

aina suhteessa tiettyyn aikaan ja paikkaan. Tulkinta pyritään sitten suhteuttamaan tähän



30

kontekstiin. (Jokinen ym. 1993b, 30-33.) Kontekstin käsite antaa myös liikkumavaraa

vastaamiselle ja vastausten tulkinnalle. Tulokset ovat siis riippuvaisia ajasta ja ne vaih-

televat kulttuurista toiseen.

Surveyvastaaminen on keskustelua, joka tapahtuu tietyssä tilanteessa ja keskusteluyh-

teydessä. Informaation prosessoinnin mallia täydentämään tarvitaan siksi psykologinen

kommunikaatiota koskeva teoria (mm. Sudman 1996). Surveyvastaamisen tarkastelu

interaktionismin näkökulmasta tuo myös mielenkiintoista tietoa kysely-

vastaamisprosessista ja ottaa huomioon sekä institutionaalisen vuorovaikutukseen liitty-

vän kontekstin että keskustelukontekstin (mm. Nuolijärvi 1998).

Standardoitu surveyhaastattelu on perinteisesti olettanut, että ilmaisun merkitys on sa-

noissa. Kysymyksen käsittäminen on kuitenkin enemmän kuin sen kirjaimellisen mer-

kityksen ymmärtämistä. Kysymyksen ymmärtäminen sisältää myös sen ymmärtämistä,

miksi kysymys kysytään. Tällaisten asioiden päättelyssä ihmiset käyttävät hyväkseen

arkielämän vuorovaikutuksen olettamuksia. Tavallisessa keskustelussa ihmisillä on ai-

nakin kaksi keinoa, joita he käyttävät ymmärtääkseen puhujien kysymykset. Kysymyk-

sen alustavaa tulkintaa tehdessä vastaajat olettavat, että kysyjät ovat noudattaneet ”pu-

heillepääsyn” (audience) periaatetta, jossa kysymysten muotoilu ja kehystys perustuvat

molempien osapuolten yhteisesti jakamaan tietoon, uskomuksiin tai olettamuksiin. To i-

nen keino, johon vastaanottajat turvautuvat varmistaakseen, että he ovat ymmärtäneet

kysymyksen, on ”pohjustuskeskustelu” (grounding procedure). Koska vastaanottajien

tulkinta kysymyksistä ei välttämättä vastaa kysyjän tarkoitusta, keskustelijat voivat

käynnistää useita keskustelukierroksia saavuttaakseen yhteisen ymmärryksen kysymyk-

sen tarkoituksesta. (Clark & Schober 1991; Schober 1999; Ref. Ahola 2002. Ks. myös

Alasuutari 1999, 149-150.)

Standardisoidussa surveyssa puheillepääsyn muotoilu ja pohjustuskeskustelu toimivat

eri tavoin kuin tavallisessa keskustelussa. Spontaania keskustelua rajoittaa muiden toi-

sessa ajassa ja paikassa muotoilemat kysymykset, joissa sanojen samanlaisuutta pide-

tään merkitysten samanlaisuutena. Surveyhaastattelun lähtökohdat ovat hyvin erilaiset

kuin arkipäiväisessä keskustelussa johtuen esimerkiksi haastattelijan institutionaalisesta
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oikeudesta esittää kysymyksiä. Kun haastateltava tunnistaa tämän institutionaalisen

kontekstin, hän yrittää vastata usein mahdollisimman lyhyesti ja yksiselitteisesti, vaikka

ainakin hetkittäin on tarvetta neuvotella kysymysten ja vastausten merkityksistä. (Ks.

Ahola 1992, 8-10; Ahola 2000a; Nuolijärvi 1998, 283-286.)

Vastatessaan ihmiset tekevät päätelmiä tutkijan tarkoituksista ja motiiveista sekä tekevät

oletuksia siitä, miten heidän vastaustaan tullaan käyttämään. Kuten on jo todettu, pie-

netkin sanamuutokset kysymyksissä voivat aiheuttaa suuria vaihteluita vastausja-

kaumiin. Kysymysten tulkinnassa vastaajat käyttävät apunaan monia kontekstuaalisia

vihjeitä. Näitä vihjeitä ovat esimerkiksi käytetyt vastausvaihtoehdot, aikaisemmat ky-

symykset tai tiedonkeruutilanteen yleinen määrittely. Schwarz (1999; Ref. Ahola 2002,

71-72) on esimerkiksi tutkinut vastausvaihtoehtojen vaikutusta television katselun mit-

taamisesta saatuihin tuloksiin. Korkea ja matala skaala aiheuttivat erilaiset jakaumat13.

Esimerkiksi korkeaa skaalaa käytettäessä 37,5 % vastaajista arvioi katsovansa televi-

siota päivittäin vähintään 2,5 tuntia ja matalaa skaalaa käytettäessä vain 16,2 %. Scho-

ber (1999; Ref. Ahola 2002, 72) tulkitse tämän johtuvan siitä, että vastaajat tulkitsevat

vastausskaalan antavan informaatiota siitä, mitä tutkija tarkoittaa kysymyksellä. (Ahola

2002, 71-75.)

Jotta voisimme siis tehdä parempia kysymyksiä, on meidän ymmärrettävä menetelmien

taustalla olevat olettamukset.  Haastateltavien vastaukset heijastavat sitä, mitä he oletta-

vat tutkijan haluavan tietää ja mitä he olettavat tutkijan tekevän kyseisellä tiedolla. Jotta

saataisiin luotettavampaa tietoa, olisi hyvä, että kaikilla vastaajilla olisi käytössään

mahdollisimman paljon yhteistä kontekstuaalista tietoa. (Ahola 2002, 77-79.)

                                                
13 Vastausskaalan vaikutus päivittäisen television katselun määrään: Matala skaala: ½ h tai vähemmän 7,4 %; ½ h –
1 h 17,7 %; 1h – 1,5h 26,5 %; 1,5h – 2h 14,7 %; 2h – 2,5h 17,7 %; enemmän kuin 2,5h 16,2%. Korkea skaala: 2,5 h
tai vähemmän 62,5 %; 2,5h – 3h 23,4%; 3h – 3,5h 7,8 %; 3,5 h – 4h 4,7 %; 4h – 4,5h 1,6 %; enemmän kuin 4,5h 0 %.
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4.3 Haastattelut

Valmistelin haastattelurungon ottaen huomioon edellä käsitellyt lomaketutkimuksen

esitestausmenetelmien vaatimukset. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kognitiivista

yksilöhaastattelua, jossa selvitettiin kysely-vastaamisprosessia. Takautuvaa ääneenajat-

telumenetelmää (retrospective think-aloud) käytettiin SILC:in kysymysten testaukseen.

Vertailupintaa testaukseen saatiin ottamalla mukaan MORI-surveyssa olleet kysymykset

(ks. luku 2.2.1) sekä määritelmät absoluuttisesta ja suhteellisesta köyhyydestä. Testauk-

sessa käytettiin myös hyväksi Forman ym. (1999) tutkimuksessaan käyttämiä elin-

tasomääreitä14. MORI-kysymyksiin käytettiin samanaikaista ääneenajattelua (concur-

rent think-aloud). Näihin liittyen esitettiin myös selventäviä kysymyksiä ja lisäkysy-

myksiä (probes).  Kognitiivisessa haastattelussa pyritään pureutumaan vastaajan kogni-

tiivisiin prosesseihin ja kysymysten ymmärtämiseen hänen vastatessaan subjektiivista

köyhyyttä kartoittaviin kysymyksiin. Kognitiivisessa haastattelussa pyritään saamaan

selville mm. (Willis 1994, 4; ks. myös Ahola ym. 2002): Kysymyksen ymmärtäminen:

Mitä vastaaja ajattelee kysymyksellä tarkoitettavan? Mitä yksittäiset käsitteet ja termit

merkitsevät? Muistaminen ja arviointi: Minkä tyyppistä informaation mieleenpalautta-

mista vastaajalta edellytetään? Minkälaista vastaamisstrategiaa hän käyttää? Päätök-

sentekoprosessi: Suostuuko vastaaja ponnistelemaan riittävästi vastatakseen tarkasti ja

täydellisesti? Haluaako vastaaja kertoa totuuden vai sanooko hän sellaista, mikä saa hä-

net näyttämään paremmalta?

Takautuvan ääneenajattelun metodissa haastateltava vastaa kysymyksiin ensin tavan-

omaiseen tapaan. Kysymyksen vastaamisen jälkeen häneltä kysytään, miten hän päätyi

vastaukseensa. Tavoitteena on tutkia prosessia, jolla vastaus syntyi. Samanaikaisessa

ääneenajattelussa vastaajaa pyydetään ajattelemaan ääneen, eli kertomaan kaikki mitä

hänen mielessään liikkuu hänen vastatessaan kysymykseen.

                                                
14 Nämä olivat ”juuri ja juuri” elintaso, ”kohtuullinen” elintaso ja ”ylellinen” elintaso (Forma ym. 1999).
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Rikoin tavallista testaushaastattelumallia lisäten mukaan diskursiivisemman teema-

haastattelun. Diskursiivisemman haastattelun suunnittelussa käytin apuna Deanin &

Melrosen (1999) tutkimuksessaan käyttämiä ideoita. Päätin ottaa haastatteluihin mukaan

myös rikkauden teeman, kuten Dean & Melrose (mt.) olivat tehneet. Tämän toivoin

tuovan haastatteluihin syvyyttä sekä tasapuolisuutta. Pelkästä köyhyydestä puhuminen,

ja pelkkä kysymysten testaaminen sekä ihmisten tulojen kysyminen tuntui tunkeilevalta.

Dean & Melrosekin (1999, xi) huomauttavat, että  köyhyys ja rikkaus ovat arkoja ai-

heita, eikä niistä puhuta paljoakaan arkisesti varsinkaan vieraille. Haastattelurunko

muodostui siis kysymysten ymmärrettävyyden testausta ohjaavasta melko struktu-

roidusta keskustelurungosta sekä diskursiivisemmasta teemahaastatteluosuudesta, joka

palvelee enemmän tätä tutkimusta. Aineistona olen käyttänyt kuitenkin koko haastatte-

luaineistoa, sillä analyysini hakee osittain ja tarvittaessa aineksia myös kysymysten tes-

tausta varten tehdystä haastattelurungosta. Haastattelurunko kokonaisuudessaan löytyy

liitteestä 1.

4.3.1 Haastateltavien hankkiminen

Tarkoitukseni oli aluksi saada 30 ihmistä haastatteluihin. SurveyLaboratorion testaus-

hankkeissa tutkimushenkilöiden vähimmäismääränä on pidetty kahtakymmentä osallis-

tujaa. Testaushankkeeseen liittyi myös tieto siitä, että tulen käyttämään aineistoa pro

gradu –tutkielmaani. Tämän vuoksi päädyin siihen, että haastateltavia on hyvä olla hie-

man enemmän diskursiivista haastattelua varten, sillä etukäteen ei tietenkään voi olla

tietoa siitä, millaista aineisto tulee olemaan.

Haastateltavat hankin Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Ta r-

koitukseni oli saada mahdollisimman eri-ikäisiä15 haastateltavia mahdollisimman erilai-

sista sosioekonomisista ryhmistä. Suomen väestöä koskeva tietokanta mahdollistaa tut-

                                                
15 Otoksen teon selkiyttämiseksi tein jaon neljään ikäryhmään: 20-30 –vuotiaat, 31-40 –vuotiaat, 41-50 –vuotiaat ja
yli 50-vuotiaat.
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kimushenkilöiden valinnan väestösegmentteihin esimerkiksi sukupuolen, iän, alueen,

kielen ja ammatin mukaan. Haastateltavat valitsin käyttämällä "harkinnanvaraista otan-

taa", mikä tarkoitti, että valitsin jokaisesta ikäryhmästä noin joka kymmenennen henk i-

lön kiinnittämällä huomiota ammattiin ja sukupuoleen. Tarkoitukseni oli saada tasapuo-

lisesti sekä naisia ja miehiä mahdollisimman erilaisista sosioekonomisista ryhmistä.

Sain näin 100 henkilöä kattavan otoksen, sillä SurveyLaboratorion kokemuksen mukaan

noin 30-40 % niistä, joille on lähetetty yhteydenottokirje ovat halukkaita haastatteluun.

Otos kattoi ainoastaan Helsingin alueella asuvia ihmisiä ja vain sellaisia, joille löytyi

osoitetta vastaava puhelinnumero myöhempää yhteydenottoa varten.

Haastateltavien rekrytoinnin toteutin lähettämällä yhteydenottokirje (liite 3) aluksi vii-

dellekymmenelle helsinkiläiselle, joille löytyi osoitettaan vastaava puhelinnumero. Yh-

teydenottokirje on SurveyLaboratorion projekteissa käytetty haastateltavien rekrytointi-

keino. Yhteydenottokirjeessä kerroin mm. tutkimuksen tarkoituksesta ja toimeksianta-

jasta. Kirjeen lähettämisen jälkeen soitin muutaman päivän kuluttua henkilöille sopiak-

seni haastatteluajan. Yllättävän moni suhtautui positiivisesti haastattelukutsuun, ja sain

heti rekrytoitua 14 haastateltavaa. Myöhemmin lähetin 40 yhteydenottokirjettä, ja tästä

joukosta haastatteluun suostui 6 henkilöä. Haastatteluihin jäi saapumatta 4 henkilöä,

joten tein yhteensä 16 haastattelua. Yksi nauha epäonnistui teknisten ongelmien vuoksi,

joten litteroituja haastatteluja on yhteensä 15 kpl. Tutkimushenkilöt saivat osallistumi-

sesta haastatteluun Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 10 matkan bussilipun sekä

Tilastollisen vuosikirjan 2001.

Haastatteluihin saapuneet henkilöt eivät edustaneet täysin tasaisesti neljää ikäryhmää,

joihin olin heidät jakanut otosta tehdessäni. Seuraavassa taulukossa on esitelty haasta-

teltavien taustatiedot. Aineiston empiirisessä analyysissa olen merkinnyt haastateltavien

puheet koodeilla (esim. H1m), jossa numero tarkoittaa haastattelun järjestysnumeroa ja

kirjain sukupuolta (m=mies, n=nainen).
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Taulukko 1. Tutkimushenkilöt

Tutkimushlö Ikä Ammatti Siviilisääty Kotitalouden
jäsenten lkm

H1m 52 evp-opistoupseeri naimisissa 2
H2m 39 opiskelija naimaton 1
H3n 53 sihteeri naimaton 1
H4n 30 taidealalla naimaton 1
H5n 75 lastentarhanope/eläk. leski 1
H6n 43 lastentarhanope eronnut 1
H7n 67 eläkeläinen naimaton 2
H8m 69 eläkeläinen naimisissa 2
H9m 27 opiskelija naimaton 1
H11m 49 muusikko naimisissa 3
H12m 38 ohjaaja eronnut 2
H13m 47 ei ilmoittanut ammattiaan naimisissa 3
H14n 37 kustannustoimittaja naimaton 1
H15n 35 sairaanhoitaja naimaton 1
H16n 48 perushoitaja naimaton 1

Tein haastattelut elokuun 2002 aikana Tilastokeskuksen SurveyLaboratorion tiloissa.

Haastattelut kestivät puolesta tunnista puoleentoista tuntiin, keskimääräisesti haastatte-

lun kesto oli noin tunnin. Litteroin haastattelut myös tuon elokuun aikana sekä syyskuun

alussa. Haastattelunauhoja ei tietosuojasääntöjen takia anneta talon ulkopuolelle, joten

sain mukaani ainoastaan litteroimani aineiston. Minulle on myönnetty litteroidun ai-

neiston käyttölupa Tilastokeskuksesta. Aineisto on litteroituna 233 sivua, 66168 sanaa

(fontti 12).

Tein litteroinnin puhutun tekstin tarkkuudella, merkiten ylös vain joitakin selviä ja

mielestäni merkitykselliseltä tuntuvia taukoja puheessa. Naurahdukset kirjasin ylös,

mutta muita äänenpainoja ja sanattomia ilmauksia en purkanut auki. Purin auki myös

mielestäni merkitykselliset päällekkäispuhunnat. Päällekkäispuhuntojen litterointi oli

mielestäni tärkeää siksikin, että pystyin näkemään ja kuulemaan omat kömmähdykseni

haastattelijana haastattelujen ollessa vielä käynnissä. Näin pystyin korjaamaan omia

virheitäni tulevissa haastatteluissa.

Kesätyöni kesto supisti litteroinnin resursseja. Tiesin työsopimukseni päättyvän syys-

kuun lopussa, ja siihen mennessä minun oli määrä kirjoittaa raportti koskien SILC-
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kysymysten ymmärrettävyyttä. Siksi en pystynyt tarkempaan litterointiin, vaikka se olisi

varmasti mahdollistanut aineiston yksityiskohtaisemman tarkastelun vuorovaikutuksen

näkökulmasta. Toisaalta tarkempi litterointi ei kuitenkaan ollut välttämätöntä tutkielma-

ni teoreettisen näkökulman eli sosiaalisen konstruktionismin ja kulttuuristen jäsennysten

tulkinnan huomioon ottaen.

4.3.2 Haastattelujen kulku

Noudatin haastattelurunkoa soveltuvin osin esimerkiksi jättäen joitakin sellaisia tarken-

tavia lisäkysymyksiä pois, joihin vastaaja oli jo mielestäni aiemmin vastannut. Haastat-

telu koostui siis strukturoitujen kysymysten esittämisestä, kysymysten ymmärtämistä

testaavasta osuudesta sekä diskursiivisesta teemahaastatteluosuudesta.

Vaikka haastattelurungossa (liite 1) diskursiivisempi keskustelu on merkitty vasta lop-

puun, tein litteroiduista 15 haastattelusta kymmenen siten, että keskustelimme ensin va-

paamuotoisemmin köyhyydestä ja rikkaudesta, jonka jälkeen vasta siirryin varsinaiseen

kysymysten testaukseen. Viidessä haastattelussa tehtiin siis kysymysten kognitiivinen

testaus ensin. Näin pyrin siihen, ettei lomaketestauksen konteksti olisi liikaa häirinnyt

vastaajia tarttumasta erilaisiin puhetapoihin, vaan annoin heille ikään kuin vapaat kädet

tarttua eri jäsennyksiin ja puhetapoihin köyhyydestä. Lomaketestauksen kannalta taas

vapaamuotoisemman köyhyyskeskustelun nostaminen haastattelun alkuun oli sikäli

epäilyttävää, että ajattelin aluksi vastaajan ohjautuvan liikaa hänen vastatessaan myö-

hemmin köyhyyskysymyksiin. Toisaalta tulin siihen tulokseen keskusteltuani Anja

Aholan kanssa että, koska SILC:in kysymykset ovat Eurostatin standardoimia, niiden

muutosten vapausasteet koskevat lähinnä tilastohaastattelijoiden haastatteluohjeita ja

kysymysten tarkoitusten parempaa määrittelyä. Näin ollen kysymysten sanamuotojen

muuttamisehdotukset eivät olleet esitestauksen tarkoitus, vaan esitestauksen tarkoitus

oli kartoittaa mitä subjektiivisilla köyhyyskysymyksillä oikeastaan saadaan tietää. Tä l-

löin haastattelurungon kysymysjärjestyksen muutoksella ei katsottu olevan suurempaa
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merkitystä. Kysymysjärjestyksen muutoksella ei myöskään näyttänyt olevan vaikutusta

henkilöiden vastauksiin tai siihen, miten halukkaasti he keskustelivat (Kallio 2002).

4.4 Esitestauksen tuloksia

Aikaisempaa tutkimusta siitä, miten vastaajat tulkitsevat subjektiivista köyhyyttä mit-

taavia kysymyksiä, ei juurikaan ole. Tilastokeskuksen SurveyLaboratoriossa on kuiten-

kin jo aiemmin (Godenhjelm 2000a) testattu subjektiivisten köyhyyskysymysten ym-

märtämistä kognitiivisen psykologian näkökulmasta.

ECHP (European Community Household Panel) oli EU-SILC:in edeltäjä. Vuonna 1999

(2000) muotoiltu ECHP-lomakkeen minimitulokysymys kuului:

Mikä on se pienin rahamäärä, jolla kotitaloutenne voisi nykyoloissa elää kuukauden?

KOTITALOUS MÄÄRITTELEE ITSE, MISTÄ MENOISTA SEN TÄYTYY VÄ-

HINTÄÄN SELVITÄ.

Kyseistä kysymystä testattiin Tilastokeskuksen SurveyLaboratoriossa keväällä 2000

kognitiivisin yksilöhaastatteluin. Testauksen päätulokset voi kiteyttää siten, että vastaa-

jille ei ollut selvää mistä näkökulmasta kysymystä tulisi lähestyä. Osa otti mukaan vain

ruokamenot, osa olisi testauksen mukaan pärjännyt pelkällä vedelläkin. Toiset laskivat

mukaan tavanomaiset menot eli asumisen ja muut perusmenot. Aineiston analysoinnin

perusteella päädyttiin toteamaan, että jos kotitalouden annetaan itse määritellä vähim-

mäismenot, niin saadaan hyvin sattumanvaraisia tuloksia. Testauksen lopputuloksena

ehdotettiin näkökulman rajaamista jollain tavalla, esimerkiksi pyytämällä vastaajaa ot-

tamaan huomioon välttämättömät asumismenot tai ruokamenot riippuen tietenkin siitä,

mitä tietoa kysymyksellä halutaan saada. (Godenhjelm 2000a, 3-4.)
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Tekemäni testauksen tulokset myötäilivät Godenhjelmin (2000a) saamia tuloksia. Tes-

tauksen päätulos kiteytyy minimitulokysymyksen ongelmaan. Kysymys on ongelmalli-

nen kysymyksen tarkoituksen ymmärtämisen kannalta. Osa vastaajista kertoi ajatelleen-

sa vastatessaan minimitulokysymykseen Forman ym. (1999) käsittein ”juuri ja juuri

toimeentuloa” (jota varauksin voisi kutsua heidän köyhyysrajakseen) ja osa sanoi aja-

telleensa ”kohtuullista elintasoa”. Lisäksi vastaajien käsitykset tämänhetkisistä tarpeista

vaihtelivat suuresti. Mielenkiintoista oli myös se, että MORI:n absoluuttisen köyhyyden

kysymykseen (ks. luku 2.2.1) lähes kaikki vastaajat vastasivat pienempiä rahasummia

kuin SILC:in minimitulokysymykseen. Absoluuttisen köyhyyden käsitteen käyttämistä

myös kritisoitiin vastaajien toimesta paljon. Kysymyksen sisältämiä tarpeita (esim.

asuminen, ruoka, koulutus) pidettiin tärkeinä, mutta absoluuttisen köyhyyden mainitse-

minen ikään kuin hämäsi vastaajia. Kysymyksissä käytetyt sanavalinnat eivät siis oh-

janneet vastaajia vastaamaan tutkijan tarkoittamalla tavalla. Jotta SILC:in kysymyksistä

saataisiin toimivammat, olisi määriteltävä tarkemmin, mitä tietoa kysymyksillä oikein

halutaan saada. SILC:in minimitulokysymys ei näytä siis kaikkien vastaajien osalta

vangitsevan köyhyysrajaa vaan ikään kuin kohtuullisemman toimeentulon rajan. Mie-

lenkiintoista olisi tutkia, miten SILCin minimitulokysymyksen ymmärtäminen muuttui-

si, jos siinä käytettäisiin sanaa köyhyys. (Kallio 2002.)

4.5 Pohdintaa

4.5.1 Aineiston ja teorian yhteensopivuus tämän työn kannalta

Kulttuuristen jäsennysten etsiminen tekstistä tai puheesta esimerkiksi diskurssianalyytti-

sesti on perinteisesti noussut kritisoimaan kognitivismia. Kognitivismihan pitää en-

sioletuksenaan sitä, että on olemassa ihmisen sisäinen mielen maailma, ja että ihmisen

toimintaa tarkkailemalla voi tehdä universaaleja johtopäätöksiä tuon sisäisen maailman

rakenteesta ja toiminnasta. Kognitivismi ei myöskään ota huomioon, että kognitio on
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usein kielellisten kuvausten aihe eikä pelkkä päänsisäinen asia: ihmiset puhuvat tun-

teistaan, asenteistaan ja päämääristään. (Juhila 1999, 170.) Diskurssianalyysi ei taas ota

kantaa tuon mielen sisäisen maailman (sen enempää kuin ulkopuolisen todellisuuden-

kaan) olemassaoloon, vaan keskittyy siihen mihin on suora pääsy eli kielenkäyttöön.

Tutkielmani kannalta erityisesti aineiston keruussa jo haastattelurungon sisällä on näh-

tävissä tietty ristiriita. Kuinka voin haastatella näin (suurin osa haastattelurungon muo-

dostuksesta perustuu kognitiivisen psykologian suuntauksessa ammennettuun lomak-

keen esitestausmenetelmään), ja sitten yrittää tarttua tuohon ”luonnottomaan” aineistoon

kielenkäyttöä tutkimalla? Tämän tutkimuksen aineistossa näkyy kognitiivinen haastat-

telu ja vapaamuotoisempi teemahaastattelu, jossa kuitenkin kaikille esitettiin suurin

piirtein samat kysymykset. Diskursiivisissa tutkimuksissa aineiston vahvuutena on pi-

detty luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa kerättyjä aineistoja. Luonnollisuudella tar-

koitetaan sitä, että aineistot ovat olemassa tai syntyneet tutkijasta riippumatta, jolloin ne

ovat esimerkiksi ääni- tai videotallenteita arkikeskusteluista tai institutionaalisista koh-

taamisista. ’Ei-luonnollisia’ aineistoja ovat siten esimerkiksi laboratoriokokeet, kyselyt

ja haastattelut. (Juhila & Suoninen 1999, 236-237.)

Minä olen tutkijana ollut aktiivisesti oman aineistoni tuottaja kysymyksiä miettiessäni

sekä tutkimushenkilöitä haastatellessa ja näin tehnyt aineistostani ’ei-luonnollista’. En

näe tätä ristiriitaa tämän tutkimuksen kannalta ongelmallisena, sillä haastattelutilanteet

ovat kuitenkin länsimaisille ihmisille hyvin tuttuja ja sinällään luonnollisia osia ihmis-

ten arkipäivää (vrt. Juhila & Suoninen 1999, 237). Analyysini kannalta haastatteluai-

neistoni on siis kiinnostavaa siksi, että se mahdollistaa sen tutkimisen, millaiset erilaiset

kulttuuriset jäsennykset ovat köyhyydestä puhuessa mahdollisia ja miten erilaisia jäsen-

nyksiä suhteutetaan toisiinsa. Tutkimustuloksia tulkitessa on hyvä pitää mielessä, että

aineistossa esiintyvä puhe on myös tutkijan kysymysten tuottamaa, mikä ei tietenkään

alenna aineiston arvoa sinällään.

Lomaketutkimuksen esitestausmenetelmillä on saatu hyviä tuloksia lomakekysymysten

kehittämisessä vastaajaystävällisemmiksi (ks. esim. Ahola 2000b, 2001; Godenhjelm

1999a, 1999b, 2000b; Lehtinen 2001; Ahola & Lehtinen 1999), ja näillä menetelmillä
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pystytään vastaamaan moniinkin lomakekysymysten ongelmiin. Tässä työssä näkökul-

mani on kuitenkin erilainen verrattuna SurveyLaboratoriossa tehtyyn työhön. Tartun

aineistooni etsien erilaisia puhetapoja ja kulttuurisia jäsennyksiä, käyttäen käsitteitä ja

välineitä, joita kielenkäytön tutkimiseen suuntautuneet tutkijat ovat käyttäneet. En suh-

taudu aineiston muotoon ongelmallisesti, vaan pidän mahdollisena sitä, että myös kog-

nitiivista yksilöhaastattelua voi tarkastella puheena ja kielenkäyttönä. Tutkimuskohtee-

na ei ole kuitenkaan kognitiivisen yksilöhaastattelun vuorovaikutustilanne vaan tuossa

vuorovaikutustilanteessa esitetty köyhyyspuhe. Myös kognitiivisissa ääneenajattelu-

haastatteluissa henkilöt perustelivat ja määrittelivät omia vastauksiaan ja käsitteellistyk-

siään sekä rakensivat merkityksiä köyhyydestä. Näissä puheissa haastateltavat käyttivät

heille siinä tilanteessa tarjoutuvia kulttuurisia jäsennyksiä. Tässä tutkimuksessa on teh-

tävänä analysoida, mitä nämä jäsennykset ovat, ja millaisia subjektipositioita noissa jä-

sennyksissä ilmenee.

4.5.2 Aineiston saturaatiopisteestä

Laadullisen tutkimuksen kohdalla puhutaan usein aineiston kyllääntymisestä eli satu-

raatiosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että aineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät

tuota enää mitään tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. (Eskola & Suoranta 2000,

62.) Saturaatiopistettä on yleensä vaikea määrittää etukäteen (mts. 63), ja siksi tarkoi-

tukseni oli aluksi kerätä aineistoa reilusti eli noin 30 haastattelua. Sain kuitenkin kerät-

tyä haastatteluja puolet alkuperäisestä tavoitteestani.

Olen tyytyväinen haastattelujen määrään, sillä mielestäni jonkinasteisesta saturaatiopis-

teen täyttymisestä voi aineistoni kohdalla puhua, sillä haastatteluissa alkoivat toistua

samat teemat ja jäsennykset haastattelujen edetessä. Huomasin tämän jo haastattelujen

ollessa käynnissä, mutta selvemmäksi kantani tuli, kun olin käynyt aineistostani noin

puolet lävitse lukemalla ja muistiinpanoja tehden. Tämän vuoksi koin ehkä hieman han-

kalaksi koko aineiston käyttämisen, vaikka en halunnutkaan sulkea pois lopullisesta ai-
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neistostani yhtään haastattelua. En ole kuitenkaan piilottanut mitään aineistostani jättä-

mällä lainauksia joistakin haastatteluista vähemmälle, vaan pyrkinyt osoittamaan ana-

lyysissani sen päättelypolun, jonka aineistostani olen tehnyt. Aineiston toisen puolen

läpi käyminen oli siis jo kirjoittamieni muistiinpanojen ja tulkintojen koettelua (vrt. Es-

kola & Suoranta 2000, 64). Näin pidän aineistoani kattavana tätä tutkimusta varten.

Tietenkin, jos minulla olisi ollut mahdollisuus tehdä useampi haastattelu, aineistossa

olisi vielä voinut ilmetä jotain uusia kulttuurisesti mahdollisia jäsennyksiä. Objektiivi-

sesti köyhempien (eli esimerkiksi bruttotuloiltaan pienituloisempien) haastattelut olisi-

vat voineet tuottaa erilaista aineistoa, kuin jos olisi pitäydytty pelkästään helposti toi-

meentulevien haastatteluissa. Myös pelkästään lapsiperheiden haastattelu olisi voinut

tuoda valikoidumpaa aineistoa. Pyrkimykseni oli kuitenkin päästä mahdollisimman "t a-

vallisten ja monenlaisten kansalaisten" haastattelemiseen, ja näin saada esille kulttuur i-

sesti moninaisempia merkityksiä. Mielestäni onnistuin tässä pyrkimyksessäni.
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5. ANALYYSIN VÄLINEET

Seuraavaksi tarkoitukseni on rakentaa kuva siitä ajattelusta, jonka läpi aineistoani tar-

kastelen. Kattoteoriana on sosiaalisen konstruktionismin liike, josta on myös puhuttu

kielellisenä käänteenä. Sosiaalisen konstruktionismin alle mahtuu monia aineksia, joista

yritän koota aineistoni tarkasteluun sopivat palaset. Toimin siis ”väärin” päin. Minulla

on ensin aineisto, josta yritän nostaa esiin ajatuksia analyysivälineiden avulla. Ja koska

aineisto on monisyinen ja moniääninen, tarvitsen moniaineksisia analyysivälineitä.

Analyysimetodini teoreettiset ainekset ammentuvat kulttuuristen jäsennysten analyy-

sista (Alasuutari 1999, 114-124) ja diskursiivisesta sosiaalipsykologiasta (Potter &

Wetherell 1987; Jokinen ym. 1993a; 1999). Lisäksi käytän Suvi Ronkaisen (1999), Vi-

vien Burrin (2002) ajatuksia merkitystä rakentavasta subjektista. Tarkastelen aineistoani

näiden aineksien läpi. Otan paloja jokaiselta edellä mainitulta, mutta en käytä kenen-

kään teoriaa sellaisenaan. Yritän olla aineistolleni uskollinen – se asettaa lähtökohdat

myös analyysivälineiden valinnalle.

5.1 Kulttuuristen jäsennysten analyysi

Tutkimukseni viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi, jossa kielenkäyttö, puhe,

asetetaan tutkimuksen keskiöön. Tarkemmin metodina on litteroidun puheen analyysi,

millä tarkoitan puheesta erottamieni kulttuuristen jäsennysten tulkintaa ja näihin suh-

teutuvien subjektiivisten merkitysten tulkintaa.

Lähden tarkastelemaan aineistoani kulttuuristen jäsennysten analyysin (Alasuutari 1999,

114-124) avulla. Kulttuuristen jäsennysten tai erottelujärjestelmien analyysilla tarkoite-

taan sitä, että aineistosta eritellään millaisia erontekoja ja luokituksia se sisältää ja miten
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siinä jäsennetään maailmaa. Näin ollen kulttuuristen jäsennysten erittelyyn tarjoutuvaa

puhetta, litteroitua tekstimassaa, käsitellään tutkittavan todellisuuden osana, kuten kon-

struktionismin perinteeseen kuuluu eikä todellisuuden heijastumana. (Alasuutari 1999,

114-115.)

Tarkoitukseni on aineistoa analysoidessani kiinnittää huomiota siihen, miten köyhyy-

destä kerrotaan ja miten puheessa ilmaisunsa saavat näkemykset tai käsitykset tuotetaan

erilaisten erontekojen ja luokitusten kautta. Analyysini sivuaa myös Harvey Sacksin

1960-luvulla kehittämää jäsenkategorioiden analyysia (ref. Alasuutari 1999; Potter &

Wetherell 1987, 126-137). Jokapäiväisessä elämässä tarvittava tietomme on Sacksin

mukaan järjestynyt jäsenkategorioiksi: ihmiset tai miksei muutkin kohteet tunnistetaan

sijoittamalla ne tiettyihin kategorioihin (Alasuutari 1999). Esimerkiksi köyhät ja rikkaat

voisivat olla tällaisia kategorioita. Mielenkiintoista analyysini kannalta on, miten näitä

kategorioita perustellaan, ja millaisia erilaisia kulttuurisia jäsennyksiä köyhien ja rik-

kaiden ympärille tuotetaan. Tarkoituksenani on pyrkimys emic-tyyppiseen aineiston

luokitteluun, mikä tarkoittaa, että etsin aineistossa itsessään olevia luokitteluja ja tutkin

niitä. Kulttuurisia jäsennyksiä tutkittaessa tutkitaan siis sitä, miten ihmiset (tai teksti)

itse asioita jäsentävät. Lähemmin tarkoituksena on ihmisten tuottamien (tai tekstien)

merkitysrakenteiden tutkiminen. (Alasuutari 1999, 120-121.)

Kuten Alasuutari toteaa (1999, 118) kulttuuristen jäsennysten tutkiminen on näkökulma

aineistoon, ei valmis tutkimusmetodi. Siksi haen lisäaineksia. Kulttuuristen jäsennysten

kartoittaminen aineistosta muistuttaa diskursiivisen sosiaalipsykologian (Potter & Wet-

herell 1987; Suoninen 1992; Jokinen ym. 1993a; Jokinen ym. 1999) diskurssien ja tul-

kintarepertuaarien erittelyä. Perustelen käsitteen kulttuurinen jäsennys valintaa kuiten-

kin näkökulman antamalla lupauksella siitä, että tutkimuksen jossakin vaiheessa vo i-

daan pyrkiä tekemään päätelmiä ihmisten ajatus- tai toimintatavoista heidän käyttämi-

ensä puhetapojen tai tulkintarepertuaarien pohjalta (kts. Alasuutari 1999, 123-124).

Olisin tietenkin voinut valita myös diskursiivisen lähestymistavan, sillä se antaa myös

valinnan vapautta ja mahdollistaa hyvin monenlaisen analyysin. Diskursiivista lähesty-

mistapaa ei voidakaan mieltää yhtenäiseksi teoreettiseksi suuntaukseksi vaan pikem-
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minkin useiden eri lähestymistapojen ja painotusten muodostamaksi laajemmaksi kä-

sitteeksi. Kentällä vaikuttavat monet erilaiset keskustelut ja suuntaukset, jotka sallivat

erilaisia tarkastelun painopisteitä ja menetelmällisiä sovelluksia.  (Nikander 1997, 412;

Suoninen 1992, 125; Jokinen ym. 1993b, 17;  Juhila 1999, 160-162.) Analyysini ei kui-

tenkaan ammenna selkeästi ja pelkästään esimerkiksi Jokisen, Juhilan ja Suonisen

(1993a; 1999) kehittelemistä diskursiivisista analyysitavoista. En myöskään tee ana-

lyysiani seuraten Deanin & Melrosen (1999) analysointitapaa.

Käyttämäni kulttuurisen jäsennyksen käsite on kuitenkin lähellä diskurssianalyysin dis-

kurssin ja tulkintarepertuaarin käsitteitä. Diskurssianalyysi määritellään teoreettiseksi ja

menetelmälliseksi lähestymistavaksi, joka sitoutuu sosiaalisen konstruktionismin peri-

aatteisiin, ajatukseen kielen käytön todellisuutta rakentavasta luonteesta, ja tutkimus

tarkastelee kielenkäyttöä osana todellisuutta itseään, sosiaalisena toimintana. (Jokinen

ym. 1993b; Suoninen 1999). Tässä perinteessä diskurssin ja tulkintarepertuaarin käsit-

teet määritellään "verrattain eheiksi säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi,

jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todelli-

suutta" (Jokinen ym. 1993b, 26-27). Maailmaa voidaan puheissa ja teksteissä rakentaa

monella tavalla konstruoiden rinnakkaisia versioita.

Henkilö voi siis määritellä 'köyhyyden' käsitteen eri tavoin riippuen siitä, onko hän po-

liittinen päättäjä, tavallinen kansalainen, tutkija tai vaikkapa sosiaalityöntekijä. Tässä

tutkimuskohteena on siis tavallisten kansalaisten puhe. Yleensä samassa kulttuurissa

eläville samat käsitteet ovat itsestään selviä, kieli jäsentyy mielissämme jaettuina mer-

kityssysteemeinä. Diskurssianalyysin ajatukseen kuuluu, että merkityssysteemit eivät

kumpua sattumanvaraisesti yksittäisten ihmisten ajatuksista, vaan ne rakentuvat erilais i-

na sosiaalisina käytäntöinä (Jokinen ym. 1993b, 21). Esimerkiksi köyhyys-käsitteen

merkityksellistäminen rakentuu tavallisten kansalaisten jokapäiväisessä arkisessa toi-

minnassa, sekä yleisessä köyhyyskeskustelussa, jota käydään vaikkapa mediassa tai po-

liittisilla areenoilla.
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5.1.1 Aikaisempaa tutkimusta

Köyhyyttä ei ole aiemmin juurikaan tutkittu sosiaalisen konstruktionismin näkökul-

masta. Oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen teos on Hartley Deanin ja Marga-

ret Melrosen (1999) ”Poverty, Riches and Social Citizenship”, jossa analyysitapa ja teo-

reettiset lähtökohdat muistuttavat omaa työtäni eroten kuitenkin hieman analyysitavan

suhteen. Dean ja Melrose (1999) eivät olleet kiinnostuneita köyhyyden poliittisista mää-

rityksistä, vaan heitä kiinnostivat köyhyyden arkikieliset diskurssit ja arviot köyhistä ja

rikkaista. Heidän mukaansa kansalaisuus (citizenship) ja hyvinvointi saa merkityksensä

köyhyyden ja rikkauden arkikokemusten ja arkiymmärryksen kautta.

Moderni yhteiskunta on määritellyt köyhyyden sosiaaliseksi ongelmaksi, tekniselle tie-

dolle alisteiseksi, poliittisen säätelyn ja kontrollin kohteeksi, mutta sosiaaliturvan ei ole

silti nähty poistavan köyhyyttä. Tässä kohtaa keskustelu sivuaa foucault’laista käsitystä

kuriyhteiskunnasta, jossa julkisilla käytännöillä tehdään näkyviksi erilaisia eroja nor-

maalin ja epänormaalin välille, vaarallisen ja vaarattoman välille, hullujen ja terveiden

välille, rikollisten ja kunnon kansalaisten välille, rikkaiden ja köyhien välille. Nämä

erottelut määrittävät ihmisten identiteettejä, statuksia, paikkaa ja tarkoitusta yhteiskun-

nassa. Koska erilaiset hallintokäytännöt, esimerkiksi sosiaaliturvabyrokratia, ovat koko

ajan nähtävissä myös niillekin joita köyhyys ei uhkaa, mutta joista voi tulla köyhiä,

köyhyyden peikko pysyy jatkuvasti läsnä yhteiskunnallisissa määrittelyissä. Koska köy-

hyys näin näyttäytyy sosiaalisena konstruktiona, puheella köyhyydestä saattaa on mer-

kitystä myös niille, jotka eivät ole köyhiä. Köyhyydellä on kurinpidollista potentiaalia

yhteiskunnassa, ja köyhyys on yhtä paljon symbolista kuin objektiivistakin. (Dean &

Melrose 1999, 25-27.)

Koska köyhyyttä näin koko ajan konstruoidaan sosiaalisesti, köyhyyden käsite näyttäy-

tyy symbolisena ja ristiriitaisena. Ihmisillä on mitä moninaisimpia mielikuvia köyhyy-

destä ja köyhistä, kuten Deanin tutkimukset ovat osoittaneet (Dean 1992; Dean & Mel-

rose 1999). Deanin (1992) haastattelemista brittiläisistä sosiaaliturvan hakijoista (jotka
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tilastojen mukaan olivat köyhiä) kaksi kolmasosaa kielsi olevansa köyhä. Ne, jotka il-

moittivat olevansa köyhiä, tekivät sen hyvin haluttomasti.

Saadakseen selville, miten populaarit konstruktiot köyhyydestä muodostuvat ja millaisia

nämä diskurssit ovat, ja miten myöskin ne, jotka eivät ole köyhiä tulkitsevat köyhyyttä

ja rikkautta Dean & Melrose (1999) haastattelivat 76 ihmistä eri sosio-ekonomisista

luokista. He käyttivät puolistrukturoitua haastattelumenetelmää (jota he itse kutsuivat

in-depth interviews), joka sisälsi laajalti kysymyksiä köyhyyden ja rikkauden aihepii-

reistä. Dean & Melrose (1999) sijoittivat haastateltavansa nelikentälle sen mukaan mil-

laista ideologiaa heidän puheissaan tuotettiin, ja jakoivat löytämänsä köyhyyspuheen

kolmeen teemaan. Näitä olivat köyhyys-varakkuus puhe, selittävä puhe ja kansalaisuus-

puhe. Köyhyys-varakkuus puheen sisältä oli löydettävissä erilaisia diskursseja, kuten

puutediskurssi, turvattomuusdiskurssi, mukavuusdiskurssi, hauskuusdiskurssi ja etuo i-

keusdiskurssi. Selittävän puheen sisällä oli löydettävissä ”jokaiselle ansionsa mukaan” –

diskurssi sekä kohtalo/epäoikeudenmukaisuus –diskurssi. Kansalaisuuspuheessa oli ha-

vaittavissa kolme diskurssia: sosiaalisen sopimuksen diskurssi, kansakunnan tehokkuus

–diskurssi sekä solidaarinen diskurssi.

Tutkimuksensa köyhyydestä ja rikkaudesta Dean & Melrose (1999) kytkevät kansalai-

suuden teemaan, siihen ’tavallisen elämän’ sosiaaliseen konstruktioon, jota tehdään po-

liittisilla areenoilla. Kansalaisuuden sosiaaliset oikeudet määrittyvät, realisoituvat tai ne

kielletään poliittisissa diskursseissa. Tavallisten kansalaisten puhe köyhyydestä ja rik-

kaudesta tuo keskusteluun esimerkiksi poissuljetun kansalaisen, vähemmistökansala i-

sen, äiti-kansalaisen ja muiden kansalaisten äänen. (Dean & Melrose 1999, 155-157.)

Dean & Melrose (mt.) käyttivät analyysissään tietokonepohjaista laadullista analyysia,

ja heidän analyysinsä vastasi lähinnä mitä-kysymyksiin, eli siihen millaisia köyhyyden

diskursseja tavallisten kansalaisten puheesta on löydettävissä. Itse yritän laajentaa ana-

lyysia vastaamalla myös siihen, miten puhetapoja käytetään ja mitä puhujat tekevät

kulttuurisilla jäsennyksillään. Käyttämällä kulttuurisia jäsennyksiä ja kielen käytön ta-

poja, ihmisten selonteot palvelevat joitakin funktioita. Näitä funktioita voivat olla esi-

merkiksi selittelyt, oikeutukset, syyn langettaminen muille, syyn poistaminen itsestä.
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Ihmiset näyttäytyvät siis moraalisiksi toimijoiksi, jotka selittävät tekojaan. (Potter &

Wetherell 1987; Burr 1995, 120).

5.1.2 Moraalijärjestyksen uusintaminen

Harré (1983, 245) märittelee moraalijärjestyksen (moral order) tarkoittavan mitä tahansa

yhteisössä tapahtuvaa oikean ja väärän, hyveiden ja paheiden erottelua, johon liittyy

julkisesti osoitettava hyväksyntä ja kunnioitus tai vaihtoehtoisesti hylkääminen tai hal-

veksunta. Tietyssä moraalijärjestyksessä vallitsevat kulttuuriset jäsennykset, puhetavat,

köyhyydestä näyttäytyvät subjektille tietyssä ajassa ja paikassa valittaviksi moraalisiksi

kannanotoiksi, joiden avulla voi orientoitua siihen, mitä pitää kulttuurissamme köyhyy-

den ja rikkauden kannalta arvokkaana, tavoiteltavana ja minkälaisten periaatteiden

pohjalta kulttuurissamme toimitaan tai mistä kaikesta erottaudutaan, mitä vältetään ja

mitä torjutaan (vrt. Ylijoki 1998, 138). Moraalijärjestys määrittää siis sen, mikä tietyssä

yhteisössä on sillä hetkellä normaalia ja tavallista, hyväksyttävää ja sopivaa, mikä on

mahdotonta ja mielikuvituksellista, ja mikä niin itsestäänselvää, että se on näkymätöntä

ja olematonta (Shotter 1994, 38, ref. Ylijoki 1998, 139).

Dean & Melrosekin (1999) puhuivat köyhyydestä ja rikkaudesta moraalisina kategori-

oina, jotka realisoituvat sosiaalisen eriarvoisuuden diskursseissa. Analyysituloksiaan eli

erittelemiään diskursseja he kutsuvat ’moraalisiksi repertuaareiksi’, joita ihmiset käyttä-

vät määritellessään jäsenyyttään yhteiskunnassa sekä ymmärtäessään ja selittäessään

resurssien sosiaalista jakautumista yhteiskunnassa. Jotkut ihmiset esimerkiksi näkevät

epätasa-arvon mahdottomana hyväksyä, ja liittävät köyhyyden ja rikkauden onneen tai

kohtaloon. Toiset taas ymmärtävät eriarvoisuuden oikeutettuna, jolloin yritteliäitä pal-

kitaan rikkaudella ja laiskuus yhdistetään köyhyyteen. (Dean & Melrose 1999, 1-2.)

Köyhyyden käsite poliittisena välineenä on korostunut erityisesti Isossa-Britanniassa,

jossa oikeistopolitiikka on pyrkinyt jopa kokonaan kieltämään köyhyyden näkemällä

sen kuuluvaksi ainoastaan kolmannen maailman ongelmaksi. Teollistuneessa maailmas-
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sa köyhyys varmasti onkin erilaista – se on suhteellista sekä dynaamista: ihmisistä voi

tulla köyhiä tai rikkaita lyhyenkin ajan kuluessa. (Dean & Melrose 1999, 6-7.) Köyhyy-

den määrittely on siis ideologista ja sellaisenaan ristiriitaista. Billigin ym. (1988) mu-

kaan ideologia sisältää aina ristiriitaisia aineksia, eivätkä ideologiat ole niin eheitä kuin

oletetaan. Köyhyyden määrittelykin voi siis sisältää vastakkaisia perusteluja.

Moraalijärjestys ei tarkoita julkilausuttua, systemaattista tai selkeärajaista normistoa.

Perustavimmat moraaliset uskomukset vaikuttavat ikään kuin pinnan alla, itsestäänsel-

vyyksinä, joita ei helposti huomaa. Vaikka yhteisön moraalijärjestyksellä on pakottavaa

voimaa yksilöön nähden, se ei kuitenkaan ole pakkopaita. Pakottava voima tulee esille

erityisesti toiminnan julkisessa tilassa, jonka käsitän tässä yhteydessä puheena. Tällöin

yksilön toiminta ja käytetyt puhetavat sekä kulttuuriset jäsennykset joutuvat moraalisen

arvioinnin kohteeksi. (Ylijoki 1998, 138-141.) Moraalinen selonteko suhteutuu aina sii-

hen, miten muut arvioivat puhujaa kunnioituksen ja halveksunnan puntarissa ja miten

henkilö itse määrittelee itseään ja omaa paikkaansa sen perusteella, miten katsoo mui-

den häneen suhtautuvan (Ylijoki 1998, 141).

Kuten sanottu, moraalijärjestys ei ole pakkopaita, vaan siitä löytyy myös joustavuutta ja

väljyyttä. Mikään moraalijärjestys ei ole pysyvä tai universaali systeemi. (Ylijoki 1998,

143.) Väitteiden joukot, tulkintarepertuaarit, kulttuuriset jäsennykset voi nähdä kilpaile-

vina, jolloin yksilölle mahdollistuu valinta ja toisin toimiminen. Billigin (1996) sanoin

väitteelle on löydettävissä aina vasta-argumentti. Näin yhden ja saman moraalijärjestyk-

sen piirissä on tilaa erilaisille perusteluille ja toimintatavoille, ja näin yksilöille jää tul-

kintaväljyyttä ja tilaa toimia toisin (Ylijoki 1998, 143-144). Myös tietyssä yhteisössä

voi olla useita eri moraalijärjestyksiä (Harré 1983, 245-246). Ymmärrän näin, että mo-

raali on kietoutunut puhujien käyttämiin kulttuurisiin jäsennyksiin.

Moraalijärjestyksen erittelyssä lähden siitä, että haastateltava haastattelun kuluessa pu-

huessaan köyhyydestä tulee rakentaneeksi moraalijärjestystä ottaessaan kantaa siihen

mikä on köyhyyttä ja mikä ei ja millaista köyhyyttä missäkin kulttuurisessa jäsennyk-

sessä on. Jo sen määritteleminen, mikä on köyhyyttä ja mikä rikkautta on siis moraali-



49

nen kannanotto. Moraalijärjestyksen tuottaminen ei tapahdu julkilausutusti vaan kät-

kettynä erilaisiin kulttuurisiin jäsennyksiin. (Vrt. Kurri & Wahlström 2000, 167.)

Oma analyysitapani on velkaa kaikille edellä mainituille näkökulmille. Kulttuuriset jä-

sennykset köyhyydestä ovat osaltaan säännönmukaisia merkityskategorioita, esimerk-

kejä tavoista jäsentää ilmiötä. Samalla jäsennysten sisällä on ristiriitaa, puhujat käyttä-

vät niitä aktiivisesti rakentaen merkityksiä, jotka eivät ole aivan samanlaisia kuin edelli-

sen puhujan tekemä jäsennys. Jäsennykset ovat siis osaltaan myös ainutkertaisia. Kuten

totesin kulttuurinen jäsennys tulee käsitteenä lähelle diskurssia ja tulkintarepertuaaria.

Tommi Hoikkala (1993, 24) kritisoi käsitystä tulkintarepertuaarista sisäisesti suhteelli-

sen muuttumattomana kielen rajattuna yksikkönä, muuttumattomana rakenteena. Kun

repertuaari ymmärretään muuttumattomana, esimerkiksi puberteetin tulkintarepertuaarin

pitäisi ilmaantua aina suhteellisen samanlaisena. Hänen mukaansa näin ei kuitenkaan

ole, vaan arkipuheen tulkinnat ovat asiantuntijatulkintoihin nähden parhaimmillaan vain

palasia ja yksinkertaistusta. Hän nostaakin etualalle kulttuurisia malleja ja repertuaareja

käyttävät ja jopa manipuloivat puhujat, jotka käyttävät aktiivisesti heille tarjoutuvia re-

sursseja. Resurssit ovat olemassa vain ainutkertaisina muunnoksina. (Hoikkala 1993,

24-26.) Myös Vivien Burr (2002, 366) kritisoi ajatuksia, joissa ihminen nähdään diskur-

siivisten rakenteiden sätkynukkena. Diskursiivinen psykologia, korostaessaan kielen

konstruoivaa luonnetta, sulkee näköpiiristä ihmisen merkitystä luovana subjektina (Burr

2002, 366).

Alasuutarin (1999, 114-124) määrittelemä kulttuuristen jäsennysten analyysi antaa lu-

van myös päätelmien tekemiseen haastateltavien subjektiivisesta kokemusmaailmasta

tai subjektiivisista merkityksistä, kuten tässä työssä selontekoja subjektiivisesta koke-

musmaailmasta kutsutaan. Vaikka Alasuutarin (mt.) mukaan kulttuuristen jäsennysten

analyysissa ei välttämättä ole kyse yksilön sisäisen merkitysmaailman tutkimisesta, hä-

nen mukaansa kuitenkin tutkimuksen jossakin vaiheessa on mahdollista tehdä päätelmiä

ihmisten ajatus- ja toimintatavoista heidän käyttämien puhetapojen perusteella (mts.

123-124). Laajennan siis analyysia myös subjektiivisten merkitysten piiriin.
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5.2 Subjektipositiot ja subjektiiviset merkitykset

Ymmärrän siis subjektin aktiiviseksi toimijaksi, joka tekee maailmaansa merkitystä

ammentaen kulttuurisista resursseista. Puhe on aktiivista toimintaa, reflektoidessamme

voimme merkityksellistää tai valita. Emme siis ole diskurssien vankeja tai vain katoa

diskursseihin, vaan ammennamme diskursseista subjektiiviseen todellisuuteemme.

(Esim. Ronkainen 1999, 11, 22.) Ymmärrän subjektin siis puheessa realisoituvaksi toi-

mijaksi, joka tekee puheellaan jotain tuottaen aktiivisesti merkitystä ammentaen hänelle

tarjoutuvista kulttuurisista jäsennyksistä. Puhuessaan toimija voi asettautua erilaisiin

subjektipositioihin tulkitessaan maailmaa ja tuottaessaan merkityksiä. Toisaalta asian

voi nähdä myös toisin päin: erilaiset puhetavat kutsuvat tiettyihin subjektipositioihin.

Puhetavat määrittävät myös subjektiivista todellisuutta. Bergerin ja Luckmannin (1994,

154-155) sanoin subjektiivinen todellisuus tarvitsee toteutuakseen sosiaalisia rakenteita,

jotka mahdollistavat sen ylläpitämisen.

Subjektiposition käsite on hedelmällinen aineistoni tarkastelun kannalta. ”Subjektiposi-

tiot voi ymmärtää (tilanteisina) identiteetteinä, minää kuvaavina (jä-

sen)kategorisointeina tai narratiivisina itsemäärittelyinä tai henkilöhahmotelmina”

(Ronkainen 1999, 34-35). Diskurssit puhuttelevat meitä tietynlaisina henkilöinä, esi-

merkiksi vanhana tai nuorena ihmisenä, hoivaajana, työntekijänä, rikollisena jne. Sub-

jektipositiolla on viitattu usein myös sosiokulttuurisiin kategorioihin kuten etnisyys, us-

konto, luokka, gender, seksuaalinen orientaatio (Sassi 2000). Kun henkilö asettuu tie t-

tyyn subjektipositioon, hän tulkitsee maailman tältä paikalta käsin, siihen paikkaan kyt-

keytyvien metaforien, kerrontatapojen ja käsitteistön sekä tekstuaalisten käytäntöjen

kautta. Emme pysty välttämään näitä subjektipositioita, representaatioita itsestämme ja

muista, joihin diskurssit meitä kutsuvat. Diskurssit ovat aina yhteydessä muihin ajassa

ja paikassa mahdollisiin keskusteluihin. (Ronkainen 1999, 33.) Toimijuus ja subjektii-

visten merkitysten rakentaminen ymmärretään kuitenkin myös mahdollisuutena vastus-

taa tarjoumia ja neuvotella niistä. Toimijuus ei kuitenkaan näyttäydy pelkkänä vastus-

tuksena, vaan myös merkitysten luomisena. Voimme myös tehdä toisin, vastustuksen ja
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valinnan lisäksi. Me merkityksellistämme itseämme, tilannetta ja paikkaa. Toisin sano-

en ihmiset nähdään diskurssien ja kielen käyttäjinä, mutta myös manipuloijina. (Burr

1995, 142; Ronkainen 1999, 34-35, 47-48.)

Subjekti on sosiaalinen diskursseihin kiinnittynyt toimija, mutta sillä on valinnan vapa-

utta diskurssien välillä. Subjekti ei määrity diskurssien vangiksi, vaikka diskurssit tuot-

tavatkin subjektiutta. Diskurssin ja subjektin suhde ei siis ole yksiselitteinen. Todelli-

suus muotoutuu samanaikaisesti useista ja toisiaan vastaan kamppailevista diskursseista.

Subjekti voi samastua osaan näistä ja muodostaa ne kiinteäksi osaksi hänen sosiaalista

todellisuuttaan. Subjekti voi myös myöhemmin vaihtaa paikkaa, hän ei ole subjektipo-

sitioiden determinoima. Hän voi asettua tarjottuja subjektipositioita vastaankin ja luoda

uusia subjektipositioita. Samaan diskurssiinkin voi sisältyä vaihtelevia subjektipositioi-

ta. (Hollway 1989, 38-39, 67, 72; Ronkainen 1999.)

Käsitteet subjekti ja toimija ovat vilahdelleet tähän mennessä. Kulttuurisissa jäsennyk-

sissä, puheessa voi esiintyä myös muunlaisia toimijoita, kuin ihmisiä. Esimerkiksi nä l-

kää voi pitää yhtenä puheessa realisoituvana toimijana. Tiina Hautamäki (2002, 21) tut-

ki esimerkiksi millaisia toimijoiden esittämisen ja erittelyjen tapoja hänen aineistossaan

esiintyy. Hänen analyysissään esimerkiksi sairaus oli yksi toimija, josta tekstissä käyte-

tään erilaisia metaforia. Subjektipositioita analysoidessa kiinnitän huomiota siihen, mi-

ten puhujat asemoivat itsensä sekä puheessa esiintyvät muut toimijat erilaisiin asemiin

käyttäessään kulttuurisia jäsennyksiä (vrt. Hautamäki 2002, 34).

”Kokemus” ja ”diskursiivisuus” on vaikea sisällyttää samaan tutkimukseen. Kokemuk-

sella on totuttu viittaamaan ihmisen sisäiseen maailmaan ja diskursiivisuus on sosiaali-

sessa maailmassa realisoituva ilmiö. (Vrt. Suoninen 2002, 372.) Voidaankin kysyä, että

onko köyhyys vain sosiaalinen konstruktio tai taloudellinen fakta. Köyhyyttä tulojen

määränä voi pitää taloudellisena faktana, mutta kokemus rahojen riittävyydestä ja tästä

tehdyt merkitykset ovat subjektiivisia, sosiaalisia ja kulttuurisia. Ymmärränkin subjek-

tiivisella merkityksellä analyysissäni henkilön merkityksellistämisen tapaa suhteessa

hänen käyttämiinsä kulttuurisiin jäsennyksiin. Subjektiiviset merkitykset ovat siis yksi-
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lön aktiivisesti tuottamia merkityksiä omasta tilanteestaan ja peilaamista suhteessa köy-

hyyden kokemukseen.

Subjektiivisia merkityksiä analysoidessani en kuitenkaan kiellä kokonaan niiden kult-

tuurisuutta tai kiinnittymistä sosiaaliseen todellisuuteen. Jotta ymmärtäisimme toisen

ihmisen merkityksellistämisen tekoja, meillä täytyy olla ”tietoa” yhteisesti jaetusta ja

ymmärretystä totuudellisuudesta (vrt. Hautamäki 2002, 12). Oletan kuitenkin, että

haastattelemani henkilöt rakentavat subjektiivista todellisuuttaan, subjektiivista merki-

tystään käyttäen hyväkseen kulttuurisia jäsennyksiä. Nämä subjektiiviset merkitykset

ovat osaltaan kulttuurisia, osaltaan yksilöllisiä, ja ne rakennetaan yksilöllisesti suhteessa

kulttuurisiin jäsennyksiin ja omaan kokemushistoriaan. Kyse on siis sisäisen merkityk-

senantoprosessin (vrt. Hännisen [1999] ’sisäinen tarinan’ käsitteeseen) ja kulttuuristen

puhetapojen kohtaamisesta.
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6. KÖYHYYDEN KULTTUURINEN MONIULOTTEISUUS

Köyhyys näyttäytyi aineistoni puitteissa erittäin monisyisenä ja monitahoisena asiana,

useita erilaisia jäsennyksiä ja puhetapoja kutsuvana. Rikkaus köyhyyden vastaparina on

läsnä osittain, eikä sitä voi täysin irrottaa analyysista. Aineiston keruun konteksti, Sur-

veyLaboratoriossa tehty testaushaastattelu, houkutteli vastaajia tuottamaan monenlaisia

jäsennyksiä, joita erittelen seuraavassa. Siirryn siis aineistoni empiiriseen analyysiin, eli

lähden tarkastelemaan köyhyyttä aineistoni kautta.

Aluksi analyysini pysyy kulttuuristen jäsennysten tasolla. Erittelen erilaisia aineistossa

esiintyneitä kulttuurisia puhetapoja. Yritän vastata siihen, millaisena köyhyys noiden

jäsennysten sisällä tuotetaan ja miten merkitykset niissä rakentuvat. Analyysini tukeu-

tuu myös subjektipositioiden ja subjektiivisten merkitysten käsitteisiin eritellessäni

köyhyyden kulttuurisia jäsennyksiä. Moraalijärjestyksen tuottaminen ovat läsnä mo-

lemmissa analyyseissa. Moraalijärjestys tuotetaan näkyväksi välillä selvemmin ja välillä

epäsuoremmin. Näin tulen vastanneeksi asettamiini tutkimuskysymyksiin: Millaisia

kulttuurisia jäsennyksiä köyhyydestä puheessa tuotetaan ja millaisia subjektipositioita

noissa jäsennyksissä esiintyy? Millaisia positioita puhujat ottavat suhteessa kulttuurisiin

jäsennyksiin ja millaisia subjektiivisia merkityksiä he näin tuottavat omassa aineistossa-

ni? Lopuksi teen synteesiin, ja yritän vastata myös miksi –kysymyksiin: Miksi köy-

hyyttä tuotetaan juuri näin, miksi tällaisia subjektipositioita löytyi, ja miksi puhujat

muodostavat tietynlaisia subjektiivisia merkityksiä. Miksi –kysymyksiin vastaaminen

on haparoivaa, eikä missään nimessä tyhjentävää, vaan tarkoitukseni on avata uusia ky-

symyksiä.

Aineiston analyysi osoittautui yllättävän vaikeaksi. Aluksi ajattelin, että helposti erotte-

len aineistostani erilaiset kulttuuriset jäsennykset ja niissä realisoituvat subjektipositiot

sekä analysoin subjektipositioita, joihin puhujat samastuvat ja näin teen päätelmiä

haastateltavien rakentamista subjektiivisista merkityksistä. Mitä enemmän aineistoani
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luin, sitä enemmän se pirstaloitui ja hajosi käsiini. Ryhmittelin aineistoni otsikoiden al-

le, mutta jokaisen jäsennysotsikon sisällä myös puran kulttuuristen jäsennysten selvä-

rajaisuutta. Pyrin ensinnäkin osoittamaan jäsennysten sisällä tuotetut monet merkityk-

set. Lisäksi kokoan ja puran erittelemieni jäsennysten jälkeen puhetapojen kietoutune i-

suutta toisiinsa. Selvitän miten kulttuuriset jäsennykset ovat toisiinsa kietoutuneita, ja

vaikka niissä rakentuneet merkitykset ovat näin otsikoiden alla esiteltyinä ristiriitaisia,

ne eivät sitä subjektiivisten merkitysten rakentamisessa välttämättä olekaan. Yritän tällä

analyysillä osoittaa, miten puhujien tuottamat kulttuuriset jäsennykset toimivat funktio-

naalisina merkityksellistämistekoina omien positioiden perustelussa, ja heidän toisessa

yhteydessä eri tavoin tuottamat kulttuuriset jäsennykset eivät välttämättä näin ole risti-

riidassa aiemmin tai jälkeen päin tuotettuun, vaan palvelevat myös subjektipositioihin

samastumista tai toisista positioista irrottautumista.

Jokainen analysoimani kulttuurinen jäsennys sisältää kulttuurisia erontekoja, moraali-

järjestyksen uusintamista, sekä erilaisia subjektipositioita. Tuon tämän analyysin ede-

tessä esille. Joskus moraalijärjestyksen tuottaminen tai subjektipositioihin samastumi-

nen on näkyvämpää, joskus enemmän peiteltyä.

Olen itse tutkijana tehnyt haastattelut, olen siis yksi aineistoni tuottajista ja tällä tavoin

osallisena aineistossa tuotetuista merkityksistä (vrt. Juhila 1999, 212-213). Esittelemäni

aineistoesimerkit ovat kuitenkin pääosin vain haastateltavien puhetta, enkä tuo minun ja

haastateltavan välistä vuorovaikutusta juurikaan esille, sillä useimmiten en ole nähnyt

sitä merkitykselliseksi. Haastatellessani pyrin olemaan melko neutraali, tyytyen useim-

miten minimipalautteeseen vuorovaikutuksessa, sillä en halunnut ohjailla haastateltavi-

en tuottamia merkityksiä liikaa. Kuitenkin, olen aineistonäytteissä ottanut esille myös

oman vaikutukseni puheen tuottamisessa, mikäli se on mielestäni ollut merkityksellistä

tai mikäli se haastateltavan puheen kontekstoimiseksi on ollut hyödyllistä, ja olen näin

voinut paremmin osoittaa lukijalle tulkintani perusteet. Tarkoitukseni ei ole tarkastella

vuorovaikutusta sinällään, oma osuuteni on tuotu lähinnä vain silloin esille, kun haasta-

teltava on tarttunut johonkin minun tarjoamaan merkitykseen tai kieltänyt sen. Minimi-

palautteet olen siivonnut aineistoesimerkeistä lähes kokonaan pois luettavuuden paran-
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tamiseksi. Mielestäni tämä on perusteltua, sillä en tarkastele vuorovaikutusta. Olen

myös siivonnut aineistonäytteistä pois turhaa toistoa tai ”niinkuttelua”.

Aineistoni analyysi ei edennyt mitenkään selvästi vaiheittain, vaan se seuraili lähinnä

aineiston pirstaloitumisen logiikkaa muistiinpanoja tehden. Kiinnitin ensin huomioni

puheen sisällöllisiin seikkoihin, ja havaitsin näin mielestäni selvimmin kuuluville tuodut

kulttuuriset puhetavat, joita olivat eksistentiaalinen jäsennys ja globaalijäsennys. Seu-

raavaksi köyhyyden selittäminen lähtökohdilla alkoi selventyä yhden otsikon alle. Ai-

neellisen realismin jäsennyksen, persoonallisuuden ominaisuuksilla selittämisen ja ra-

kennejäsennyksen erittelin viimeiseksi. Kun olin lähinnä puhetapojen sisältöjen kautta

eritellyt otsikoimani kulttuuriset jäsennykset vastaten mitä-kysymyksiin, kiinnitin seu-

raavaksi huomion miten-kysymyksiin eli tartuin puheen muoto-seikkoihin tarkastellen,

miten kulttuuristen jäsennysten sisällä tuotetaan merkityksiä. Samalla pidin silmäni auki

myös subjektipositioille tarttuen tiettyihin sanoihin kulttuurisen esiymmärrykseni kaut-

ta. Subjektipositioita eritellessä yritin lähinnä vastata siihen, millaisen köyhän kukin

kulttuurinen jäsennys sisältää. Koska jäsennysten kietoutuminen toisiinsa vaikutti sel-

vältä, ja vaikeutti puheen erittelemistä yhden otsikon alle, siirryin seuraavaksi tarkaste-

lemaan, miten jäsennykset kietoutuivat toisiinsa. Kiinnitin huomiota erityisesti puheen

muotoon ja sanoihin selvittäen, miten jäsennykset ovat toisiinsa suhteessa. Lopuksi ryh-

dyin tarkastelemaan yksittäisiä haastatteluja subjektipositioihin ja kulttuurisiin jäsen-

nyksiin sitoutumisen kannalta, sillä huomasin, että niistä saisi mielenkiintoista uutta nä-

kökulmaa subjektipositioihin samastumisesta. Tässä kohtaa analyysi oli enemmänkin

miten-kysymysten esittämisen tapaista, miten haastateltavat erottautuivat tai sitoutuivat

joihinkin jäsennyksiin. Huomio oli tällöin sanoissa ja puheen muodossa enemmän tul-

kitsevasta näkökulmasta katsoen.

Kulttuurisen jäsennyksen ymmärrän puhetapana, jonka sisällä voidaan tarkastella maa-

ilmaa erilaisin eronteoin ja jäsenkategorisointeihin turvautuen tuottaen vaihtelevia mer-

kityksiä. Köyhyyden kulttuuriset jäsennykset vievät analyysini ensinnäkin kahden eri

otsikon alle. Toisaalta köyhyyttä pyritään puheissa kuvaamaan jotenkin. Näissä jäsen-

nyksissä köyhyys tuotetaan jonkinlaisena ja se on jotain. Toisaalta köyhyyttä pyritään

puheissa myös selittämään. Köyhyydelle annetaan syitä ja selityksiä, sen ilmenemis-
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muotoja pyritään selittämään jostakin johtuvaksi. Esittelen ensin köyhyyttä kuvaavia

kulttuurisia jäsennyksiä, minkä jälkeen siirryn köyhyyttä selittävien jäsennysten eritte-

lyyn. Tämän esittelyn jälkeen teen analyysista yhteenvetoa, tuomalla esille sen, miten

nämä jäsennykset ovat kietoutuneet toisiinsa.

6.1 Köyhyyttä kuvaavat kulttuuriset jäsennykset

6.1.1 Eksistentiaalinen jäsennys

Selkeimmin aineistosta erottuva puhetapa jäsentyi elämän onnellisuuden ja henkisen

sisällön pohtimiseen. Köyhyys ja rikkaus käsitteinä irrotetaan tässä puhetavassa pel-

kästä rahasta ja niitä suhteutetaan puheessa aineellisina tai materiaalisina kategorioina

mentaalisiin ja psyykkisiin kategorioihin. Tätä puhetapaa kutsun eksistentiaaliseksi jä-

sennykseksi. Se liittyy laajemmin elämän mielekkyyden pohdintaan, mutta myös konk-

reettisemmin vain onnellisuuden pohdintaan. Köyhyyden ja rikkauden eksistentiaalinen

jäsentäminen on puhetta elämän merkityksestä eli henkisen köyhyyden tai rikkauden

tasapainottelusta. Eksistentiaalisessa jäsennyksessä köyhyys on nimenomaan henkistä

köyhyyttä ja sitä enimmäkseen merkityksellistetään aineellisesta toimeentulosta riippu-

mattomaksi. Köyhä ihminen on tällöin henkisesti ”tyhjä” tai hänen elämänsä sisällöstä

puuttuu jotain.

Näyte 1.

Kaikkein ensimmäiseks mä ajattelen tämmöstä elämän rikkautta tai köyhyyttä siis sitä

että kuinka paljon sisältöö elämässä. Se on mun ensimmäinen ajatus. Sitte toisena mulle

tulee mieleen tää aineelliset puolet. Mut et ensimmäiseks mun mielestä elämän rikkaus

on no siis näitä tämmösiä et kokee tyytyväisyyttä omasta elämästään ja siitä mitä tekee
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ja sit taas köyhyydellä mä ajattelen sitä, et elämässä ei oo merkitystä tai ei tunnu ole-

van. Mutta sitten tää talous on musta toinen asia. (H4n)

Yllä haastateltava tuottaa eksistentiaalisen jäsennyksen läheisyyttä itselleen erityisesti

tärkeysjärjestyksen kautta. Hän asettelee asioita puheessa tärkeysjärjestykseen, kertoen

asettavansa mielessään ensimmäiseksi elämän rikkauden ajattelemisen, ja kertoo vasta

toiseksi ajattelevansa aineellisia tai materiaalisia tekijöitä. Kielen avulla tehdään erilai-

sia asioita ja tuotetaan erilaisia funktioita, joilla tarkoitetaan kaikkia mahdollisia seura-

uksia, joita kielenkäytöllä voi olla (Suoninen 1993a, 48). Tässä mielestäni tärkeysjär-

jestyksen tuottamisen tilannekohtainen funktio on se, että haastateltava tuottaa itsestään

kuvaa eksistentiaaliseen jäsennykseen kiinnittyvänä toimijana. Hänen moraalijärjestyk-

sessään henkiset arvot nousevat rahan edelle ja näin hän tulee sitoutuneeksi eksistenti-

aalisen jäsennyksen tarjoamaan subjektipositioon, joka on henkisesti rikkaan positio.

Luvussa 5.1 määrittelin kulttuuristen jäsennysten analyysin (ks. Alasuutari 1999, 114-

124) analyysikehikokseni. Erittelyssäni pyrin siis vastaamaan millaisia erontekoja ja

luokituksia aineistoni sisältää ja miten siinä jäsennetään köyhyyttä (vrt. Alasuutari

1999, 114-124). Eksistentiaalinen jäsennys koostuu myös sen pohdinnasta, miten hen-

kinen rikkaus ja köyhyys suhteutuvat aineelliseen toimeentuloon, eli köyhyyteen ja rik-

kauteen materiaalisina asioina. Puheessa vertaillaan näitä ja pohditaan näiden suhteita.

Seuraavassa aineistonäytteessä haastateltava tuottaa selkeästi eroa kahden kulttuurisen

merkityksen välille, jossa pohditaan aineellisten lähtökohtien merkitystä henkisesti rik-

kaalle tai köyhälle elämälle. Haastateltava tuottaa kaksi ääripäätä puheessaan: Toinen

ääripää liittyy materiaalisesti rikkaaseen elämään, jossa henkinen elämä on köyhää.

Toinen ääripää taas viittaa henkisesti rikkaaseen elämään, jossa aineellinen toimeentulo

on hatarampaa.

Näyte 2.

Hyvin usein tottakai siis jos on aineellisesti hyvät lähtökohdat ja elämän edellytykset,

niin tuota tottakai se antaa edellytykset hyvälle henkiselle hyvinvoinnille. Mutta tottakai

ihmisen sisäinen elämä voi olla näistä riippumatonta ja tietysti kärjistetyimmillään sii-

nä päässä missä taloudellinen hyvinvointi on mallillaan niin tuota saattaa olla että



58

tämmöset arvomaailmat eivät ole mallillaan, jolloin tämmönen sisäinen elämä on köy-

hää tai sanotaan et se on kadoksissa, ja huomio on keskittynyt tähän aineelliseen puo-

leen, jollon saattais olla että edellytykset rikkaalle sisäiselle elämälle on olemassa,

mutta ei huomata ottaa huomioon sitä, vaikka ois miten parhaat mahdollisuudet. Sitten

mitä tulee taas tähän toiseen äärimmäisyyteen elikkä köyhyyteen niin tuota taitaa olla

aika paljon sellasiakin ihmisiä joiden elämä sisäisesti on rikasta vaikka aineellinen

elämä on aika moista taistelua. (H11m)

Tartun vielä yllä olevaan näytteeseen, ja erittelen miten edellä selventämääni erottelua

kahteen ääripäähän tuotetaan. Aluksi puhuja lieventää vastakkainasettelua henkisesti

rikkaan elämän (mutta materiaalisesti köyhän) ja henkisesti köyhän elämän (mutta ma-

teriaalisesti rikkaan) välille tuottamalla kolmatta merkitystä, jossa hyvät aineelliset läh-

tökohdat ovat tie myös henkisesti rikkaaseen elämään. Lievennyksen haastateltava

tuottaa käyttämällä muotoilua 'hyvin usein', mikä ei ilmaise ehdottoman tosiasiallisesta

asiantilasta. Varsinaiseen asiaan, hän pääsee 'mutta' -partikkelin kautta, ja näin kyseen-

alaistaa edellä luomaansa merkitystä. Haastateltava käyttää puheessaan myös hyvin

voimakasta faktuaalisoivaa kielenkäyttöä eli käyttää ilmaisua "tottakai". Asioiden alta

uskotaan usein löytyvän essentiaalinen ydin, vaikka ne pinnalta näyttäisivätkin ristirii-

taisilta (Juhila 1993, 151). Juhila (1993) määritteleekin faktuaalistamisstrategioiksi sel-

laisen kielenkäytön, jossa jonkun tiedon totuusarvosta tulee niin suuri, että kyseinen

versio saadaan näyttämään itsestäänselvyydeltä (mts. 151-152). Näin asiaansa faktuaa-

listaen haastateltava tulee tuottaneeksi eksistentiaaliseen jäsennykseen liittyvää moraa-

lijärjestystä, jossa henkinen rikkaus arvotetaan tärkeämmäksi kuin raha.

Hieman edellisestä poikkeaviakin merkityksiä voidaan tuottaa. Seuraavassa aineisto-

näytteessä rakennetaan osittain samoja merkityksiä hieman eri sanoilla. Tässä haasta-

teltava kuitenkin päätyy tuottamaan merkitystä, jossa jonkintasoinen aineellinen turva l-

lisuus takaa myös henkisen rikkauden eli elämän mielekkyyden. Henkinen rikkaus ei

ole kuitenkaan yksin aineellisesta toimeentulosta riippuvainen asia, vaan tuotetaan ek-

sistentiaalisen jäsennyksen puitteissa tietyllä tavalla myös itsenäisenä asiana, johon voi

kasvamalla oppia. Näin haastateltava tuleekin päätyneeksi jonkinlaiseen kultaiseen kes-

kitiehen suhteessa eksistentiaalisen jäsennyksen tarjoamiin merkityksiin ja subjektipo-



59

sitioihin. Kultaisella keskitiellä kulkemiseen kuuluu siis jonkinlainen kasvaminen ja

mielen tasapainoisuus ja tällä tavalla rikas elämä, mutta tämä ei tapahdu ilman jonkin-

laista aineellistakin turvallisuutta. Tähän aineelliseen turvallisuuteen ei kuitenkaan

kuuluu rikkaudella "pröystäily" eikä vinoutunut arvomaailma. Eksistentiaalisen jäsen-

nyksessä tuotettu moraalijärjestys uusinnetaan myös näillä merkityksellistämisteoilla.

Näyte 3.

No kyllähän siis se sekä tota tää niinku tämmönen elämän mielekkyys niin kyl se liittyy

myös tähän aineellisen turvallisuuteen. Mut et ei se oo pelkästään siitä vaan tota. On

hirveen vaikee olla onnellinen tai kokee elämänsä rikkaaks jos kaapissa nököttää vaan

kaurahiutaleita (naurahtaa) ja posti tuo pelkästään rästejä. Ehkä mä aattelen, et se on

mielent- tämmönen rikkaus niinku lähinnä mielentilana nii on tota no tietysti kasvami-

sen tulos ja mä kuulostan ihan niinku joltain hihhulisaarnaajalta. Siis mut tota tämmö-

sen sen et miten sun oma pääs toimii siis tietynlainen tasapainosuus ittensä kanssa. Jos-

sa voi tietysti kasvaa ja kehittyy ja muuttuu ihmisenä, mut tota kyl se edellyttää sit sen

tietyn taloudellisen puolen myös. (H4n)

Haastateltava tuottaa puheessaan sellaisia tulkintoja, että elämän merkityksellisyyden

kokeminen ei ole riippuvainen rahasta, vaikka hän myöntääkin, että jonkinlainen koh-

tuullinen toimeentulo luokin tälle tietynlaiset edellytykset. Onnellisuus ja elämän mer-

kityksellisyys – elämän rikkaus – nivoutuu kuitenkin eksistentiaalisessa jäsennyksessä

muihin asioihin, kuten mielekkääseen ”omaan” tekemiseen ja työhön, joka ei välttä-

mättä tarkoita palkkatyötä, vaan jonka voi mielestäni ymmärtää esimerkiksi harrastuk-

siksi. Näin eksistentiaalisen jäsennyksen puitteissa köyhyys ei ole sitä, että on vähiten

rahaa, vaan sitä, ettei ole tyytyväinen elämäänsä tai että elämässä ei ole henkistä sisäl-

töä.

Näyte 4.

Siis näitä tämmösiä et kokee tyytyväisyyttä omasta elämästään ja siitä mitä tekee ja mä

en tarkota sillä et se ois välttämättä sitä mitä sä teet työkses. (--) Aika paljon ihmiset

joit mä tunnen niin tekee sen työn josta ne saa rahan elämiseen ja se mistä ne saa si-

sällön tai sitä palkkatyötä tehdään vähän tai niin vähän kun on ihan pakko tehdä ja sit-
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ten taas se mitä niinku omaa työtä, mistä ei välttämättä saa rahaa, niin se on se pää-

asia. (H4n)

Kun edellinen haastateltava tuotti henkisen rikkauden selvemmin työn tekoon tai mie-

lekkääseen "omaan" tekemiseen, toinen haastateltava opiskelijana jäsentää henkisen

rikkauden sosiaalisesta elämästä kumpuavaksi.

Näyte 5.

Kyllä rahallisesti köyhä voi olla henkisesti rikaskin. (--) Tohon henkiseen puoleen, ni

voithan sä olla köyhä muutenkin, jos sullei oo mitään esimerkiks just noit sosiaalisii

elämii ja tämmöst, mitää ihmissuhteita tai mitään. (H9m)

Eksistentiaalista jäsennystä käyttämällä uusinnetaan moraalijärjestystä, joka sisältää

kulttuurisen tarinan onnellisuuden ja rahan suhteesta, jonka voi tiivistää esimerkiksi

Augustinuksen (ref. Manninen 2001) toteamukseen: ”Lähimmäisenrakkaudessa voi

köyhäkin olla rikas ja ilman lähimmäisenrakkautta voi rikaskin olla köyhä.” Eksistent i-

aalisessa jäsennyksessä puhe nivoutuu henkisten arvojen korostamiseen, jolloin uusin-

netaan sitä moraalia, jolla halutaan kertoa, että rikkaus voi aiheuttaa henkistä köyhyyttä,

ja köyhäkin voi olla rikas. Käyttämällä eksistentiaalista jäsennystä myös puhuja tuottaa

itsestään kuvaa moraalisena toimijana, joka sitoutuu henkisen rikkauden arvomaailmaan

ja samastuu henkisesti rikkaan subjektipositioon. Eksistentiaalinen jäsennys toimii näin

funktionaalisena moraalijärjestystä uusinnettaessa ja subjektiivisia merkityksiä perus-

teltaessa ja subjektipositioihin samastumisessa.

Näyte 6.

[R]ikkaus täytyy ymmärtää kokonaisvaltasesti, ja olennaisena asiana siihen kuuluu mun

mielestä lähimmäisten huomioonottaminen. Toisten hyvinvoinnin huomioonottaminen.

Rikkaus, jos siihen liittyy itsekkyys, ni sillon se on kahle. Sä oot tota pallo jalassa sen

kanssa. Mut jos siihen liittyy muiden huomioonottaminen, avoimuus, auttamisenhalu,

pyyteettömyys, rakkaus, ni se on hyvä asia. (H11m)
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Eksistentiaaliseen jäsennykseen kuluu selkeästi rikkauden moralisointi, ja rikkauteen

liittyvien merkitysten tuottaminen "sisällöttöminä". Eksistentiaaliseen moraalijärjestyk-

seen liittyy aineellisesti rikkaan elämän tuottaminen henkisesti köyhänä, ja seuraavassa

näytteessä tämä tulee esille. Turhautuminen, avioerot ovat kulttuurisia merkityksiä, jot-

ka ymmärrämme henkisesti "rappeuttavina".

Näyte 7.

Jos on ylettömästi rahaa, ni mä kuvittelisin, että sitä turhautuu sitte ku ei oikee tiedä

mitä mä haluan. Lentää nyt tonne etelään viiden tähden hotelliin. Kaikki valmiina, pur-

jeveneet rannassa, kaikke tämmöstä, on se kauheen kivaa, mutta vuodesta toiseen, niin

sitä turhaantuu ja mä luulen, et se elämän sisältö latistuu, että ei mikään oo enää hyvä.

Ja avioerot kans lisääntyy, vaihdetaan sitte partneria, niinku lehdissä näkyy, kerran

vuodessa, parhaana kaks ja tällasta. (H8m)

Samaa moraalijärjestystä uusinnetaan tuottamalla merkitystä aineellisen rikkauden so-

keuttavasta voimasta. Näin uusinnetaan moraalijärjestystä, jonka mukaan raha ei tee

ihmistä onnelliseksi, vaan päinvastoin etäännyttää "todellisesta elämästä". Inhimilliset

arvot ja hyveet ovat viittaamisvälineitä, joihin tällaisessa merkityksellistämisteossa

osoitetaan.

Näyte 8.

Ihminen voi sokeutua todelliselle elämälle. (--) Ikään kuin jos vaan se raha on pääasia,

niin ei tota kunnioita enää inhimillisiä arvoja ja tämmösiä ihmisten välistä keskinäistä

kanssakäymistä ja et on jonkun se raha vaan siellä tai se rikkaus on se ainoo tavote.

(H16n)

Eksistentiaalisessa jäsennyksessä köyhyys ja rikkaus tuotetaan käyttämällä arvolatautu-

neita ilmaisuja. Puhetapaan köyhyydestä ja rikkaudesta henkisenä tilana liittyy moraali-

nen lataus siitä, että "rikas" voi olla tyytymällä vähempään. Näin aineellisesti rikkaat

merkityksellistyvät "huonommiksi ihmisiksi" kuin aineellisesti köyhemmät, jotka mer-

kityksellistetään "paremmiksi ihmisiksi", sillä he tyytyvät vähempään. Eksistentiaalisen

jäsennyksen kutsuma subjektipositio on selvästi henkisesti rikkaan positio. Jäsennykses-
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sä tuotetut muut selkeät subjektipositiot ovat henkisesti köyhän positio, aineellisen rik-

kauden sokeuttama positio, jotka ovat eksistentiaalisen jäsennyksen sisällä tuotetuissa

merkityksenannoissa moraaliltaan "huonompia" positioita. Rikkauden (ja köyhyyden)

kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja henkisten arvojen korostaminen rikkaudesta pu-

huttaessa uusintaa eksistentiaalista moraalijärjestystä. Eksistentiaalinen jäsennys oli yk-

si selvimmin aineistosta esiin nouseva puhetapa. Mielenkiintoista tämä on sikäli, että

verrattuna Deanin & Melrosen (1999) analyysiin heidän aineistossaan elämän mielek-

kyyteen ja henkiseen köyhyyteen ja rikkauteen liittyvät pohdinnat eivät olleet niin sel-

västi esillä ja irrottautuneina materiaalisista kategorioista ja diskursseista.

6.1.2 Globaalijäsennys

Globaalijäsennyksessä tuotetaan maailmanlaajuisen ja henkilökohtaisen eroa. Maail-

manlaajuisen ja henkilökohtaisen erottelun voi nähdä ulottuvuutena, joiden molemmissa

päissä köyhyys saa erilaisia merkityksiä. Jäsennystä voisi kutsua myös alueelliseksi jä-

sennykseksi, mutta globaalijäsennys kuvaa mielestäni paremmin merkityksellistämiste-

koja, joita tämän puhetavan sisällä tuotetaan.

Globaalista näkökulmasta, eli ulottuvuuden toisessa ääripäässä, köyhyys siirretään toi-

saalle. Puhetapa tuottaa köyhyyden maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Globaalissa jä-

sennyksessä köyhyys on nälänhätää, kurjuutta katastrofialueilla tai sodassa, ja köyhä

merkityksellistetään kärjistettynä kehitysmaiden nälkäänäkeväksi lapseksi.

Näyte 9.

[J]os nykyisiä tiedotusvälineitä kattelee, lehtiä, telkkareita, siellähän tulee ulkomailta

vaikka Kabulista, Afganistanista, jostakin hätäalueelta, siel on köyhiä. Sen mieltää en-

simmäisenä, et se on sitä todellista köyhyyttä. Tai kurjuutta. (H1m)
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Näyte 10.

No sitten rupee tulee mieleen nää lapsuuden tota niinku jos et syö lautastasi tyhjäksi

(naurahdus) pikku Humbaba Afrikassa olisi onnellinen tuostakin mistä sinä nyt kieltäy-

dyt. (H4n)

Miten globaalijäsennyksen maailmanlaajuinen-henkilökohtainen -ulottuvuutta tehdään

sitten puheessa näkyväksi ja miten köyhyys tällä ulottuvuudella tuotetaan? Otan taas

avuksi faktuaalistavan kielenkäytön tarkastelun. Juhila (1999, 155-156) toteaa, että

faktuaalisen vaikutelman voi luoda ehdottomuutta tai asiantilojen ilmeisyyttä korosta-

villa sanoilla tai sanapareilla. Edellisessä näytteessä puhutaan todellisesta köyhyydestä,

ja se kontekstoidaan lauseyhteydessä juuri toisaalle maailmanlaajuiseen kontekstiin uu-

tisten ja tiedotusvälineiden kertomana. Toisaalta globaalijäsennyksestä ammennetut

merkitykset voivat käväistä henkilökohtaisen alueella. Näin tehtiin näytteessä 10., jossa

kävi ilmi, että Afrikan nälänhätä voi koskettaa myös henkilökohtaisella tasolla, kun tä-

män moraalijärjestyksen avulla kasvatetaan lapsi olemaan tyytyväisiä ruokaansa. Haas-

tateltava kuitenkin naurahduksella lieventää tätä henkilökohtaisuutta ja uusintaa näin

moraalijärjestystä, jossa ymmärrämme kehitysmaiden nälänhädän todelliseksi, abso-

luuttiseksi, köyhyydeksi ja kurjuudeksi.

Globaalijäsennyksessä köyhyyttä ei tuoteta kuitenkaan vain kehitysmaiden tai katastro-

fialueiden ongelmaksi, vaan se tuotetaan myös muualle kuitenkin maailmanlaajuisen

ulottuvuuden ääripäähän. Erään haastateltavan puheessa köyhyys assosioituu Amerik-

kaan ja globaalijäsennyksen mukaan maailmanlaajuisesti toisaalle, pois Suomesta.

Haastateltava halusi puhua Suomen kohdalla vain hyvin tai huonosti toimeentulevista,

ei köyhistä. Köyhyys tuotetaan jossain kaukana, muualla, toisaalla olevana. Tässä pu-

hetavassa köyhä merkityksellistyy sellaisena henkilönä, jolla ei ole yhtään omaisuutta,

joka elää puutoksessa.

Näyte 11.

Suomessa ei nyt sillä tavalla ihan puhua köyhistä. Kun näkee tuolla muualla maailmas-

sa, mitä se todellinen köyhyys on. (--) Köyhä ihminen on semmonen ku sä tuolla jossa-
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kin amerikassa ja siellä kun sä näet köyhän, ni se on todella köyhä, sillä ei ole mitään.

(H7n)

Seuraavassa näytteessä nähdään, miten haastateltava eksplisiittisesti sitoutuu tärkeys-

järjestyksellä todistelun kautta globaaliin jäsennykseen, ja sulkee myös eksplisiittisesti

todellisen köyhyyden Suomessa marginaaliseksi, eikä näin tule tuottaneeksi sitä onge l-

mana Suomessa. Kuten on jo nähty faktuaalisia asiantiloja ilmaisevilla sanoilla tuote-

taan todellinen köyhyys toisaalle. Köyhyys sijoittuu näin globaalinen-henkilökohtainen

-ulottuvuudella maailmanlaajuiseksi ongelmaksi, ja siten ei niinkään Suomeen kuulu-

vaksi.

Näyte 12.

Köyhistä ihan ensimmäisenä tulee Afrikan ihmiset mieleen, mut tota kyllähän tietenkin

Suomessakin on köyhiä. (--) Et tota kyl mä sanosin et Suomessa, köy- se on hyvin mar-

ginaalinen, pieni joukko, et tota, jotka on todella köyhiä. Et kylhän meillä ni yhteiskunta

on niin hyvä, et se tulee vastaan. (H15n)

Hiukan lähemmäksi köyhyys tulee globaalisissa puitteissa, kun se merkityksellistetään

Etelä-Eurooppaan.

Näyte 13.

[J]ossakin tuolla jossakin Etelä-Euroopassa ni sehän on aivan toista, jotkut turkit ja

espanjat ja italiat ni siellähän on varakkaat sitte aivan tosi rikkaita ja sitte toiset on

ihan kadun kerjäläisiä. (H5n)

Globaalijäsennyksessä realisoituvat subjektipositiot ovat nälkäänäkevän lapsen, kadun

kerjäläisen tai katastrofialueen kansalaisen positioita. Ne ovat todella köyhän subjekti-

positioita ja sinällään sellaisia, johon kukaan haastateltavista ei halua samastua. Jäsen-

nyksessä vilahtaa myös tosi rikkaan subjektipositio, joka sekin tuotetaan globaalijäsen-

nyksessä maailmanlaajuiseen kontekstiin, kauas henkilökohtaisesta kokemuksesta.

Näyttäisi siis, että Suomessa ei ole globaalijäsennyksen tuottamia köyhiä eikä rikkaita.



65

Globaalijäsennyksen köyhyyspuheessa tuotetaan köyhyyttä ja jäsennyksen kutsumia

subjektipositioita selkeästi aineellisten ja materiaalisten merkitysten kautta. Köyhyys on

tällöin globaalinen ongelma, puhe kontekstoituu selkeästi maailmanlaajuisiin ja yhteis-

kunnallisiin rakenteisiin. Näillä selonteoilla köyhyys merkityksellistetään toisaalle, kau-

emmaksi, asiaksi, joka ei ikään kuin kosketa henkilökohtaisesti. Köyhyyden absoluutti-

suus voidaan jopa eksplisiittisesti siirtää puheessa pois Suomesta. Globaalisesti ajatellen

siis köyhyys (ainakin absoluuttisena) on jotain, joka ei koske Suomea, mutta on hyvin-

kin maailmanlaajuisesti tunnistettavissa.

Näyte 14.

No tietysti tää riittävä ruokavalio, no nii tää on vaan niin hirveen vaikeesti mieltää kun

aattelee sitä absoluuttista köyhyyttä kun kattelee telkkarissa, kun ne asuu siellä bambu-

majoissa, että siellä se on köyhää, mutta (--) ni onko se Suomessa. (H1m)

Seuraavassa näytteessä tehdään eksplisiittisesti eroa maailmanlaajuinen-

henkilökohtainen -ulottuvuudella. Kuvaa omasta itsestä verrataan

"bangladeshilaiseen köyhään" ja kieltosanoin tehdään kuulijalle ymmärrettäväksi näiden

kahden kulttuurisen kuvan erilaisuus.

Näyte 15.

Mä koko ajan näin mielessäni jonku bangladeshilaisen köyhän, ja jolla ei oo todella

mitään, ja sitte näin itseni, niin ei emmä tiä. Ei meillä varmaan kukaan niin absoluutti-

sesti köyhä, etteikö se sais jostain kattoa pään päälle ja sillee niin. (H16n)

Köyhyyden globaalijäsennys houkuttelee merkityksellistämään köyhyyttä juuri aineelli-

sen toimeentulon, rahan kautta. Globaalisessa jäsennyksessä köyhyys on juuri rahan

puutetta maailmanlaajuisessa mittakaavassa köyhillä alueilla.

Globaalijäsennyksessä köyhyyspuhe kietoutuu moraalijärjestyksen tuottamiseen kehi-

tysmaiden nälkäänäkevien hädän huomaamisena tai katastrofialueiden muistamisena.

Esitin jo aiemmin aineistoesimerkin (H1m, näyte 9.), jossa haastateltava tuottaa tärke-

ysjärjestystä käyttämällä todellisen köyhyyden toisaalle. Näin hän lisää faktuaalistami-
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sen voimaa. Globaalijäsennys antaa puhujalle mahdollisuuden esittää itseään moraalise-

na toimijana, joka empaattisesti huomaa hädän toisaalla, mutta joka samalla huomaa,

että omat asiat ovat erittäin hyvin. Tämä liittyy ehkä sen kulttuurisen moraalikoodin

voimaan, että olisi kohtuutonta puhua köyhyydestä Afrikassa ja köyhyydestä Suomessa

samassa lauseessa. Näin köyhyys tulee yhä vahvemmin tuotettua toisaalle ja pois hen-

kilökohtaiselta alueelta.

Näyte 16.

Jos sitä ajattelee noiden köyhien kehitysmaiden kannalta niin meidän kohtuullinenhan

on tietysti ihan ylellisyyttä. (--) [J]os sitä vertaa, ku meillä on niin hirveän hyvät noi

asunnot kun on lämmintä ja lämmin vesi tulee, on se aivan hirveetä ylellisyyttä. Minä

käyn uimahallissa ja mä melkein joka kerta ajattelen kun mä uin siellä, että voi mitä

ylellisyyttä. (H5n)

Mielenkiintoista on kulttuuristen jäsennysten, puhetapojen kietoutuminen toisiinsa joi-

denkin haastateltavien puheessa. Vaikka globaalijäsennyksessä köyhyys kontekstoituu

pääasiassa rahaan, kurjuuteen ja ruokaan on tästä löydettävissä myös poikkeus. Siellä

missä on nähtävissä globaalisen jäsennyksen tuottamaa köyhyyttä, kurjuutta, nälänhätää

ja rahan puutetta, tuottaa eräs haastateltava tähän yhteyteen myös eksistentiaalisen jä-

sennyksen tuottamaa todellisuutta: eräs haastateltava liitti tähän yhteyteen myös eksis-

tentiaalisen jäsennyksen sisältämän henkisen rikkauden ja onnellisuuden.

Näyte 17.

Kabulista, Afganistanista, jostakin hätäalueelta, siel on köyhiä. Sen mieltää ensimmäi-

senä, et se on sitä todellista köyhyyttä. Tai kurjuutta. Siel ei oo markkoja eikä siel oo

välttämättä oikee- sielläkin voi sitä onnellisuutta, kun perheitä ja muita ruvetaan yh-

distämään ja kattelemaan niin näin päin löytyy (--) rikkautta. (H1m)
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6.1.3 Aineellisen realismin jäsennys

Eksistentiaaliselle jäsennykselle vastakkaiseksi puhetavaksi nousee puhetapa, jota kut-

sun aineellisen realismin jäsennykseksi. Aineellisen realismin jäsennykseen olen laske-

nut suorasukaisen rahapuheen. Rahan puute liitetään selkeästi köyhyyden yhteyteen, ja

näin köyhyys erotetaan muusta arvopuheesta, mitä eksistentiaalisessa jäsennyksessä

tuotettiin. Köyhän subjektipositio on tässä jäsennyksessä esimerkiksi sosiaalitoimiston

asiakkaan positio.

Näyte 18.

No kyllä se raha liittyy ehdottomasti tähän köyhyyteen, et sitä on oltava tarpeeksi ettei

olis köyhä. (H13m)

Näyte 19.

Eikös se köyhä oo nyt sit just se et joka ei pysty vastaamaan omasta taloudestaan esi-

merkiks ja tartteekin apua jostakin sosiaalitoimistosta tai sillee. (H16n)

Vaikka tämän alaluvun alussa totesin, että aineellisen realismin jäsennykseen kuuluu

suorasukainen rahapuhe, olen lukenut otsikon alle myös puhetta, jossa sävähtää eksis-

tentiaalisessa jäsennyksessä tuotettuja merkityksiä henkisestä köyhyydestä ja rikkau-

desta. Aineellisen realistinen puhetapa kuitenkin haastaa eksistentiaalisen jäsennyksen

tuottaman moraalin, jossa köyhyys on nimenomaan henkistä köyhyyttä ja sinällään ir-

rallaan rahasta. Seuraavassa aineistonäytteessä nähdään, miten haastateltava tärkeysjär-

jestyksen kautta tuottaa aineellisen (rahan) ja henkisen suhdetta. Hänelle nousee ensim-

mäisenä mieleen raha, ja toisena vasta eksistentiaalisen jäsennyksen kutsuma puhetapa.

Näyte 20.

Rahahan se mulle tulee ensimmäisenä mieleen köyhistä ja rikkaista. (--) Sit voihan sitä

laajemminkin ymmärtää, et henkisesti köyhiä ja henkisesti rikkaita ihmisiä on. Kyllä se

varmaan tässä yhteiskunnassa se raha on se, mikä ensimmäisenä tulee sitte. (H15n)
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Kun kysyn haastateltavalta, mitä hänelle tulee mieleen sanoista köyhyys ja rikkaus,

haastateltava käväisee eksistentiaalisen jäsennyksen alueella, mutta hylkää jäsennyksen

tarjoaman asioita kaunistelevan puheen. Aineellisen realismin jäsennys tuottaakin köy-

hyyttä henkinen rikkaus - aineellinen rikkaus -ulottuvuuden aineellisen rikkauden ääri-

päässä, kun taas eksistentiaalinen jäsennyksessä tuotettiin todellisuutta tukeutuen henk i-

sen rikkauden ääripäähän.

Näyte 21.

HVA: Pitäs ottaa tämmönen filosofinen asenne, et siis et tää et on henkistä rikkautta ja

on henkistä köyhyyttä, mut tietysti materiasta tässä nyt kuitenkin varmasti nyt on kyse.

MK: No ihan miten vaan, et voidaan me puhua filosofiseltakin kannalta, että…

HVA: Se nyt sitte menee sitten liian pitkälle, koska kuitenkin tämän elämän pääasia kai

nykysellään, että miten paljon sitä mammonaa saa kasattua ja miten leveetä tää elämä

on.

MK: Et se on rahaan liityvä.

HVA: Kyllä se hyvin pitkälle tuolla taloudessa pyörii, että ei näitä. Tai henkisiä arvoja-

kin ruvetaan sit siin tietyssä pisteessä voidaan ruveta sitten painottamaan. Tai sit se on

huijausta. No sit huijaat no niin. Sehän on tärkeetä, että on henkisesti rikas. Mut eihän

se ei leipää anna.

MK: Aivan. Eli sun mielestä se on semmosta puhetta vaan ikään kuin?

HVA: Hyvin pitkälle. Tottakai siis, nyt aina on äärilaitoja kaikessa, mutta kyl mä uskon

et suurin osa siitä niin kaunistelee asioita, on vähän teeskentelyä. (H3n)

Yllä haastateltava kyseenalaistaa eksistentiaalisen jäsennyksen tarjoaman merkityksen

"todenperäisyyden", ja asettuu vastakkaiseen positioon korostamaan aineellisen toi-

meentulon tärkeyttä ”elämän pääasiana”. Albert Camus (ref. Manninen 2001, 321) on

todennut, että ”on eräänlaista henkistä keikarointia ajatella, että onnellinen voi olla il-

man rahaakin.” Ajatus tiivistää aineellisen realismin jäsennyksessä tuotetun rahapuheen,

jättäen henkisten arvojen pohdinnan toisaalle eksistentiaalisen jäsennyksen piiriin.
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Aineellisen realismin jäsennyksessä tuotetaan myös merkitystä siitä, että aineellinen

köyhyys saattaa aiheuttaa myös henkistä köyhyyttä. Seuraavassa näytteessä rahan puute

tuotetaan henkisen elämän kaventumisen yhteyteen. Eksistentiaalisessa jäsennyksessä

taas nimenomaan aineellinen rikkaus tuotettiin henkisen köyhyyden aiheuttajaksi.

Näyte 22.

[T]ähän tavallaan liittyy myös se henkisten henkisen elämän mahdollisuuksien kaven-

tuminen. Jos jos ei varaa elää, liikkua, jos kaikki huomio on aineellisessa toimeentulos-

sa, mihinkään muuhun ei jää henkisiä resursseja, niin tuota se kaventuu. Ja ja se vai-

kuttaa ihmisen sisäiseen kokemusmaailmaan ja semmoseen mielen puhtauteen ja valoi-

suuteen melko ratkasevasti, et saa olla aikamoinen pylväspyhimys, joka siitä itselleen

jotkut glooriat hankkii. (H11m)

Toinen haastateltava päätyy tuottamaan samaa merkitystä hieman eri sanoin:

Näyte 23.

Jos ihmisellä ei ole rahaa, se ei pysty varsinaisesti kuluttaan, tuskin se pystyy ostamaan

edes sitä, mitä välttämättä tarvitsis. (--) Sehän näkyy sitte ainakin tossa sanotaan nyt

lapsiperheissä ja näitten tässä useimmiten huonovointisuudessa ja kaikessa tämmöses-

sä. (H7n)

Aineellisen realismin jäsennyksessä köyhyys on puutetta rahasta ja vaikeuksia toi-

meentulon turvaamisessa. Köyhyys liitetään ensisijaisesti rahaan, mutta myös henkistä

köyhyyttä esiintyy tässä puhetavassa. Henkinen köyhyys tuotetaan kuitenkin tässä toisin

kuin eksistentiaalisessa jäsennyksessä. Aineellisen realismin jäsennyksessä henkinen

köyhyys tuotetaan kausaalisesti syy-seuraus suhteen kautta, jossa nähdään, että aineelli-

nen köyhyys köyhdyttää myös henkisesti. Eksistentiaalisessa jäsennyksessä henkinen

köyhyys tai rikkaus tuotettiin enemmänkin aineellisesta toimeentulosta riippumattoma-

na ja siten erillisenä asiana.

Aineellisen realismin jäsennys tulkitsee köyhyyttä puutteen kautta. Köyhyys ja köyhä

määritellään tällöin ensisijaisesti aineellisten hyödykkeiden puuttumisena, ja vasta tois-
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sijaisesti henkisenä puutteena. Aineellisen puutteen määrittelyt vaihtelevat – toisissa

määrittelyissä rahat eivät riitä edes perustarpeisiin ja toisissa määrittelyissä rahat eivät

riitä muuhun kuin perustarpeisiin. Puutteellisuus on kuitenkin se asia, joka on läsnä

köyhyydessä ja yleisemmin tämä puute on erityisesti aineellista puutosta.

Kun köyhyyttä määritellään puutteen kautta, sanastossa eivät enää vilahtele globaali-

jäsennyksessä käytetyt käsitteet, kuten katastrofialueet, nälänhätä ja muu maailma.

Köyhyys tulee näin hieman lähemmäksi. Tämä ei kuitenkaan tapahdu niin eksplisiitti-

sesti kuin globaalijäsennyksessä köyhyyden siirtäminen toisaalle maailmanlaajuiseen

viitekehykseen. Puutetta määrittävät tässä meille tutut käsitteet esimerkiksi asuminen,

vaatteet, ruoka ja huvit. Köyhyys on jonkin näistä puuttumista.

Puutteen kautta köyhyys jäsentyy päivittäisen toimeentulon jatkuvaksi pohdinnaksi,

elämäksi, jossa täytyy joka päivä miettiä, mistä saa päivittäisen ruokansa ja toimeentu-

lonsa. Köyhyys on näin rahan puutetta, jolloin ei ole rahaa edes välttämättömiin tarpei-

siin. Tässä puheessa köyhän subjektipositioon kuuluvat määreet liittyvät kyvyttömyy-

teen tyydyttää välttämättömiä perustarpeitaan. Näin jäsennyksessä tuotetut subjektipo-

sitiot voivat olla esimerkiksi asunnottoman tai nälkäisen subjektipositioita.

Näyte 24.

No köyhyydestä tulee mieleen, että jos rahat ei riitä ihan välttämättömään. Asumiseen

ja ruokaan ja vaatteisiin ja mitä nyt siihen kuuluu niin sitten on köyhä. (--) Juur tää

puutteellisuus. Jos puuttuu noita välttämättömiä. Ettei oo asuntoa ja tai ei oo tarpeeks

ruokaa niin se on köyhyyttä. (H5n)

Puutteen määrittely voi tapahtua myös hieman laajemmin. Köyhyyden merkityksellis-

tämistä tapahtuu myös sulkemalla pois köyhästä elämästä esimerkiksi ”normaali” haus-

kanpito tai omaan asuntoon säästäminen. Näitä ei YK:n määritelmissä (UN 1995) nähty

välttämättömiksi perustarpeiksi. Seuraavassa köyhyys onkin sitä, ettei ole tarpeeksi ra-

haa huvitella.
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Näyte 25.

HVA: [E]t ei jää mitään ylellisyyteen ja hauskanpitoon eikä pysty säästämään sieltä

mitään omaa asuntoa esimerkiks, vaan se raha menee siihen, että saa pidettyä itsensä

jollain tavalla kuitenkin mukana kuvioissa. (--) No ei se nyt tietysti kovin ruususta elä-

mää ole jos saa juuri tämmösen jonkunlaisen asunnon ja vaatteet ja ruuat ja pitäs sitte

aina huviinkin jäädä rahaa siitä.

MK: Eli oisko tää semmosta ikään kuin köyhyyttä?

HVA: Kyllä se sillon on köyhyyttä joo. Kyllä se, jos ei muuhun rahat riitä kun niihin pe-

rusasioihin, niin kyllä sen voi sanoa, et se on aika köyhä. (H3n)

Puhe jäsentyy käytettävissä olevien resurssien mukaan – toiselle köyhyys on kyvyttö-

myyttä tyydyttää perustarpeet, toiselle köyhyys on kyvyttömyyttä käyttää rahaa ”yli-

määräiseen”. Tällainen köyhyys on jo kulttuurisesti meitä lähempänä. Hauskanpito ja

huvittelu ovat käsitteitä, joiden tarkoituksen ymmärrämme. Eri ihmisille ne tietenkin

tarkoittavat eri asioita, mutta haastateltava voi ehkä tarkoittaa esimerkiksi ystävien ta-

paamista, elokuvissa ja ravintoloissa käyntiä tai vaikkapa kulttuuritapahtumissa käy-

mistä. Ilmaisu 'mukana kuvioissa' viittaa jo sosiaaliseen ulottuvuuteen ja sillä tavalla

eksistentiaalisessa jäsennyksessä tuotettuihin merkityksiin. Tällainen puhe tulee jo lä-

hemmäs eksistentiaalisessa jäsennyksessä tuotettua moraalijärjestystä. Haastateltavan

puheessa myös modaaliverbi 'pitäs' ja ajan määre 'aina' ("pitäs aina huviinkin jäädä ra-

haa") määrittelevät aineellisen jäsennyksen sisällä köyhäksi ihmisen, jolla ei ole rahaa

ylimääräiseen huviin vaan ainoastaan välttämättömiin tarpeisiin. Tällainen subjektipo-

sitio tulee jo maailmanlaajuinen-henkilökohtainen -ulottuvuudella hieman henkilökoh-

taisemmaksi ja näin tutummaksi ja lähemmäksi haastateltavan subjektiivista kokemus-

maailmaa.

Aineellisen realismin jäsennyksessä köyhyyttä määritellään usein sodankäynnin sanas-

toin. Tällaisilla metaforilla viitataan siihen, että köyhyys on kamppailua ja taistelua päi-

vittäisen toimeentulon kentällä. Tällöin puhe kontekstoituu erityisesti rahaan sekä ai-

neelliseen hyvinvointiin ja näiden puutteeseen. Kun kysymme, mitä köyhyys on aineel-

lisen realismiin tukeutuvan puutteellisuusjäsennyksen sisällä, saamme vastaukseksi, että

se on sodankäyntiä ja taistelemista aineellisen toimeentulon turvaamiseksi.



72

Näyte 26.

Ai mikä on köyhä. Must on se jonka elämässä joutuu kamppailemaan selviytyäkseen

hengissä ja saadakseen se välttämätön toimeentulo. (H3n)

Näyte 27.

Mä nään siis sen köyhyyden sillä tapaa, että ihmisen toimeentulo on- siis hän elää niin

niukasti, että se on päivittäistä taistelemista siitä miten selviää taloudellisesti eteenpäin.

Se ei oo päivittäistä vaan se on taas ajattelee huomistakin et huominenkin on päivä

mistä pitäisi selvitä. (H2m)

Sodankäyntiin kuuluu tietenkin myös pelko:

Näyte 28.

[S]un pitää miettii myös ei tätä päivää vaan myös sitä huomistakin, että siis se on tie-

tyllä tapaa tämmösen jatkuvan pelon lainausmerkeissä, pelon alla ajattelemista. (H2m)

Tässä mielessä en ole sisällyttänyt aineellisen realismin jäsennykseen sellaisia asioita

kuten itsetunnon puute, mitä esimerkiksi Dean & Melrose (1999) olivat aineistostaan

löytäneet. Henkinen puutos ei näkynyt aineistossani kovinkaan vahvasti, siitä puhuttiin

lähinnä eksistentiaalisessa jäsennyksessä rikkauden yhteydessä. Eksistentiaalisen jäsen-

nyksen sisällä rikkaudesta puhuttaessa viitattiin usein ”sokeuteen” tai henkiseen köy-

hyyteen. Mielestäni voisikin ajatella, että eksistentiaalinen jäsennys tukeutuu kulttuuri-

seen moraalikoodiimme, johon kuuluu, että aineellisella rikkaudella ei kehuskella, ja

köyhyys on kunniallista. Aineellisen realismin jäsennykseen kuuluu myös, että rikkau-

della ei kehuskella tai pröystäillä, eikä rikkauspuhetta oikeastaan esiinnykään aineelli-

seen realismin jäsennyksessä. Puhe jää melkein ainoastaan vain köyhyyspuheeseen

vaikka rahapuhetta onkin.

Kultaiselle keskitielle voidaan päästä, kun tuotetaan köyhyyttä asiana, joka vaikuttaa

sosiaaliseenkin elämään. Näin lähestytään eksistentiaalisen jäsennyksen merkitysmaa-

ilmaa. Seuraava aineistonäyte tuo lähemmäksi toisiaan eksistentiaalisen jäsennyksen
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henkisen rikkauden ääripäätä ja aineellisen realismin aineellisen rikkauden ääripäätä.

Eksistentiaalisessa jäsennyksessä tuotettu arvosävyttynyt puhe anteliaisuudesta ja

muista moraalisista hyveistä, tuotetaan tässä konkreettisesti rahaan liittyvänä toiminta-

na. Miten toimia moraalisesti anteliaana ja toimia eksistentiaalisessa jäsennyksessä

tuotettujen henkisten arvojen mukaisesti, ellei ole rahaa ostaa lahjaa? Näin tullaan tuo t-

taneeksi kultaisen keskitien moraalijärjestystä, eli sitä, että hyvälle elämälle täytyy olla

jonkinlaiset aineelliset edellytykset. Aineellisen realismin jäsennyksessä tuotetaan tätä

merkitystä kuitenkin eri kautta kuin eksistentiaalisessa jäsennyksessä.

Näyte 29.

Ainakin on että siitä tulee semmosta rajoittuneisuutta elämässä, ei oo semmosia mah-

dollisuuksia. Vaikka niit on paljon just näitä ilmasia, on kirjastoja ja on ilmaiskonsert-

teja ja on paljon semmosta ilmastakin, mutta kyl se kuitenkin on niin että moniin har-

rastuksiin nii kyllä sitä tarvitaan sitä rahaa, puhumattakaan ettei pääse matkustamaan,

ja sitte kyllä ne sosiaalisetkin suhteetkin menee helposti vähän vaikeeks kun. No ainakin

mulla ainakin joku kertonu, että et se on kamalaa kun kutsutaan johonkin suvun juhliin

eikä oo varaa ostaa mitään lahjaa. Miten sinne voi mennä ilman lahjaa. Mä oon joutu-

nu kyllä tämmöstä miettimään. Ja se on kyllä helppo sanoo, että kyllä ne kaikki tietää,

että sull ei oo rahaa, menet vaan mutta menisinkö ittekään. Nii, nii. Että kyllä se sillä…

mä oon seurannu yhtä oikeen läheltä, mutta hänkin oli taas semmonen aivan oma tapa-

uksensa, et hän oli semmonen joka ei osannu käyttää rahaa joka siis tota otti lainaa ja

otti lainaa ihan kulutuslainaa, että sitten kun niitä pitäs maksaa, ni sit ei oo mitään.

(H5n)

6.2 Köyhyyttä selittävät kulttuuriset jäsennykset

Seuraavissa jäsennyksissä selitetään köyhyyttä ja etsitään kausaalisia syy-seuraus -

suhteita köyhyydelle. Jäsennykset pyrkivät vastaamaan selvemmin siihen, mistä köy-

hyys näiden jäsennysten mukaan johtuu.
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6.2.1 Persoonallisuuden ominaisuuksilla selittäminen

1900-luvun alussa köyhyyttä ja rikkautta pyrittiin selittämään ja kuvailemaan beha-

vioraalisesti viittaamalla ihmisten persoonallisuuden piirteisiin, toimintaan tai muihin

ominaispiirteisiin. Esimerkiksi Booth (1902) eritteli 'maleksijoiden', 'pahojen', 'puoli-

rikollisten' ja 'avuttomien' köyhyyttä ja Rowntree (1901) erotti 'primaarin' köyhyyden,

joka yhdistyi 'fyysiseen tehottomuuteen' ja 'sekundaarisen' köyhyyden, joka oli tietä-

myksen puutetta tai tyhmyyttä. (Ref. Dean & Melrose 1999, 7-8.)

Ihmisen persoonallisuuteen kiinnittyvillä selityksillä köyhyyttä tuotettiin omassa ai-

neistossani hyvin vähän. Tällaisen kuvan rakentaminen köyhyydestä on ehkä jotenkin

"vanhentunutta" tai se ei kuulu enää tämänhetkisen moraalijärjestyksen tuottamiseen.

Ne haastateltavat, jotka selittivät köyhyyttä persoonallisuuden ominaisuuksilla olivatkin

aineistoni iäkkäimpiä vastaajia. Se, miten tätä moraalijärjestystä tuotettiin, vaihteli hie-

man.

Ahkeran, laiskan ja säästeliään subjektipositiot ovat tällaisia persoonallisuuden ominai-

suuksiin liittyviä erotteluja, joilla rikkaita ja köyhiä jaetaan eri jäsenkategorioihin.

Näyte 30.

Tietysti joku on ahkera ja joku on laiska ja ahkera tietysti selviytyy paremmin. Joku on

säästeliäs ja saa siit vähästäkin.  (H3n)

Samalla tavalla seuraavassa näytteessä köyhyyden subjektipositiot kietoutuvat ihmisen

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Toiset tuotetaan tarkemmiksi rahanpidossa, toiset

huolimattomammiksi. Tarkkuuden moraalinen hyve tuotetaan tässä köyhyyden välttä-

miseksi.
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Näyte 31.

[Toinen] on tarkempi rahanpidossa, jollekin se tiliväli pitäs olla kaks kertaa kuukau-

dessa ja joskus sama tili piisaa jollakin yli kuukauden eikä koe olevansa köyhä, et tää

on ihan niin paljon ihmisistä riippuvainen. (H1m)

Seuraavassa näytteessä haastateltava rakentaa merkitystä, jonka mukaan köyhyys työ t-

tömyytenä saattaa olla myös ihmisen itsensä valitsemaa. Haastateltava tekee tämän jä-

sennyksen rakentamisen haluamatta ehkä itse sitoutua jäsennyksen tuottamaan todelli-

suuskuvaan. Haastateltava myöskin ottaa moralisoimattoman subjektiposition suhteessa

jäsennykseen tarttuen asian tarkastelemiseen tällaisen köyhän itsensä kannalta rakentaen

merkitystä, jonka mukaan tällainen köyhä ei välttämättä oman kokemuksensa mukaan

elä köyhyydessä.

Näyte 32.

Ja onhan meillä sitte, ei kai sais sanoo, mut mä oon sitä mieltä et on meillä semmosia

ihmisiä, tai en mä tiiä kokeeko kukaan, et ne on köyhiä ite, mut tota. Jotka ite on halun-

neet hakeutua, et vaikka heille tarjottais jotain työtä tai mahdollisuutta ottaa elämästä

kiinni, ni ne ei halua. Ja ovat sen takia ajautuneet köyhyyteen. (H15n)

Sisällytin tähän persoonallisuuden ominaisuuksilla selittämisen jäsennykseen myös

"asenteilla" selittämisen. Asenne voidaan määritellä suhteellisen pysyväksi toiminta-

valmiudeksi ja asenteet ilmenevät myös tekoina (ks. esim. Himberg ym. 1992), ja näin-

hän asenteet usein ymmärretään arkikielessäkin. Tässä mielessä kunnianhimoisen asen-

teen tai laiskan asenteen voi sisällyttää tämän otsikon alle. Köyhyyttä tuotetaan seuraa-

vassa esimerkissä laiskuuden ja luovuttamisen kautta rikkauteen liittyvän yrittämisen ja

kunnianhimoisuuden vastaparin kautta. Kun rikkaiden subjektipositiot ovat kunnianhi-

moisten, ja hyvin koulutettujen sekä yritteliäiden subjektipositioita, köyhien positiot

ovat laiskojen ja luovuttajien subjektipositioita.
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Näyte 33.

HVA: Tulee varmasti kysymykseen sitte jo vähä tämmönen elämän asenne. (--) Nii, että

tykätään, että ku me ei nyt olla mitään, ni ei meiän tarvitsekaan olla mitään. Ei me ees

yritetäkään mitään.

MK: Nii, että se on luovutt[amista

HVA:       [nii, luovuttamista. (H7n)

Persoonallisuuden ominaisuuksiin tukeutuvilla selityksillä uusinnettu moraalijärjestys

on peitellympää eikä niin näkyvää kuin muilla selityksillä tuotetut köyhyyden puheta-

vat. Yllä olevassa näytteessä merkitystä lievennetään vähättelemällä sitä. Persoonalli-

suuden ominaisuuksilla selittäminen ei ollut myöskään haastateltavien puheessa pääl-

limmäinen tai hallitseva merkityksellistämisen tapa. Persoonallisuuteen liittyvät selityk-

set tuotettiin ikään kuin sivulauseissa ja huomaamattomina viittauksina. Tällaisen mo-

raalijärjestyksen tuottaminen eksplisiittisesti ei ehkä kulttuurissamme ole enää "hyväk-

syttävää".

6.2.2 Lähtökohdilla selittäminen

Lähtökohdilla selittämisen jäsennys siirtää ikään kuin moraalisen vastuun köyhyydestä

pois yksilön harteilta, toisin kuin persoonallisuuden ominaisuuksiin vetoavat selitykset

tekivät. Lähtökohdilla selittämistä on tapahtunut jo vuosisadan vaihteessa. Chiozza-

Money (1905) kritisoi rikkauden jakaantuvan epätasa-arvoisesti niin, että suurin osa

meni rikkaille suvuille, vaikka legitiimisti enemmän kuuluu myös menestyville yrittä-

jille ja teollisuuden toimijoille (ref. Dean & Melrose 1999, 7-8.). Aineistossani oli yksi

suora viittaus rikkaisiin sukuihin:

Näyte 34.

No sehän nyt vaikuttaa ainakin se et mihin perheeseen sä oot syntyny ihan takuulla. On

tietyt suvut, jotka on rikkaita sukuja. (H6n)
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Omassa aineistossani lähtökohdilla selittämisen jäsennyksessä köyhyyden ”syyksi”

tuotetaan lähtökohdat: koti ja kasvatus tai lähtökohdat yleisemmin kuten koulutus. Näis-

sä selityksissä moraalinen vastuu köyhyydestä siirretään pois yksilöltä. Tässä mielessä

lähtökohdilla selittämiseen liittyy siis enemmän vivahteikkuutta, kuin persoonallisuuden

ominaisuuksilla selittämiseen. Lähtökohdilla selittäminen oli aineistossani myös huo-

mattavasti näkyvämpää. Lähtökohdilla selittämisen puhe on myös selvästi henkilökoh-

taisempaa, ja siirtyy siten maailmanlaajuisesta kontekstista lähemmäksi "meitä", eli

suomalaista kulttuuria ja ihmisten itsensä kokemusmaailmaa.

Seuraavassa aineistonäytteessä haetaan lähtökohdilla selittämisen kulttuuriseen puheta-

paan resursseja monenlaisista asioista kuten yksilön koulutuksesta, perhetaustasta, van-

hempien tuloista ja jopa maalla asumisesta. Eri haastateltavat tuottavat erilaisia selityk-

siä tämän jäsennyksen sisällä, vaikka vahvin merkitys tässä jäsennyksessä on se, että

hyvistä aineellisista lähtökohdista jatketaan myös toimeentulollisesti turvattuun elämään

ja huonommista lähtökohdista lähtevän köyhyys jatkuu. Jäsennys sisältää lähtökohdista

ohjautuvan yksilön subjektiposition.

Näyte 35.

Siin on lähtökohdat ja on turha väittää, että kaikilla on samat, ei ne ole samat. (--)

[K]yllä siin on hyvin pitkälle se että miten hyvät lähtökohdat elämässään saa. Koska jos

ihminen on joku palkkatyöläinen, ni ei siitä yleensäkän kovin rikasta kyllä tule, ellei se

onnistu voittamaan lotossa tai oikeaan aikaan nyt ois osannu ostaa nokian osakkeita, ne

jotka sit yks kaks paisuki satakertaseks. Ja myydä pois. (--) [K]yl siin on ihan selkee ero

jos ajatellaan, et on jossain tuolta maalta miss koulut on kaukana, siin ei oo mitään

mahiksia päästä, että ei saa niin hyvää tällasta ammattia itsellensä hankittua. Ihan näi-

den käytännön seikkojen takia. Tai sitten on jotain sairautta perheessä, ettei pysty me-

nemään sinne. Tai on sitte köyhät vanhemmat, et sieltä ei saa sitä pesämunaa, että pää-

sis tämmösillä kohtuullisilla tavoilla kiinni asioihin. (H3n)

Lähtökohdista ohjautuvan subjektipositiolle tuotetaan monenlaisia merkityksiä. Lähtö-

kohdista ohjautuva subjektin toimijuus voi olla erilaista riippuen mistä näkökulmasta
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asiaa tarkastellaan. Palkkatyöläisen subjektipositio on yllä olevassa näytteessä passiivi-

nen toimija; palkkatyöläisiä ollaan, palkkatyöläiseksi ei ryhdytä ja palkkatyöläisestä ei

tule rikasta. Köyhät vanhemmat tuotetaan yhdeksi toimijaksi, joka ei mahdollista monia

vaihtoehtoja elämässä. Maalla asuminen tuotetaan myös vaihtoehtoja pois sulkevaksi

tekijäksi. Sairaus on toimija, joka myös rajoittaa elämää. Puheessa tuotetaan siis hyvin

stereotyyppisiä käsityksiä köyhyyden syistä ja tällainen puhe osaltaan ylläpitää kyseisiä

käsityksiä köyhyydestä. Puhuja kuitenkin tuottaa hyvin monenlaisia vaihtoehtoja lähtö-

kohtien vaikutuksista, eikä siten halua sitoutua vain yhteen helppoon vaihtoehtoon. Hä-

nen aloituslauseensa ("lähtökohdat eivät ole kaikilla samat") antaa tilaa monille erilai-

sille merkitysvaihtoehdoille. Lähtökohtien erilaisuus purkaa ja rikkoo ehkä kulttuurista

moraalikoodia, että on lottovoitto syntyä Suomeen, jota on totuttu Suomen kohdalla

toistelemaan.

Toisaalta puhe lähtökohtien erilaisuudesta ja moraalinen vakuuttelu ("turha väittää että

ne on samat") on myös sen merkityksen tuottamista, että näin vain on, eikä asialle mah-

da mitään. Toinen haastateltava ilmaisee sen sanoin:

Näyte 36.

Näin aina on ollut, että on ollu rikkaita ja köyhiä ja Robin Hood koitti tasata tässä vä-

lissä näitä. (H1m)

Robin Hoodin mainitseminen tuottaa merkitystä taas toiseen suuntaan, sen moraalijär-

jestyksen tuottamiseen, että kaikille pitäisi jakaa hieman tasaisemmin omaisuutta. Esitän

sen tässä, sillä kyseisessä vuorovaikutusyhteydessä haastateltava vain toteaa asian Ro-

bin Hoodin mainitsemalla, ja jatkaa tarttuen selkeästi lähtökohdilla selittämisen jäsen-

nykseen. Puhuja tuottaa erityisesti kotikasvatuksen ja koulutuksen merkitystä tärkeänä

vaikuttavana tekijänä.

Näyte 37.

Tietysti silläkin on merkityksensä, mihinkä syntyy. Ja minkälaisen kotikasvatuksen saa.

Mitä siellä painotetaan, käsketäänkö heti töihin vai painotetaanko sitä, että pitäs opis-

kella, opiskella ja opiskella ja siitä vaikka maisterina haluat tehdä kivitöitä ja jos sä



79

haluat niin sä voit tehdä, mutta jos sä rupeet kivitöihin peruskoulun jälkeen, nii et sä voi

ikinä tehdä mitään muuta. Ja ruumiillinen työhän on ihan kunnioitettavaa ja sillä voi

ihan hyvin ansaita, mutta että se koulumahdollisuus kuitenkin pitäs. (H1m)

Seuraavassa aineistoesimerkissä puhuja kiinnittää huomion myös lähtökohtiin. Tässä

esimerkissä tulee myös määriteltyä mitä köyhyys on lähtökohdilla selittämisen jäsen-

nyksessä. Se on sosiaalitoimiston asiakkuutta. Sosiaalitoimiston asiakkaan subjektiposi-

tio voisi kuulua myös aiemmin käsiteltyyn aineellisen realismin jäsennykseen. Tässä

sosiaalitoimiston asiakkuuden subjektipositio tuotetaan kuitenkin selkeästi lähtökoh-

dista ohjautuvaksi positioksi. Lähtökohdilla selittämisen kulttuurisessa jäsennyksessä

köyhyys on siis selvästi jo koti-Suomessa, ja siten lähempänä kuin globaalijäsennyksen

tarjoamassa maailmanlaajuisessa viitekehyksessä. Köyhyys ei tässä määrity näläksi tai

hädäksi vaan nimenomaan sosiaalitoimiston asiakkuudeksi, mikä on erilaista köyhyyttä,

aktiivista toimijuutta – asiakkuutta. Toisaalta tämä asiakkuus tuotetaan tässä sukupolvi-

en "kirouksena", kolmannen polven sosiaalitoimiston asiakkuutena, jossa aktiivinen asi-

akkuustoimijuus muuttuukin ”määrätyksi” ja välttämättömäksi kohtaloksi, joka sinänsä

vie toimijuuden kontrollointia pois yksilön ulottuvilta.

Näyte 38.

Ja no sitten tietysti köyhyyteen ja rikkauteen vaikuttaa no siis vanhempien tulotaso ja

koulutustaso ja tää. Koska siis kyllähän sen näkee, et tota et ne jotka on hyvin toimeen-

tulevista, hyvin koulutetuista perheistä hakeutuu itte samantyyppisille aloille, hakeutuu

opiskelemaan niitä. Ja samanlailla sitte toisinpäin kun on näitä kolmannen polven sosi-

aalitoimistoasiakkaita, et samanlailla noi eriytyy. Ja mun mielest se mikä yhteiskunnas-

sa on nykyään huolestuttavaa on se, että se just näkyy entistä selvemmin, et tavallaan

takasin siihen vuosisadan alun että teet sitä mitä isäsikin. (H4n)

Toisaalta lähtökohdilla selittämisen kulttuurisessa jäsennyksessä tuotetaan myös vas-

takkaisia merkityksiä köyhyydelle ja rikkaudelle, kuin puhetavan tarjoama pääjäsennys.

Seuraavassa puhuja ei esitä itsestäänselvänä sitä, että rikkaat lähtökohdat mahdollistavat

myös rikkaan elämän, vaan puheessa tuotetaan merkitystä, jossa myös aineellisesti köy-

histä lähtökohdista voi ponnistaa ”hyvään” elämään. Lähtökohtien merkitystä ei näin
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tuoteta itsestäänselvyyksiksi, vaan henkiset lähtökohdat nähdäänkin niiksi, jotka oike-

astaan merkitsevät. Tässä aineistoesimerkissä köyhyys on myös lähempänä: ”meillähän

on” tuo puheen lähemmäs, jopa meille Suomeen. Tässä maaseudulla asumista ei nähdä

esteeksi kuten aiemmassa esimerkissä (ks. näyte 35), vaikka maaseudulta ponnistaneen

tilanne tuotetaan kuitenkin puheessa poikkeukselliseksi. Henkisten lähtökohtien tuomi-

nen tässä esille sitoo jäsennystä myös eksistentiaaliseen jäsennykseen, jonka lisäksi vii-

vähdetään myös biologisen selittämisen puolella, kun haastateltava tuottaa työttömyy-

den jopa periytyväksi. Tässä voi myös puhua sukupolvien kirouksesta tosin kuitenkin

hieman erilaisin perustein, kuten edellä nähdyssä näytteessä (näyte 38).

Näyte 39.

Sehän riippuu jo lähtökohdista. Minkälaiseen kotiin syntyy ja minkälaiset eväät sieltä

saa. Ja se ei aina sen kodin ei tartte olla varakas eikä rikas, silti voi saada sieltä sem-

moset vahvat peruslähtökohdat jotta. Meillähän on esimerkkejä paljon niistä, jotka on

köyhistä oloista tulleet ihan lahjakkaiksi päässeet esille. Tiedemiehiä tai kirjailijoita,

taiteilijoita ihan ketä vaan että. Että se on yks asia. Mut et puhutaan sitä nyt et monen

sukupolven työttömyyttäkin on, että semmosta monenkin sukupolven, että se ois periyty-

vää, mutta se johtuu kyllä sitten paljon muustakin ku siit työttömyydestä, se johtuu siit et

ei oo antaa henkisiäkään semmosia eväitä. Mutta meillähän on hirveän vaatimattomista

oloista tosiaan maalla ennen maailmassa ihmisiä kuitenkin päässy eteenpäin vaikka

sillon ei ollu koulukaan, no olihan se kansakoulu aina olemassa, mutta siitä eteenpäin

niin piti olla rahaa. Että ihme, että ne on vaan ponnistelleet sitte. (H5n)

Lähtökohdilla selittämisen jäsennys on hajanainen, mutta sinällään rikas. Lähtökohdilla

selittämisessä köyhyys on tutumpaa, ja perustuu suomalaisessa kulttuurissa jo tutumpiin

mielikuviin. Lähtökohdilla selittämisen jäsennyksessä tuotetut köyhän subjektipositiot

ovat työttömän, sosiaalitoimiston asiakkaan, maalaisen ja vaatimattomista oloista tul-

leen positiot.
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6.2.3 Rakennejäsennys

Yhteiskunnan rakenteet tuotettiin usein köyhyyden syyksi, ylläpitäjäksi tai vain faktak-

si, joka vallitsee, mutta jolle ei oikeastaan voi mitään. Kaikkea tällaista puhetta nimitän

rakennejäsennykseksi. Tämän otsikon alla on eritelty kaikkea sitä, mikä tuotetaan pu-

heessa jotenkin rakenteen tuottamaksi, rakenteissa olevaksi tai yhteiskunnallisiin olo-

suhteisiin liitettäväksi. Tämä on ehkä erittelemistäni kulttuurisista jäsennyksistä va i-

keimmin rajattavissa ja se kietoutuu eniten muihin jäsennyksiin, erityisesti aineellisen

realismin jäsennykseen. Rakennejäsennyksen rajat elävät, ottavat mukaan rajatapauksia,

kulttuurisia merkityksellistämisresursseja, jotka voisi perusteluin siirtää poiskin tämän

otsikon alta. Tehdäkseni kuitenkin selväksi haastatteluissa tuotettua todellisuutta köy-

hyydestä haluan kiinnittää rakennejäsennyksen niihin rihmoihin, joita tähän kerään. Ra-

kennejäsennyksen analysoiminen oli myös siksi vaikeaa, että se sisältää selittävän pu-

heen lisäksi myös kuvailevaa puhetta.

Rakennejäsennyksessä köyhyys siirtyy taas ”lähemmäksi” maailmanlaajuisesta kon-

tekstista. Olen joutunut tekemään joitakin rajanvetoja analyysissäni, ja tulkitsemaan ra-

kennejäsennyksen alle sellaistakin puhetta, jonka voisi ymmärtää esimerkiksi globaali-

jäsennykseen kuuluvaksi. Rakennejäsennykseen olen kuitenkin tulkinnut kaiken sen pu-

heen, joka syyttää yhteiskuntarakenteita köyhyydestä ja näkee köyhyyden yhteiskunta-

rakenteissa olevana tosiasiana. Rakennejäsennystä määrittää erityisesti aineelliset ja ta-

loudelliset seikat, eivät henkiset seikat. Rakennejäsennykseen olen liittänyt myös pu-

hetta, jossa köyhyys kuuluu erityisesti Suomeen, vaikka tällaisen puheen voisi liittää

esimerkiksi aineellisen realismin jäsennykseen. Tällainen puhe erottaa kuitenkin Suo-

men köyhyyden selvästi pois globaalista kontekstista. Selvä poikkeuskin kuitenkin löy-

tyy: Seuraavassa aineistonäytteessä haastateltava käsittää Suomenkin köyhyyden osana

maailmanlaajuista viitekehystä, ja näin esimerkin voisi laskea globaalijäsennykseen

kuuluvaksi. Jäsennyksessä ei tuoteta sitä, miten Suomen köyhyys ja maailmanlaajuinen

köyhyys ehkä eroavat.
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Näyte 40.

[S]itte et jos just puhutaan niinku, no Suomen köyhistä tai maailman köyhistä tai kehi-

tysmaitten velkaongelmista tai tällasesta, nii sitte sen ajattelee talouden kautta. (H4n)

Muistutan tässä, että globaalijäsennyksessä köyhyyden tuottaminen tapahtui maailman-

laajuinen-henkilökohtainen -ulottuvuudella. "Suomen köyhät" on kuitenkin kategoriana

erotettavissa pois henkilökohtaisen alueelta. "Suomen köyhät" on asia, jonka voi sijoit-

taa myös globaalijäsennyksen sisälle. Rakennejäsennyksessä ollaan kuitenkin ehkä hie-

man lähempänä henkilökohtaisen ääripäätä, vaikka tässä ei operoidakaan samalla ulot-

tuvuudella kuin globaalijäsennyksessä. Rakennejäsennyksessä tarkastelu tapahtuukin

mielestäni Suomen yhteiskunta - henkilökohtainen -ulottuvuudella, missä tapahtuukin

mielenkiintoista liikettä.

Edellisessä aineistoesimerkissä haastateltava siis rakentaa eksplisiittisesti köyhyyden

laajempaa merkitystä talouden kautta. Tällöin käsitteellä ”Suomen köyhät” tehdään im-

plisiittisesti merkitystä siitä, että köyhyys on jotain jonka voi upottaa oman yhteiskun-

tamme rakenteisiin. Tämä on ainoa selkeästi tehty viittaus koko aineistossa, jossa

”Suomen köyhyys” merkityksellistetään talouden kautta samassa yhteydessä kuin

”maailman köyhyys”.

Globaalijäsennyksessä maailmanlaajuinen - henkilökohtainen akselille maailmanlaajui-

sessa ääripäässä oleva köyhyys tuotettiin todelliseksi köyhyydeksi, joka on nälänhätää ja

esimerkiksi katastrofialueiden kurjuutta. Rakennejäsennykseen kuuluvassa puheessa

häivähti vain harvoin todelliseksi köyhyydeksi tuotetut todistelut. Tässä totaaliseksi

köyhyydeksi tuotetaan sosiaalitoimiston asiakkuus ja leipäjonossa jonottaminen, jotka

on suomalaiseen yhteiskuntaan liitettävissä olevia asioita. Puhe on ensimmäisessä per-

soonassa tapahtuvaa puhetta, mutta haastateltava ei tarkoita itseään.

Näyte 41.

Jos mullei oo mihinkään rahaa, nii et mä oon ihan totaalisen köyhä, et mää käyn sos-

suluukulla ja leipäjonossa, ni emmä tiedä onks siinä sitte löydy paljon mitään hyvää.

(H1m)
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Köyhyys tuotetaan rakennejäsennyksessä erityisesti kapitalistisen voiton tavoittelun

oheistuotteena syntyvänä ilmiönä. Köyhyys merkityksellistetään työttömiä vaivaavaksi

ilmiöksi, jolloin köyhästä piirtyvä kuva seuraavassa aineistonäytteessä on osaava, rehti

mutta työtön kansalainen. Näin ollen rakennejäsennyksen uusintamassa moraalijärjes-

tyksessä työttömän subjektipositio on moraalisesti hyveellisempi kuin esimerkiksi per-

soonallisuuden ominaisuuksilla selittämisen jäsennyksen työttömän positio. Haastatel-

tavan puheesta heijastuu henkisten arvojen korostus, jossa yritysmaailma voittoa tavo i-

tellessaan on ”riistokalastaja”, joka sokeutuu henkisille perusarvoille: Toisilla on liikaa

töitä ja he väsyvät taakkansa alla, kun taas toisille ei edes anneta mahdollisuutta tehdä

töitä. Yhteiskuntakin on ikään kuin yritysmaailman armoilla ja tässä yritysmaailman

voiton tekeminen tuotetaan yhteiskuntaa ”rappeuttavaksi” tekijäksi. Tämän merkityk-

sellistämistavan kutsuma subjektipositio on aktiivisen työttömän työnhakijan subjekti-

positio. Yritysmaailma on paha toimija, jolloin tässä merkityksellistämisteossa puhuja

asettuu työtöntä köyhää ymmärtävän positioon.

Näyte 42.

Kyllä siis vaikuttaa siltä, että nykymaailmassa, nimenomaan puhutaan vaikka viime-

sestä kuluneesta kymmenestä vuodesta, niin tota yhteiskunnan rakenteissa on korjaami-

sen varaa paljo. Koska meillä on valtavasti hyviä osaavia ihmisiä, joilla on halua,

edellytyksiä, kaikki edellytykset tehdä hyvää työtä, tuoda oman työpanoksensa tai sa-

notaan kansalaispanoksensa tän yhteiskunnan hyväksi (--). Ja sitte on taas näitä yli-

työllistettyjä, jotka kärsii mahahaavan kanssa ja tuota joiden tätä työkapasiteettia taas

riistokalastetaan voi sanoa. Ja se ei oo oikeen ketään kohtaan näistä. Se on mun mie-

lestä karmeeta hyväkskäyttöö sekä näille, jotka tekee sitä työtä sekä näille jotka eivät

saa tehdä työtä. Sitte on tietysti, vaikuttaa siltä, en oo kauheen tarkkaan perehtyny,

mutta siis sen verran mitä tiedotusvälineitä voi seurata, tai niitä seuratessa luo oman

käsityksensä ni kyllä sitte on semmonen joukko, joka hyötyy tästä asetelmasta. Ja tää-

hän on seurausta siitä, että on näitä jotka haluaa optimoida taloudellisen hyödyn ja

unohdetaan nää inhimilliset näkökohdat. Jotka huom, on koko yhteiskunnan hyvinvoin-

nin kannalta, ei pelkästään taloudellisen hyvinvoinnin kannalta, myös sen, mutta siis

koko sen kestävyyden kannalta on hyvin merkittäviä. Et tämmönen yritysmaailmassa
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tuloksen tekeminen, hyvinvointia paljon mitataan sillä, et minkälaista tulosta yhtiö te-

kee. Se on harhaanjohtavaa ja pettävää. Sen tuloksenteon kääntöpuolella on koko ajan

se semmonen yhteiskunnan rakennuksen nurkka jota jäynätään sieltä juurelta pois ki-

vijalkaa, heikennetään koko ajan. (--) Tuntuu, että on hurjan paljon sokeutta, ollaan

sokeita kokonaisuudelle. (H11m)

Rakennejäsennys tuottaa köyhyyttä moniäänisimmin. Muutama puhuja tuottaa köyhyy-

den suoraan 1990-luvun ankaran laman kautta, ja selittää tällä köyhyyttä. Näin köyhyys

voi siten olla ”tavallista kansalaista” koskeva kohtalo, jolloin köyhän subjektipositio on

laman aikana velkaantuneen positio. Tässäkin moraalijärjestyksessä köyhä on syyttö-

män positiossa. Haastateltava puhuu empaattisella sävyllä ymmärtäen laman aikana ko-

via kokenutta kansalaista.

Näyte 43.

Mutta kyllähän sitte köyhyyttä nythän laman aika moni joutu köyhäks ihan syyttäkin kun

oli taannu, sukulaisille tai ystävilleen aika kevyesti varmasti taattiin, mentiin takaa-

maan monta kertaa ja saatto menettää oman asuntonsa. No siitä saatto tulla köyhyys.

Ihan hirveitä ne tapaukset. (H5n)

Taloudellisten ja yhteiskuntarakenteellisten selitysten polttopisteessä köyhyys näyttäy-

tyy myös syrjäytymisenä ja alkoholisoitumisena, huono-osaisuutena. Syrjäytyminen on

myös virallisessa sosiaalipoliittisessa päätöksenteossa tuotettu köyhyysnäkökulma (ks.

esim. Rauhala 2000). Tässä puhe on yhteiskunnallisella tasolla, Suomen yhteiskunnan

ulottuvuuden ääripäässä poissa henkilökohtaiselta alueelta. Tällaisen puhetavan sisältä-

mät subjektipositiot ovat huono-osaisten (vrt. Rauhala 2000) subjektipositioita. Seuraa-

vassa näytteessä alkoholisoituminen on se konteksti, jossa erityisesti Suomea koskevaa

köyhyyttä tuotetaan ja tehdään ymmärrettäväksi.

Näyte 44.

[N]ää yhteiskunnan syrjäytyneet ja alkoholisoituneet ja tän lajin köyhyys. (H4n)
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Rakennetyöttömyys on paljon puhuttanut laman jälkeisessä Suomessa syntynyt kulttuu-

rinen kategoria. Seuraavassa näytteessä haastateltava tuottaa juuri työttömyyden kautta

köyhyyden ilmenemistä. Henkinen ja aineellinen köyhyys kietoutuvat tässä työntekoon

liittyvässä puheessa yhteen. Haastateltava tuottaa merkitystä, jossa työttömyys köyhyy-

den aiheuttajana aiheuttaa myös henkistä köyhyyttä itsetunnon alenemisena. Tässä

mielessä näkemys lähenee eksistentiaalisessa jäsennyksessä tuotettua henkisesti köyhän

subjektipositiota.

Näyte 45.

Sehän ois kaikkein ratkasevinta jos ihmisellä olis töitä. Että itse sais sen elantonsa han-

kittua. Että minustahan se sitte lisäis ihmisestä omaa itsetuntoa. Mutta näinkun se on,

sä joudut joka paikasta, tullu työelämässä jo poispotkituksi, ni sultahan on viety taval-

laan kokonaan se, sinun työelämäshän on mitätöity. Niin ei siinä nyt kovin sitten enää

itsetuntokaan kohoa. (H7n)

Toinen haastateltava tuottaa seuraavanlaisen puheen, kysyttäessä onko Suomessa kuilua

hyvä- ja huonotuloisten välillä. Näytteessä tuotetaan merkitystä myöskin alkoholisoitu-

neisuudesta ja siitä miten tämä näkyy katukuvassa.

Näyte 46.

No vaikka rautatieasemalla se näkyy. Linja-autoasemalla. Tossakin noita joskus olen

käyny kyllä kävelly, nii kyllä se täällä kesällä näkyy. Että kyllä se näkyy valitettavasti

talvellakin, mutta ihmisiä on enemmän kesällä näkyvillä. No sitte ku mennään tohon

asemalle, nii siinä se köriläinen on tyytyväisiä kun ne saa sen punakorkkisen aamulla ja

toisen ehtoopäivällä. (H1m)

Yllä olevassa kappaleessa tulee myös selkeästi esille se, että millaisen köyhän tällainen

puhetapa sisältää. Jokainen Helsingin rautatieasemalla tai linja-autoasemalla liikkunut

tietää, mitä puhuja tarkoittaa ja millainen tämän jäsennyksen sisältämä köyhä on. Mie-

leen tulee kuva rautatieasemalla liikuskelevasta yhteiskunnan huono-osaisesta, hieman

resuisen näköisestä ehkä humalassa olevasta ohikulkijasta, joka pyytää kolikkoa bussi-

lippuun, ruokaan, tupakkaan tai olueen.
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Sama haastateltava jatkaa rakennejäsennykseksi tulkittavaa merkityksellistämistekoaan.

Aineistonäytteessä on esillä nyt selvästi kahta eri lajin köyhyyttä, ja kahdet erilaiset

subjektipositiot, jotka puhuja tuottaa suomalaisen yhteiskunnan köyhyydestä. "Mökin

mummo" ja "pulituuriukko" tuottavat kuvaa eri lajin köyhistä. Molemmat merkitykset

uusintavat erilaista moraalijärjestystä. Puhujan selonteko houkuttelee lukijaa tulkitse-

maan, että mökissä asuvan mummon köyhyys ei ehkä mummon itsensä mielestä ole

edes köyhyyttä, kun taas alkoholisoituneen köyhyys on köyhyyttä, ja sellaisenaan valti-

on välinpitämättömyyttä. Puhuja rakentaa siis köyhyyden molemmissa tapauksissa yh-

teiskunnan rakenteiden ja toimintatapojen syyksi, mutta molempiin jäsennyksiin sisäl-

tyy erilainen moraali. Puhuja rakentaa merkitystä, jossa alkoholisoituneen näkökulmasta

valtio on moraalisesti paha, mutta mökin mummon näkökulmasta valtiolla ei ole suurta-

kaan moraalista merkitystä.

Näyte 47.

Se pitäs aatella aina, et niinkun mä just sanoin joku vanha mökin mummo, se on erittäin

tyytyväinen elämäänsä ja meidän mittapuun mukaan sillei oo ku se kansaneläke, muu-

tama vanhassa rahassa tuhannen markkaa ja hän tulee sillä hyvin toimeen ja auttaa

vielä lapsen lapsiaan ja on erittäin tyytyväinen siellä punasessa mökissään. (--) Mutta

sitten tietysti taas jos aattelee niitä pulituuriukkoja, ni sillä rahalla ei saa montaakaan

punapääpulloja ja ne on köyhiä ja kamalia ja valtio ei pidä heistä huolta yhtään. (H1m)

Aikaisemmissa jäsennyserittelyissäni – eksistentiaalisen ja globaalisen jäsennyksen

kohdalla – pystyin selkeästi sanomaan yhdellä lauseella, mitä noiden jäsennysten sisäl-

tämä köyhyys on ja millaisen köyhän jäsennys sisältää. Rakennejäsennyksen sisällä

köyhyys on kuitenkin monenlaista ja jäsennyksen sisältämät subjektipositiot ovat näin

ollen vaihtelevammat. Rakennejäsennys sisältää monia erilaisia subjektipositioita, kuten

syrjäytyneen, huono-osaisen sekä alkoholisoituneen positiot. Näillä subjektipositioilla

on kuitenkin yhteinen nimittäjä, joka on paha valtio tai yritysmaailma. Näin ollen ra-

kennejäsennyksessä esiintyvät subjektipositiot ovat uhrien tai viattomien subjektiposi-

tioita.
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Rakennejäsennykseen sisältyy sekä köyhyyttä selittäviä piirteitä, sekä köyhyyttä kuvaa-

via piirteitä. Herääkin kysymys, että sisältääkö rakennejäsennys sittenkin monta erilaista

puhe- tai jäsentämistapaa, ja onko näin moniäänistä tulkintaa järkevä pakottaa yhden

otsikon alle. Mielestäni kuitenkin rakennejäsennystä määrittävät merkitykset (raha, yh-

teiskuntarakenteet ja köyhyyden siirtyminen lähemmäksi eli suomalaista koskevaksi

sekä uhripositiot) ovat tarpeeksi tiiviitä merkityksiä yhden otsikon nimeämiseksi, sillä

ne kertovat millaiseksi köyhyys rakennejäsennyksessä määritellään. Tässä tulee todis-

tetuksi myös se, että jäsennykset eivät esiinny selkeästi yksin tai irrallaan toisistaan,

vaan aina suhteessa toisiinsa, yhteenkietoutuneina.
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7. RISTIRIITAISIA VAI YHTEENKIETOUTUNEITA JÄSEN-

NYKSIÄ?

Mikko Lehtosen (1998, 25) mukaan vallitsevien, jäänteenomaisten ja orastavien merki-

tysten olemassaolo viittaa siihen, että merkitysten maailmassa käydään jatkuvaa mitte-

löä siitä, kuinka todellisuus käsitetään ja mitä siitä voidaan sanoa. Dean & Melrosekin

(1999, 171) tuloksiaan esitellessään totesivat, että köyhyydestä puhutaan monilla erilai-

silla, jopa kilpailevilla tavoilla. Tässä mielessä omasta aineistostani kummunneet köy-

hyyden kulttuuriset jäsennykset ovat monisyiset ja erilaisia merkityksiä löytyy paljon.

Aineistostani ei löytynyt yhtä jäsennystä yli muiden, joka olisi esiintynyt pelkästään it-

sestäänselvänä ja vaihtoehdottomana, ja jota tässä mielessä voisi kutsua hegemoniseksi

jäsennykseksi (vrt. Jokinen & Juhila 1993, 81).

Mielestäni erittelemäni kulttuuriset jäsennykset enemmänkin palvelivat toisiaan, kuin

olivat keskenään ristiriitaisia, eli olisivat tässä mielessä kilpailevia merkityksiä, haasta-

teltavien rakentaessa subjektiivisia merkitysmaailmojaan. Esimerkiksi seuraavassa ai-

neistonäytteessä eksistentiaalisen jäsennyksen henkinen ja aineellinen köyhyys sekoit-

tuu aineellisen realismin jäsennykseen, ja näiden puhetapojen avulla haastateltava selit-

tää moraalisesti millainen toimija köyhyys on. Köyhyys näyttäytyy vahvana toimijana,

jota vastaan toinen toimija – yhteiskunnan huono-osainen – ei jaksa kamppailla, eikä

selviä vaan luisuu yhä huonompaan tilanteeseen. Puhuja tulee näin moraalisesti teh-

neeksi eroa köyhyyden ja laiskuuden välille. Köyhyys ei johdu yksilön laiskuudesta

vaan jostain vahvemmasta, jolle ei yksinkertaisesti voi mitään. Tällaiseen pohjalle lui-

sumiseen haastateltava liittää aineellisen sekä henkisen köyhyyden, ja aineistonäytteen

viimeisessä osassa vielä positioi itsensä empaattiseksi ymmärtäjäksi toteamalla, että

tällainen tilanne on todella huono (paha). Tämä on myös jonkinlaista uhripuhetta, johon

sisältyy se kulttuurissa vallitseva moraalinen idea siitä, että ne joilla on mahdollisuus

valita, ovat vastuussa teoistaan (vrt. Suoninen 1993b, 143). Tässä puheessa näyttää siltä,
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että joillakin ei ole mahdollisuutta valita. Näin ovat kietoutuneet yhteen sekä persoona l-

lisuuden ominaisuuksilla selittäminen, rakennejäsennys sekä eksistentiaalinen jäsennys.

Näyte 48.

HVA: Koska mää ajattelen köyhyyden etupäässä niinku tämmösenä niinku no saman-

lailla ku rikkauden niinku ensisijaisesti tämmösenä henkisenä tilana. Ja et mut sitten

tulee nää, sitten tulee tää talous, sitten myös nää yhteiskunnan syrjäytyneet ja alkoholi-

soituneet ja tän lajin köyhyys tulee sitten kolmantena. (kasetin puolen vaihto) Miten sen

nyt sanois. Pärjääviä köyhiä ja sitten näit jotka ei selviä tai ei jaksa tai tota luisuu koko

ajan kauemmaks. Ja sitten niiden kohdalla mä myös yhdistän sen siihen paitsi sen ai-

neellisen köyhyyden niin myös tota tän elämän mielekkyyden katoamisen tai siis siinä

mielessä köyhyyden.

MK: Et sit se on nii[nku molemmat yhdessä]

HVA:       [sit se on molemmat     ] yhdessä ja sillon se on musta todella paha.

(H4n)

Yllä oleva näyte on hyvä esimerkki siitä, miten haastateltava aktiivisesti kietoo köyhyy-

den kulttuurisia jäsennyksiä toisiinsa ja rakentaa näin aktiivisesti subjektiivisia merki-

tyksiään. Voikin sanoa, että omat valintani tutkijana sekä aineistosta nostamani jäsen-

nykset tuottavat yhdenlaista todellisuutta, joka toisten tutkijoiden tekemänä näyttäisi

ehkä hieman erilaiselta. Esimerkkinä suhteessa omiin valintoihini voin esittää Deanin &

Melrosen (1999) nimeämän puutediskurssin, mihin liittyi köyhyyden "toiseus". Tähän

puheeseen liittyi hieman samoja köyhyyden henkisiä sekä aineellisia puolia, mitä haas-

tateltavani toi esittämissäni näytteissä esiin. Dean & Melrose (1999) erittelivät erilaisia

haastateltavien puheessa esiintyneitä määritelmiä, joita he lukivat kuuluvaksi tähän dis-

kurssiin. Näitä olivat esimerkiksi epämukavuus, nälkä, kurjuus, kärsimys, kunnioituksen

puute, itsetunnon katoaminen, likaisuus, toivottomuus ja avuttomuus. He siis yhdistävät

saman puutediskurssin osiksi sekä aineellisia että henkisiä puolia. (Dean & Melrose

1999, 179.) Myös oman aineistoni näytteessä haastateltava tuottaa aineellisen ja henk i-

sen kurjuuden toisiinsa kietoutuneiksi. Toisessa yhteydessä sama haastateltava kuiten-

kin päätyy eksistentiaalisen jäsennyksen tarjoamaan merkitykseen siitä, että henkisesti

rikasta elämää voi viettää, vaikka ei aineellisesti omistaisikaan paljoa. Tämän köyhyy-
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den hän tuottaa kuitenkin erilajiseksi köyhyydeksi kuin tässä tuotetun luisumisen ja

kurjistumisen.

Suomen köyhyydelle annetaan monia merkityksiä. Suomalaisen köyhän subjektipositiot

liittyvät alkoholisoituneisiin, päihteiden käyttäjiin, työttömiin ja kroonisesti sairaisiin.

Seuraavassa näytteessä rakennetun puheen tai lauseiden pätkät voisi sijoittaa joko ai-

neellisen realismin, persoonallisuuden ominaisuuksilla selittämisen jäsennykseen tai

rakennejäsennykseen. Aikaisemmin sama haastateltava tuli tuottaneeksi todellisen köy-

hyyden globaaliin viitekehykseen ja köyhyyden siten Suomessa marginaaliseksi (ks.

näyte 12.). Mitä tuohon marginaaliin sitten liittyy? Seuraavassa haastateltava tuottaa

tuon marginaalin sisältämät toimijat ja heidän subjektipositionsa. Marginaalinen köy-

hyys Suomessa saa tässä haastateltavan puheessa myös selittävän sävyn. Köyhyys se-

littyy näiden toimijoiden ominaisuuksilla, valinnoilla tai ajautumisella. Toisaalta raken-

nejäsennykseen kietoutuminen on tässä myös hyvin nähtävissä.

Näyte 49.

On varmaan tämmösiä hyvin pitkälle kroonisesti sairaita, on mielenterveysongelmaisia,

päihdeongelmaisia. Ne vois olla ja sit jotka on elämästä, yhteiskunnasta jollaki tavalla,

mikä se syy on sitte, päihteet, huumeet, sairaus, syrjäytyneet. Ja on kaiken tuen ulko-

puolella, et se voi olla joko itse aiheutettua tai sitten ihan nii et se on näitten elämän-

työn- Näitten tekijöitten takia on ohjauduttu siihen köyhyyteen. (H15n)

Lähtökohdilla selittämisen jäsennys sekoittuu persoonallisuuden ominaisuuksilla selit-

tämisen jäsennykseen seuraavan haastateltavan puheessa. Tässä tuotetaan ensinnäkin

lähtökohdilla selittämisen jäsennyksessä rakennettua todellisuutta siitä, että hyvistä

lähtökohdista ponnistetaan myös aineellisesti (ja henkisestikin) hyvään elämään. Per-

soonallisuuden ominaisuuksilla selittämisellä kuitenkin voidaan purkaa tätä merkitystä.

Näyte 50.

No ensinnäkin et millaseen perheeseen tai millasiin olosuhteisiin sattuu syntymään. (--)

Sitten on se, että ihminen voi syntyä hyvin köyhiin oloihin, mutta sil on niin sanotusti

potkua ja se on eteenpäinpyrkivä ja menee eteenpäin ja toinen taas voi syntyä ihan hy-
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viinkin oloihin ja sitten kuitenkaan sill ei oo sitä potkua ja se meneekin alaspäin sen ke-

hitys. (H16n)

Mielestäni eri ihmisten välillä oli eroja myös siinä, mitä jäsennyksiä he käyttivät ja mi-

hin subjektipositioihin näin sitoutuivat ja samastuivat. Tommi Hoikkalan (1993, 25)

mukaan asiantuntijapuhe ja arkipuhe poikkeavat toisistaan. Ne ovat luonteeltaan erilai-

sia ja siksi mielenkiintoisia. Mielenkiintoista aineistoni kannalta oli se, miten pienituloi-

semmat sitoutuvat eri jäsennyksiin kuin paremmin toimeentulevat. Jäsennysten yhteen-

kietoutuneisuus on sekä pienituloisempien että suurempituloisempien puheissa nähtä-

vissä. Jäsennykset kietoutuvat toisiinsa eri tavoin, riippuen siitä, onko henkilö pienitu-

loinen vai paremmin toimeentuleva. Tästä ei ehkä kuitenkaan voi vetää tämän aineiston

perusteella kovin pitkälle menevää yleistävää johtopäätöstä, eikä se ole tämän tutkie l-

man tarkoituskaan. Tutkielmani teoreettiseen orientaatioonikaan se ei istuisi. Tämän

tutkielman perusteella voi kuitenkin todeta, mikä on kulttuurisesti mahdollista ja ajatuk-

sia sekä uusia kysymyksiä herättävää. Jokinen ym. (1993b, 39) viittaavat diskurssin

käyttäjän käsitteeseen tarkoittaessaan sitä, miten ihmiset määrittävät itse itseään tai pu-

huvat kokemuksistaan milloin millaisillakin, ehkä ristiriitaisilla tavoilla. Näkisinkin, että

haastattelemani henkilöt tunnistavat kaikki kulttuurisesti mahdolliset köyhyyden jäsen-

nystavat, mutta käyttävät niitä funktionaalisesti subjektiiviseen merkitysmaailmaansa

soveltuen. Pohdintojen kautta, voidaan yrittää vastata miksi -kysymyksiinkin. Miksi

rikkaammat sitoutuvat toisiin jäsennyksiin kuin pienituloisemmat?

Pienituloisemmat (ilmoittamansa bruttotulon mukaan) ja rahojen riittävyyttä koskevaan

kysymykseen "vaikeuksin" -puolelle vastanneet sitoutuivat herkemmin eksistentiaalisen

jäsennyksen tuottamaan todellisuuteen. Tämä tapahtui erityisesti korostamalla eksisten-

tiaaliseen puhetapaan liittyvää henkisen rikkauden moraalista kategoriaa ja tuottamalla

aineellinen rikkaus moraalisesti arveluttavammaksi. Näin pienituloisemmat puhujat si-

toutuvat henkisesti rikkaan subjektipositioon, ja moraalijärjestykseen, johon kuuluu

henkisesti rikkaan elämän korostus, jossa materiaaliset arvot olivat vähemmän tärkeitä.

Sen sijaan  paremmin toimeentulevat, joiden bruttotulot ylittivät selkeästi heidän vas-

taamansa rahamäärän minimitulokysymykseen, ja jotka vastasivat rahojen riittävyyttä
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koskevaan kysymykseen "helposti" -puolelle sitoutuivat herkemmin aineellisen realis-

min puhetapaan liittyvään rahapuheeseen. Tämä tapahtui erityisesti rahapuheen tuotta-

misena tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi ja vasta sen jälkeen tuotettiin ehkä eksis-

tentiaaliseen jäsennykseen liittyvää puhetta, mutta ei kuitenkaan niin näkyvästi ja ko-

rostaen kun se tapahtui pienituloisempien kohdalla. Aineellisesti rikkaan positioon si-

toutuminen ei ollut kuitenkaan vahvaa, eikä myöskään henkisesti rikkaan positioon si-

joittuminen. Enemmänkin nämä henkilöt samastuivat siihen ajatukseen, että ilman

kohtuullista toimeentuloa ei voi olla onnellinen. Henkinen rikkaus liittyi siis heidän pu-

heessaan myös aineellisiin elinehtoihin. Aineistoni ei sisältänyt ”upporikkaiden” haas-

tatteluja vaan kyse oli lähinnä keskituloisista. Rikkaiden haastatteleminen tuottaisi var-

masti myös mielenkiintoisia sävyjä. Tutkielmani käsittelee köyhyyttä, joten rikkauden

pohtiminen jää muutenkin tässä vähemmälle.

Mielenkiintoista näissä nostamissani tulkinnoissa on mielestäni se kysymys, miksi esi-

merkiksi keskituloiset eivät takerru niin voimakkaasti eksistentiaalisen jäsennyksen

henkisesti rikkaan positioon kuin pienituloisemmat. Tässä onkin mielestäni kaksi mo-

raalijärjestystä vastakkain. Toinen moraalijärjestys sitoutuu oman henkilökohtaisen

kasvun ja muiden ihmisten kohtaamisen arvostamiseen, kun taas toisille aineelliset saa-

vutukset ovat ehkä se mitta, joka määrää ihmisen ”hyvyyden”. Toisin sanoen yksinker-

taistettuna voisi ehkä sosiaalipsykologian klassikkoteorioihin viitaten puhua viiteryh-

miin tai roolimalleihin kiinnittyvästä ihannesamastumisesta (vrt. Liebkind 1988, 70-71).

Uskoisin, että tässä on kyse myös monimutkaisemmasta prosessista, johon liittyy sekä

subjektiivisia omaan tilanteeseen liittyviä seikkoja että sosiaaliseen maailmaan liittyviä

seikkoja.

Esittämäni tulkinta ei ole ehdoton vaan poikkeuksiakin löytyy. Eräälle haastateltavalle

eksistentiaalinen jäsennys ja aineellisen realismin jäsennys olivat molemmat puhetapo-

ja, joihin haastateltava halusi sitoutua. Tässä vaihtoehdossa haastateltava sitoutuu ek-

sistentiaaliseen jäsennykseen, mutta ei samalla tavoin kuin muut henkisesti rikkaan po-

sition ottaneet haastateltavat. Haastateltava puhuu ensisijaisesti eksistentiaalisen jäsen-

nyksen merkityksenannoin ja tuottaa elämänsä rikkaaksi, eli tarttuu henkisesti rikkaan

subjektipositioon, mutta tuottaa myös tyytymättömyyttä tämänhetkiseen rahatilantee-
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seensa. Kuten aiemmin totesin pienituloisemmat sitoutuivat henkisesti rikkaan subjekti-

postioon. Tämän he kuitenkin tekivät tuottamalla tyytyväisyyttä omaan rahatilantee-

seensa.

Näyte 51.

Köyhyys on mielentila. Sil ei oo mitään tekemistä sen kans et paljonko rahaa on kukka-

rossa. (--) Mulla itselläni tällä hetkellä ni mun palkka on liian pieni. Et köyhäks mä en

kyllä tunnusta itteäni, mut et rahaa sais olla enemmän. (--) Mä koen, että mun elämä on

aika rikasta, mutta että rahaa sais olla vähän enemmän. (H14n)

Haastateltava päätyy piirtämään köyhyys-rikkaus -janalle kaksi viivaa (ks. liite 2, näyt-

tökortti 5), toisen kuvaamaan taloudellista tilannettaan ja toisen kuvaamaan "elämyk-

sellistä" tilannettaan. Elämyksellisesti hän kokee olevansa rikas, mutta taloudellisesti

kokee olevansa köyhyyden puolella. Hän ratkaisee eksistentiaalisen ja aineellisen jäsen-

nyksen ristiriidan tuottamalla kritiikkiä sitä kohtaan, miten subjektistakin on tullut ku-

luttava subjekti, jonka arvo mitataan kulutuksen määrällä. Kansalaisuus määrittyy tässä

kritiikissä ostovoiman kautta. Haastateltava rakentaa vastakkaista merkitystä kulutuksen

arvomaailmaa kohtaan.

Näyte 52.

Kaikki mitä siit seuraa että siis valinnanvapaus kapenee, valinnan mahdollisuus kape-

nee, (--) et sun arvo tavallaan mitataan sillä, et mitä sä pystyt kuluttamaan. Ja sua luo-

kitellaan sen mukaan ja sulle kohdistetaan erilaisia tuotteita ja palveluita ja tarjouksia

sen mukaan, että mitä sä pystyt kuluttamaan. Jos sul ei oo kulutuskykyä ni sun arvo

kansalaisena on aika pieni. (H14n)

Näin ollen haastateltava rakentaa subjektiivista merkitystä, joka repii häntä kahtaalle.

Toisaalta hän sitoutuu eksistentiaalisen jäsennyksen puhetapaan ja subjektipositioon

henkisesti rikkaasta ihmisestä. Toisaalta hän taas tuottaa katkeraa sävyä aineellisen rea-

lismin kautta. Kun ihmisen arvoa mitataan kulutuskyvyllä, kuten haastateltava tuottaa,

hän rakentaa myös tyytymättömyyttään omaan tilanteeseensa kulutuskriitikin kautta.

Näin haastateltavan subjektiivista merkitysmaailmaa leimaa tyytymättömyys omaan ai-
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neelliseen tilanteeseensa, eli pienituloisuuteensa, mutta tämäkin ratkaisu mahdollistaa

hänelle sitoutumisen henk isesti rikkaan subjektipositioon.

Kulttuuriset jäsennykset näyttäytyvät näin yhteenkietoutuneina ja puhujat käyttävät niitä

aktiivisesti rakentaessaan omaa merkitysmaailmaansa. Uskallan väittää, että se, mihin

positioihin puhujat sitoutuvat ja mitä jäsennyksiä he käyttävät riippuu heidän subjektii-

visesta elämäntilanteestaan sekä taloudellisesta asemastaan. Sukupuolellakin voi olla

asiassa merkitystä, mutta en nostanut sitä tutkielmassani tarkemmin pohdinnan kohteek-

si, sillä en huomannut sillä olevan tässä ratkaisevaa merkitystä. Nämä ratkaisut ovat ai-

na henkilökohtaisia ammentaen kulttuurisista puhetavoista. Vaikka kulttuuristen jäsen-

nysten käyttö näyttää ulkoapäin ristiriitaiselta, uskon että henkilöiden rakentamat sub-

jektiiviset merkitysmaailmat eivät ole ristiriitaisia, vaan jäsennykset kietoutuvat funk-

tionaalisesti yhteen henkilöiden käyttäessä niitä ja tuottaessaan merkitystä omasta ti-

lanteestaan.
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8. KULTTUURISESTA KÖYHYYSPUHEESTA EROTTAUT U-

MISEN KEINOJA HENKILÖKOHTAISINA RATKAISUINA

Aineistoa lukiessani huomasin, että köyhän subjektipositiot olivat sellaisia joihin ei

mielellään samastuttu, vaikka aineistoni sisälsi hyvin pienituloisiakin ihmisiä. Ryhdyin

miettimään, miten tämä köyhän positiosta erottautuminen tapahtuu. Tässä kappaleessa

analysoin tuota henkilökohtaisella tasolla tapahtuvaa irrottautumista köyhyyspuheesta.

Tasapainottelu ja irtiottojen teko kulttuurisista jäsennyksistä on dynaaminen prosessi,

jossa ammennetaan kulttuurisista jäsennyksistä oman elämäntilanteen ja kontekstin an-

tamissa puitteissa.

Aiemmissa kappaleissa analysoimani puhe oli selvästi köyhyyspuhetta, köyhyyden

kulttuurisia jäsennyksiä. Kun siirryn tarkemmin subjektiivisten merkitysten erittelyyn

ammentaen edellä erittelemistäni kulttuurisista jäsennyksistä ja niiden sisältämistä sub-

jektipositioista, analysoitavaksi tarjoutuva puhe ei ole enää köyhyyspuhetta vaan sel-

västi toimeentulopuhetta. Köyhyyden kulttuurisissa jäsennyksissä köyhyys kategoriana

on aina selvästi toisaalla tai yleisemmällä tasolla. Kun haastattelija esittää haastatelta-

van omakohtaisempiin köyhyyskokemuksiin liittyviä kysymyksiä tai haastateltavan pu-

he muuttuu omaehtoisesti ensimmäisessä persoonassa tapahtuvaksi puheeksi, köyhyys-

puhetta ei enää esiinny selkeinä jäsennyksinä, vaan köyhyys säilyy toisaalla kulttuurisis-

sa jäsennyksissä. Toimeentulopuhe mahdollistaa tämän siirtymän ja avaa uusia merki-

tyksiä "köyhyydelle". Köyhyydestä ei edelleenkään puhuta henkilökohtaisena asiana,

vaan köyhyyden käsitteen tilalle nousee toisia käsitteitä. Tässä kappaleessa analysoin

sitä, millaisen position haastateltava ottaa suhteessa köyhyyden kulttuurisiin jäsennyk-

siin ja niiden sisältämiin subjektipositioihin sekä millaisia subjektiivisia merkityksiä ja

subjektipositioita haastateltavat näin tulevat tuottaneeksi.

Mielenkiintoista oman aineistoni puitteissa on, miten selvästi objektiivisesti ”köyhim-

män” puheessa ei tuoteta eksistentiaalista jäsennystä ollenkaan. Toisaalta taas ”elämän-

tapaköyhän” puheessa sitä tuotetaan selkeästi hyvinkin voimakkaasti. Näillä päätelmillä
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lähden viimeistään nyt selkeästi pois ”oikeaoppisesta” diskurssianalyysista, mikäli en

ole sitä jo tehnyt. Erotan tekstimassasta yksittäisiä haastatteluja ja tarkastelen ”objektii-

visesti” pienituloisimpien haastatteluita ja puhujien haastatteluissa käyttämiä jäsennyk-

siä. "Objektiivisuuden" mittarina käytän henkilön vastausta rahat riittämään -

kysymykseen (EU-SILC S44)16, sekä henkilön ilmoittamia bruttokuukausituloja ja vas-

tausta kysymykseen, jossa pyydettiin sijoittamaan oma elintaso rikkaus–köyhyys –ja-

nalle (ks. Haastattelurunko ja näyttökortti 5, liitteet 1 ja 2). Objektiivisuus on siksi la i-

nausmerkeissä, että se on minun tutkijana tuottama merkitys minulle avautuneesta ai-

neistosta, sekä jossain määrin suhteessa objektiiviseen todellisuuteen, mikäli rahaa

käytetään elintason mittarina. Toisin sanoen bruttokuukausitulojen kohdalla on siis kyse

rahasummasta eli tässä mielessä määrällisestä muuttujasta. Rahasumma mahdollistaa

minulle vertailun muihin haastateltaviin.17 Tämä "objektiivisuus" ei ole välttämättä sillä

tavalla objektiivista, kuten se ymmärrettäisiin tosiasiallisina asiantiloina. Haastateltavan

ilmoittamat bruttokuukausitulot tai vastaukset rahojen riittävyyttä koskevaan kysymyk-

seen suhteutuvat hänen puheeseensa ja muihin vastauksiin, ja olen ottanut nämä huomi-

oon tulkintoja tehdessä.

Kun analysoidessani kulttuurisia jäsennyksiä tarkastelin koko aineistoani tekstimassana,

siirryn nyt tarkastelemaan yksittäisiä haastatteluja erillisinä yksikköinä. Tarkoitukseni

on laajentaa analyysiani tekemällä päätelmiä haastateltavien henkilökohtaisista merki-

tysmaailmoista eli subjektiivisista merkityksistä (vrt. Alasuutari 1999, 123-124). Tärke-

äksi tässä nousee erityisesti myös subjektiposition käsite, joilla ymmärrän tilanteiset

identiteetit, minää kuvaavat jäsenkategorisoinnit, itsemäärittelyt tai henkilöhahmotelmat

(Ronkainen 1999, 34-35). Subjektiiviset merkitykset eivät siten ole pelkästään sitä pu-

hetta, millä henkilö tuottaa itsensä. Subjektiiviset merkitykset ovat kiinnittyneinä myös

kulttuurisiin jäsennyksiin ja kulttuurin tarjoamiin puhetapoihin, ja ne voivat siksi olla

tiedostamatonta vaikkakin aktiivista valintaa. Omaa maailmaa tehdään ymmärrettäväksi

                                                
16 Koska SILC-kysymysten ymmärrettävyyden testauksessa (Kallio 2002) totesin, että tutkimushenkilöiden ymmärrys
rahojen riittävyyttä koskevasta kysymyksestä ei juurikaan vaihdellut, voin mielestäni käyttää kysymystä "objektiivi-
sena" viitepisteenä.
17 Rahasumman merkitystä objektiivisuuden kriteerinä voi tietenkin kritisoida, sillä kuten haastateltavani itse ilmais i-
vat, toiselle "paljon" rahaa voi olla toiselle "vähän" rahaa. Olen kuitenkin pyrkinyt suhteuttamaan tulkintani "köy-
hästä" tai "paremmin toimeentulevasta" aina koko haastattelun kontekstiin, sekä siinä tuotettuihin merkityksiin. Li-
säksi bruttotulot ovat nimenomaan haastateltavien omia tiedonantoja, eikä niitä ole mistään tarkastettu.
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subjektiivisen kautta, joka sekin ammentaa kulttuurisista resursseista. Seuraavassa yr i-

tän siis tehdä näkyväksi analyysierittelylläni subjektiivisen ja kulttuurisen kietoutumis-

ta.

Valitsin nämä haastattelut, sillä näissä tuli mielestäni selvimmin esille se, miten köyhän

positiosta otettiin irtiottoja. Kukaan haastateltava ei ehdottomasti ja ainoastaan ottanut

köyhän subjektipositiota, ja seuraavaksi erittelen miten tämä tapahtui. Ne haastateltavat,

jotka olivat ”objektiivisimmin” pienituloisia (ja tiesivät sen itsekin), joutuivat ehkä eni-

ten todistelemaan haastateltavalleen tilannettaan ja pienituloisuuttaan. Tällaisella itseto-

distelulla (vrt. Suoninen 1993b, 124) haastateltavat tekevät eroa köyhän subjektiposi-

tioon. Näin he ovat julkilausumattomasti huomanneet, että pienituloisuus on kulttuur i-

sesti liitettävissä köyhyyteen ja itsetodistelullaan paikkailevat tätä ristiriitaa.

8.1 Aktiivinen yksilötoimija

Aktiiviseksi yksilötoimijaksi nimeämäni haastateltava (H2m) on 39-vuotias naimaton

opiskelija, joka käy myös töissä. Bruttokuukausituloikseen hän ilmoittaa 420-840 euroa,

joskus satunnaisesti tulot kohoavat 1200 euroon. Haastateltava piirtää köyhyys-rikkaus

–janalle oman viivansa selkeästi köyhyyden puolelle, ja on vastannut rahat riittämään –

kysymyksessä (EU-SILC S44) vaihtoehdon ”pienin vaikeuksin”.

Tämä haastateltava tarttuu ensimmäiseksi rahapuheeseen eli köyhyyden aineellisen rea-

lismin jäsennykseen (ks. näyte 27.). Hänen puheensa käväisee myös eksistentiaalisen

jäsennyksen alueella, mutta haastateltava tarttuu puhetapaan lähes kokonaan minun tyr-

kyttämänäni.

Näyte 53.

MK: No tuleeks jotain muuta mieleen semmosta ei taloudellista sitte näist sanoista

[köyhyydestä ja rikkaudesta]?
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HVA: No ee… tietenkin väl… tietenkin sekin, et tota eihän eihän eihän onneksi elämä

oo pelkkää pelkkää taloudellisuuden ajattelua tai rahan ajattelua, et tota öh. Koska

voithan sä elää rikasta elämää tietyllä tapaa olemalla köyhä. Sulla kuitenkin siinä mie-

lessä köyhänä oleminen on onni elää et sun ei tarvi välittää mistään, et kaikki mitä sä

saavutat, nii se on tietyllä tapaa eteenpäin menoa. Se ei oo pelkkä siis rahakysymys siis

onneksi tai mä en ainakaan ajattele sitä niin. (H2m)

Eksistentiaalinen jäsennys ei kuitenkaan ole vahvoilla haastateltavan puheessa. Enem-

mänkin haastateltavan puhe kokonaisuudessaan sivuaa läheltä persoonallisuuden omi-

naisuuksiin tukeutuvia selityksiä, sillä haastateltava tuo yksilön vaikutusmahdollisuuk-

sia omaan tilanteeseensa esille erittäin vahvasti. Tällä puheella haastateltava alkaa mää-

ritellä itselleen aktiivisen yksilötoimijan subjektipositiota suhteessa köyhyyden kulttuu-

risiin jäsennyksiin. Mielestäni tämä puhe on selkeästi toimeentulopuhetta ja siten erot-

tautuu köyhyyspuheesta. Sinällään tällainen puhe on irrallaan aineiston muista köy-

hyyspuhetavoista, kulttuurisista jäsennyksistä. Tällainen puhe pääsee jo maailmanlaa-

juinen - henkilökohtainen -ulottuvuudella selvästi kohti henkilökohtaisen ääripäätä.

Haastateltava tuottaa merkitystä, jossa yksilön vaikutus- ja valintamahdollisuudet suh-

teessa omaan tilanteeseen riippuvat myös yhteiskunnallisista olosuhteista. Siten yksilön

valintamahdollisuudet peilautuvat myös rakennejäsennyksen kautta. Näin mahdollistuu

puhujalle aktiivisen toimijan position ottaminen suhteessa rakennejäsennykseen. Haas-

tateltava rakentaa itselleen vahvaa toimijuutta suhteessa köyhyyteen, ja hän tuottaa yh-

teiskunnan merkityksen taustalla olevaksi mahdollisuuksien määrittäjäksi ja yksilön

merkityksen aktiiviseksi oman tilanteensa ohjaajana. Seuraavassa aineistonäytteessä

köyhyys on vielä kategoriana mukana, mutta se liittyy rakennejäsennyksen tarjoamaan

puhetapaan.

Näyte 54.

Köyhyys on myös varmaan kiinni omasta itestään ja siitä mitä haluaa. Jos sä haluat

haluat parempaa niin, tai mun on helppo tietenkin sanoo näin kun mä elän yksin, et

mullon kuitenkin mahdollisuus saavuttaa sitä jos mä haluan. (--) Mut se että jos yhteis-

kunta antaa mahdollisuuden parempaan, niin mä uskon että ihmisillä on mahdollisuus

siihen jos siis yhteiskuntaolot on järjestetty niin. (H2m)
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Haastateltava ei sano ääneen olevansa köyhä, mutta sanoo kuitenkin rahojensa riittävän

pienin vaikeuksin. ”Pienin vaikeuksin” eläminen ei ole kuitenkaan köyhyyttä vastaan

taistelemista sotametaforien kielellä (näyte 27.), mitä merkitystä haastateltava rakensi

aineellisen realismin jäsennyksessä, vaan se on enemmänkin miettimistä, ja nimen-

omaan rahankäytön miettimistä, vaikka haastateltava tässä tarttuu haastattelijan tarjoa-

maan merkitykseen. Miettiminen ei ole siis köyhyyttä ääneen lausuttuna.

Näyte 55.

HVA: No mä ajattelin just sitä että okei tässä kuussa mulla on ne rahat ja mä saan ne

tässä kuus riittämään ja ens kuussakin pitää elää ja tässä kuussa pitää taas tehdä töitä

sen verran että ens kuussa tulee se raha. Mä teen keikkatyötä niin se että mun pitää las-

kea joka kuukaus se että, jos mä teen tässä kuussa näin paljon keikkaa tai töitä niin mä

saan nää rahat ens kuussa ja sit mä elän ens kuun.

MK: Aivan eli… se vaihtoehto toi pienin vaikeuksin tuli siitä, että joudut miettimään.

HVA: Joo mä joudun miettimään sitä. Mä aikasemmin kun mä olin työelämässä, mä

sain tietyn määrän rahaa okei, ja sitä kertykin sitä rahaa sitte. Mä saatoin ostaa tai

tehdä sitä sitten mitä mulle juolahti mieleen. Mut nyt mä joudun siis tosiaankin mietti-

mään niitä asioita ja pistämään niitä tietyllä tapaa tärkeysjärjestykseen. (H2m)

Myöhemmin haastateltava sanoo kuitenkin olevansa tyytyväinen nykyiseen elintasoon-

sa. Tällöin köyhän jäsenkategoria ja köyhyys subjektiivisena merkityksenä tulee suljet-

tua puheessa pois ja näin tehtyä eroa köyhän subjektipositioon. Vaikka henkilö vastaa

MORI:n absoluuttisen köyhyyden kysymyksessä saman summan kuin SILC-

minimitulokysymykseen ja ilmoittaa vielä tulotasonsa olevan tällä hetkellä sama, sekä

laskee tämänhetkisiksi tarpeikseen vain välttämättömät perustarpeet – asumisen ja ruuan

– hän kokee olevansa tyytyväinen tilanteeseensa. Köyhyys ei siis koske häntä subjektii-

visesti. Hänelle aineellisen realismin jäsennyksessä määritelty köyhyystyyppi (että ra-

haa pitäisi riittää perustarpeiden lisäksi myös hieman ylimääräiseen) ei ole realistinen

köyhyystyyppi. Hän sitoutuu perustarpeiden riittävyyteen, eikä katso niukan elämän

olevan köyhyyttä. Näin ollen YK:n absoluuttisen köyhyyden määritelmässä (UN 1995,
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57) esille tuotujen perustarpeiden tyydyttäminen on tälle haastateltavalle realistinen ku-

va.

Näyte 56.

No mä ajattelin sitä elintasoo, mihin tällä hetkellä mä oon tyytyväinen. Ja se niin et mi-

hin mä oon tyytyväinen tällä hetkellä ja mikä mun elintaso tosiaankin on. Joo siis väli-

aikaisesti mä oon tyytyväinen tähän elintasoon mikä mulla on kuitenkin. (H2m)

Haastateltava ei samastu mihinkään niistä köyhän subjektipositioista, joita olen eritellyt

aiemmin kulttuuristen jäsennysten yhteydessä luvussa 6, vaan määrittelee itselleen uu-

den aktiivisen yksilötoimijan position. Uskon, että opiskelijan jäsenkategoriaan sijoit-

tuminen osaltaan mahdollistaa tämän. Opiskelijalle köyhyys on siis viiteryhmään si-

dottu väliaikainen tila, joka saattaa ”helpottaa” köyhyyden kokemusta.  Tämä haasta-

teltava on puhunut rakennejäsennykseen kuuluvin merkityksenannoin Hakaniemen to-

rilla liikuskelevista köyhistä ja aineellisen realismin jäsennykseen kuuluvasta päivittäi-

sestä taistelemisesta tarttuen osittain myös eksistentiaalisen jäsennyksen puhetapaan

siitä, että voi elää myös rikasta elämää olemalla köyhä. Hän muodostaa omaa elintaso-

aan tarkastellen tyytyväisyyden subjektiivista merkitystä, ja sitoutuu puheessaan aktiivi-

sen yksilötoimijan subjektipositioon, jolla on mahdollisuus valita ja saavuttaa parempaa

halutessaan.

8.2 Henkisesti rikas

Eksistentiaalisessa jäsennyksessä tuotettu henkisesti rikkaan subjektipositio sekä lähtö-

kohdilla selittämisessä tuotetut subjektipositiot mahdollistavat puhetapojen tarjoamiin

positioihin samastumisen kulttuuriseen moraalikoodin mukaisesti ”hyväksyttävällä” ta-

valla. Erityisesti pienituloisemmat samastuivat helposti henkisesti rikkaan subjektiposi-

tioon ja rakensivat subjektiivista merkitysmaailmaansa näin oman tilanteen pohjalta.

Seuraavassa erittelen esimerkkihaastattelun avulla, miten näihin jäsennyksiin kiinnity-
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tään, mitä aineksia niistä poimitaan oman kokemuksen selittämiseksi, ja miten jäsen-

nysten tarjoamiin subjektipositioihin sitoudutaan.

Henkisesti rikkaaksi nimeämäni haastateltava on 30-vuotias naimaton nainen. Hän on

taidealalla18 ja ilmoittaa bruttokuukausituloikseen noin 1261 euroa. Hän vastasi SILC:in

rahojen riittävyyttä koskevaan kysymykseen ”pienin vaikeuksin”.

Eksistentiaalinen jäsennys tarjoaa mahdollisuuden samastua henkisesti rikkaan subjek-

tipositioon, jossa aineellinen köyhyys muodostuu moraaliseksi hyveeksi. Haastateltava

asettuu suhteessa köyhyyteen ja aineelliseen toimeentuloon henkisen rikkauden puolel-

le. Hän ottaa henkisesti rikkaan humanistisen subjektiposition, henkilön jolle raha ei ole

kaikki kaikessa, vaan vähemmälläkin – kohtuudella – pärjää. Hän ilmoittaa opiskelleen-

sa humanistisessa tiedekunnassa ja näin hän tulee tehneeksi eroa esimerkiksi ekonomei-

hin, mikä toimii tässä toisen tyyppisenä jäsenkategorisointina, joille raha ehkä merkitsi-

si enemmän. Merkitys tuotetaan ammentaen aineksia eksistentiaalisen jäsennyksen tar-

joamasta puhetavasta. Puhe sekoittuu lähtökohdilla selittämisen jäsennykseen, jossa

haastateltavan kokemusmaailmassa hänellä on hyvät henkiset lähtökohdat ja näin puhe

värittyy elitistissävyiseksi elämäntapaköyhyydeksi. Määrittelemällä itsensä humanistin

jäsenkategoriaan, haastateltava lähenee henkisesti rikkaan subjektiposition perusteluaan.

Näyte 57.

Mä luin taidehistoriaa yliopistossa niin että, no oonhan mä nyt akateemisesta perheestä

itekin, mut et hyvin paljon humanistisia aloja ei lue mikään rakennusmestarien lapset,

vaan kyl ne on akateemisilta aloilta. Ja aika paljon myös sitä että ei oo pakko ottaa

opintolainaa esimerkiks et vanhemmat tukee sen verran tai ne näkee sen tärkeenä. (--)

Jos aattelee nyt tätä tätä aineellista rikkautta niin näillä yleensäkin ottaen ketkä nyt on

ollu humanistisessa tiedekunnassa niin niille ei välttämättä se raha merkitse kaikkea.

Lähinnä se on enemmän se niin sanottu kohtuullinen toimeentulo joka nyt (naurahtaen)

on ehkä mulle rikkaus, mut että sitten taas nää jotka on kiinnostuneita todella rahasta

tai siitä mahdollisuudesta rikastua niin ne voi olla ehkä vaihtelevammin erilaisista per-

                                                
18 En ilmoita haastateltavan tarkemmin ilmoittamaa ammattia anonymiteetin suojaamiseksi.
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hetaustoilta, siis silleen mut et kuitenkin perheestä jos on arvostettu sitä aineellista toi-

meentuloo ja rikkautta. (H4n)

Eksistentiaalisen jäsennyksen henkisesti rikkaan subjektipositio muodostuu tuottamalla

yksilötason toimijakokija oman elämänsä kokijana ja oman elämän merkityksellisyyden

tuntijana. Elämän rikkauden kokeminen kiinnittyy tässä työn tekemiseen, mikä on me i-

dän yhteiskunnassamme totuttu ymmärtämään moraalisena hyveenä ja välttämättö-

myytenä. Palkkatyön sisältö ei kuitenkaan ole välttämätön pakko henkisesti rikkaalle

elämälle, kuten haastateltava puhui jo aiemmin (näyte 4.), vaan kyse on ennemminkin

omasta työstä. Tämä haastateltava tuottaa tilanteensa hyväksi, eli oma työ on myös sitä,

mistä saa palkkaa.

Näyte 58.

Et mullon sinänsä hyvin, et mä teen myös semmosia töitä mist mä tykkään. (H4n)

Haastateltavan merkityksenannot saavat todistelun voimaa, kun hän tuottaa myös toi-

senlaista kokemustaan elämän sisällöttömyydestä. Kun haastateltava myöntää tietävänsä

myös toisenlaisesta todellisuudesta, hän todistelee tietävänsä mistä puhuu. Sisällöttö-

myys tuotetaan selvästi menneisyyteen kuuluvaksi, ja siten pois omasta tilanteesta.

Näyte 59.

Köyhyydellä mä ajattelen sitä, et elämässä ei oo merkitystä tai ei tunnu olevan. Niinku

mitä ittelläkin on ollu, että miettii että miks mä olen täällä ja mitä mä teen ja minkä ta-

kia ja pettymystä siihen. (H4n)

Seuraavassa näytteessä haastateltava määrittelee itsensä pienituloiseksi, mutta ei ota

ihan köyhän subjektipositiota. Hänen subjektiivinen merkityksensä elintasostaan on siis

pienituloisuus, eikä totaalinen köyhyys. Haastateltava liukuu köyhyyden eri asteilla; hän

ei samastu ihan köyhäksi ja pitää suurempaa köyhyyttä kamalana, ja näin mahdollistaa

itselleen vähemmän köyhän positiota, jonka hän itse nimeää pienituloisuudeksi. Pieni-

tuloisuuden hän merkityksellistää nimenomaan tietoiseksi valinnaksi, sillä hän voisi

saada myös enemmän rahaa tekemällä enemmän töitä. Tässä kohtaa haastateltavan va-



103

lintoja voi verrata myös aktiivisen yksilötoimijan valintoihin. Näin haastateltava tulee

rakentaneeksi aktiivisesti merkitystä elämäänsä – hänen subjektiivinen kokemuksensa

elämästään ja pienituloisuuden osuudesta siinä selittyy tietoisella valinnalla – hänen

elämänsä on (henkisesti) rikasta sellaisena kuin se nyt on. Näin ollen se, mikä objektii-

visesti on ehkä köyhyyttä on haastateltavan subjektiivisessa kokemuksessa pienituloi-

suutta ja sinällään kohtuullista, henkisesti rikasta elämää.

Näyte 60.

Siis mä katson olevani pienitulonen, mut et emmä oo siis sinänsä ihan köyhä. Et on

mulla se mitä tarvitsen. Ja ainahan mä voin tehdä lisää töitä, jos must tuntuu et mä ha-

luan tehdä, saada lisää rahaa (nauru). (--) No musta suurempi köyhyys on kamalaa ja

sitten taas jos mä yritän tai pyrin saamaan enemmän rahaa, niin sillon mä joudun luo-

puu semmosista asioista jotka on mulle tärkeitä ja jotka tekee mun elämän rikkaaksi.

(H4n)

Seuraavassa aineistokohdassa näemme, miten haastateltava päätyy piirtämään kaksi

merkkiä köyhyys-rikkaus -janalle, ja millaisia merkityksiä hän antaa piirtämilleen vii-

voille. Toisaalta haastateltavaa ohjaa kulttuurissamme vallitseva käsitys ja iskulause,

että on ”lottovoitto” syntyä Suomeen. Tämän merkityksen haastateltava suhteuttaa koko

maailman tilaan tukeutuen globaalijäsennyksen tarjoamaan maailmanlaajuiseen ulottu-

vuuteen. Toisaalta haastateltava ei katso itseään aivan köyhäksi vaan pienituloiseksi,

mikä antaa hänelle mahdollisuuden selittää kulttuurisesti hyväksyttävällä tavalla omaa

kokemustaan toimeentulostaan tukeutuen eksistentiaaliseen jäsennykseen. Kuten jo to-

tesin haastateltava samastuu siis eksistentiaalisen jäsennyksen mahdollistamaan henk i-

sesti rikkaan ihmisen subjektipositioon.

Näyte 61.

HVA: No jos mä aattelen näin, että mä vedän kaks viivaa, nii tää toinen viiva, mä olisin

suunnilleen täällä, jos mä aattelisin koko maailman väestöö.

MK: Eli ihan tuolla rikkauden ääripäässä.

HVA: Nii. Mikä on siis suhteutettuna koko maapalloon. (--) Mut sit, jos mä aattelen

täällä Suomessa, nii mä sijoittaisin itteni varmaan jonnekin tänne köyhyyden lähimaille.
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MK: Just aivan. Miks toi viiva on tuolla rikkauspäässä koko maailmaa ajatellen?(--)

HVA: Siihen nähden et ku on syntyny Suomeen tai, siis kaikki tää koulutus ja mikä

täällä on. Tai yleensäkin ottaen länsimaissa, niin onhan sitä rikas jo pelkiltä lähtökoh-

diltaan. Että tuntis ittensä tosi tyhmäksi valittaessaan köyhyyttä jossain Etiopiassa.

(naurahduksia) Et mihin on suhteellisuuden tajunsa kadottanu. (H4n)

Haastateltava ottaa siis suhteessa eksistentiaaliseen jäsennykseen oman elämän merki-

tyksellisyyden kokijana henkisesti rikkaan subjektiposition. Eksistentiaalisen pohdinnan

jäsennyksen tulkintaresurssit antavat siis mahdollisuuden haastateltavalle merkityksel-

listää elämänsä ainakin henkisesti rikkaaksi, vaikka hän vastaakin rahojen riittävyyttä

koskevaan SILC-kysymykseen vaihtoehdon ”pienin vaikeuksin”. Itsensä määrittely pie-

nituloisen jäsenkategoriaan on siis eksistentiaalisen jäsennyksen moraalijärjestystä uu-

sintavaa. Pienituloisen position ottaminen antaa myös mahdollisuuden rakentaa subjek-

tiivista merkitystä, jossa elämä ei ole köyhää vaan täynnä sisältöä.

8.3 Köyhä ja ei

Aineistosta erottui yksi haastattelu sävyltään ja puheessa tuotetuin merkityksin erilaise-

na kuin muut haastattelut. Haastateltava oli myös "objektiivisin" kriteerein tarkasteltuna

aineiston köyhin vastaaja. Haastateltava on 38-vuotias yksinhuoltajaisä. Kotitalouteen

kuuluu hänen lisäkseen kouluikäinen tytär. Haastateltava ilmoittaa bruttokuukausitu-

loikseen 1518 euroa, ja sijoittaa itsensä rikkaus-köyhyys -janalle selvästi lähelle köy-

hyyden ääripäätä. Rahojensa hän ilmoittaa riittävän va ikeuksin.

Henkilö on haastattelussa aluksi melko vähäpuheinen, mutta tarttuu sitten karusti raken-

nejäsennykseen ja aineellisen realismin jäsennykseen, ja sijoittaa itsensä myös raken-

nejäsennyksessä sijaitsevaan työttömän subjektipositioon. Tosin tuo työttömyys on

mennyttä elämää, mutta työttömän position julkituomalla vaikkakin historiaan kuuluva-
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na haastateltava ilmoittaa tietävänsä mitä köyhyys on. Seuraavassa vuorovaiku-

tusepisodi.

Näyte 62.

MK: Mitä tulee ensiks mieleen ku sanotaan sanat köyhyys ja rikkaus?

HVA: Tuloerot. Selkeesti. Ei siin oikeen mitään muuta. Syrjäytyneisyys. Satun oleen

semmosel puolel hommissa et kyl se… no ei siel enää sil tavalla… mä oon lastenkodissa

hommissa, mutta kyl sielt aika paljon tulee sielt rikkaaltki puolelta kyllä porukkaa.

MK: (--) Mistä ne vois johtuu, mistä köyhyys johtuu ja mistä taas rikkaus?

HVA: Toisil käy munkki. Eiköhän se ainakin täl hetkel köyhyys johtuu ihan siitä, ettei

nää hallitukset, sossu tee yhtään mitään asian hyväks. Pystyis tekee, mutta ei tee.

H: Joo. Et se on niinku yhteiskunnan rakenteissa.

V: Joo. Ei ja onhan tietenkin nää ketkä vetää ittensä piikillä huonoon kuntoon tai juo

niin niille nyt ei voi mitään. Mut et semmosii ikävii väliinputoomistapauksii on. Mä oon

ollu itte 15 vuotta työttömänä, ni mä tiedän mitä se köyhyys on. Nyt mä oon vuoden

saanut tehdä onneks töitä. (H12m)

Yllä haastateltava sijoittaa itsensä selkeästi köyhyyden kategoriaan tai ainakin köyhyys

on koskenut hänen menneisyyttään. Hän tekee kuulijalle ymmärrettäväksi, että tietää

mitä köyhyys on. Puhe kääntyy heti mielenkiintoisesti itseen, toisin kuin muilla haasta-

teltavilla. Muut haastateltavat tarttuivat köyhyyden kulttuurisiin jäsennystapoihin ens i-

sijaisesti ja heti, ennen kuin ryhtyivät suhteuttamaan näitä omaan tilanteeseensa.

Näytteestä ei voi suoraan päätellä viittaako haastateltava väliinputoamistapauksilla it-

seensä ja ottaako hän itse väliinputoajan position. Asiayhteydestä näin voisi kuitenkin

päätellä, sillä heti seuraavassa lauseessa haastateltava ilmoittaa olleensa pitkään työttö-

mänä. Haastateltavan puheessa vuorottelevat oman tilanteen tuottaminen eri näkökul-

mista toisin kuin muissa haastatteluissa, joissa tuotettiin omaa tilannetta heti lähes yk-

sinomaan yhteen suuntaan ja positioon samastuen. Pienituloisten puhe oli heti pienitu-

loisten toimeentulopuhetta sitoutuen esimerkiksi eksistentiaalisen jäsennyksen henk i-

sesti rikkaan positioon, ja erottautuen köyhyyspuheesta, kuten edellä nähtiin. Tämän

haastateltavan puhe käy kuitenkin selkeästi köyhyyspuheen puolella heti ja viivähtelee
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siellä aika ajoin. Välillä haastateltava tuottaa tilannettaan huonoksi, ja välillä hän taas

sanoo pärjäävänsä. Tämän haastattelupuheen sävy on paljon rikkaampi ja suorasukai-

sempi vivahteiden vaihteluiltaan kuin edelliset haastattelut. Esimerkki tästä löytyy heti,

kun kysyn onko Suomessa kuilua hyvä- ja huonotuloisten välillä.

Näyte 63.

On. Siinähän se näkyy et Uoti on linnassa, ja ei se menetä niit rahojansa mihinkään

vaikka ne nyt yrittääkin niit ettii. Fryckmani makoilee etelässä, se näyttää aika selkeel-

tä. Ei mul ainakaan mitään muuta mahdollisuutta saada rahaa ku voittaa lotossa. Yk-

sinhuoltajaisä, että. Mut en mä valita, mä oon ihan tyytyväinen siihen et mä oon niin

kauan ollu loukussa, et mulla riittää pieniki raha. (H12m)

Yllä olevassa puheenvuorossa haastateltava tuottaa ensin katkeraan sävyyn julkisin esi-

merkein eräänlaista moraalista epäoikeudenmukaisuutta ja esimerkein henkilöi tämän

moraalisen epäoikeudenmukaisuuden. Viittauksella lottovoittoon ainoana mahdollisuu-

tena saada rahaa sekä yksinhuoltajuuteen haastateltavan katkeruus saa lisävoimaa. Sa-

man tien hän kuitenkin lieventää tätä katkeruutta ilmoittamalla olevansa "ihan tyytyväi-

nen" omaan tilanteeseensa ja pyrkii näin tasapainoisemmin toimeentulevan subjektipo-

sitioon. Haastateltavan puheessa siis vaihtelevat erilaiset jäsenkategorisoinnit ja itse-

määrittelyt (vrt. Ronkainen 1999, 34-35), ja siten haastateltavan subjektiposition mää-

rittäminen on hankalaa.

Myöhemmin haastateltava tuottaa puhetta omasta menneisyydestään, jolla hän tekee

ymmärrettäväksi omaa sijoittumistaan köyhyys-rikkaus -janalla. Hän asettaa itsensä ja-

nalla selkeästi lähelle köyhyyden ääripäätä. Haastateltava tuottaa tilanteensa omaksi sy-

ykseen, "mokakseen". Ehkä tällä asiayhteydellä tulee selitettyä aiemmin ilmi tullut mer-

kitys, väliinputoaminen. Haastateltava päätyy taas ristiriitaisin merkityksenannoin tuot-

tamaan omaa tilannettaan: hänellä ei ole ongelmia, mutta ei jää mitään ylimääräistä-

kään. Tällainen merkityksenanto lähenee aineellisen realismin jäsennyksessä tehtyä

toista köyhyyskuvaa, jossa köyhyys tuotettiin sellaiseksi tilanteeksi, jossa rahaa ei jää

mihinkään ylimääräiseen. Tämä lähenee YK:n määrittelemää absoluuttista köyhyyttä
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(UN 1995, 57). Tähän mennessä haastateltava on kuitenkin tuottanut edellä esitetyssä

näytteessä vaikutelman, jossa pienikin raha riittää hänelle.

Näyte 64.

MK: Osaatko selittää että miks laitoit ittes siihen?

HVA: Joo mä oon pentuna erehtyny mokaamaan, jättäny laskut maksamatta ja nyt mä

oon ollu vuoden sijaisena, ja sielt tuli ihmeellisiä laskuja vuodelt 86. Ei mul ongelmii

sen kans oo mut ei rahaa jää yhtään ylimäärästä, kaikki menee tohon muksuun. (H12m)

Seuraavassa haastateltava kuitenkin tuottaa oman tilanteensa köyhyysloukussa elämise-

nä. Köyhyyteen liittyy hänen merkityksenannossaan muut asiat kuin ruoka, vaatteet tai

toimeentulo. Näitä asioita löytyy myös absoluuttisen köyhyyden määritelmästä (UN

1995, 57), ja yhtenä tärkeimmistä tämän haastateltavan kohdalla nousee koulutus. Näin

hän tuottaa köyhyyden konkreettisena syrjäytymisenä, jonka hän tuottaa pahimmaksi

huolekseen. Tavoitteellisuuden tai sen menettämisen hän tuottaa myös köyhyyteen

kuuluvaksi. Näin puhuja itse tuottaa köyhän subjektipositiota, mutta laajentaa sitä yli

aiemmin luettelemiensa välttämättömien tarpeiden (ruoka, vaatteet, vuokra) yli. Tämän

kaiken vastaaja tuottaa kysyttäessä kohtuullisesta elämästä tämän päivän yhteiskunnas-

sa. Näitä asioita hän tuottaa yhteydessä sosiaalisiin tekijöihin, ei niinkään rahallisiin te-

kijöihin kuten muut haastateltavat. Näin haastateltava lähenee henkisesti köyhän positi-

oon kuuluviksi määriteltyjen ominaisuuksien tuottamista, mutta ei kuitenkaan sitoudu

eksplisiittisesti tähän positioon, kuten myöhemmin nähdään. Kynnyskysymykseksi

haastateltava tuottaa koulutuksen. Jos hänellä olisi mahdollisuus koulutukseen, hän saisi

vakinaisen työpaikan.

Näyte 65.

Et pysyy täs yhteiskunnas mukana, et on jonkinnäkönen sosiaalinen verkosto ja et ei

eristy. Mikä mul alkaa olemaan jo aika todennäköstä heti ku muksu lähtee pois käm-

pästä. Mä oon nii- mä oon ihan kateissa nyt jo. Emmä enää suunnittele ittelleni enää

mitään, mul ei oo mitään tavotteita ku mä en pääse sinne yksinkertasesti sinne kouluun

tai siis pääsisin, mut ku mul ei oo rahaa mennä sinne. Mä haluisin pois täst kieltämättä
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tästä köyhyysloukusta. Se ei oo kauheen mukavaa. Siis ei se mun palkkaa lisäis (--) ei

siit oo kyse. Mut mä en saa vakinaist duunii. (H12m)

Mielenkiintoista on, että haastateltava vastaa MORI:in absoluuttista ja suhteellista köy-

hyyttä koskeviin kysymyksiin huomattavasti suuremmat summat kuin mitä hän ilmoit-

taa omiksi tuloikseen. Haastateltava kuitenkin irrottautuu globaalijäsennyksen maail-

manlaajuisesta ulottuvuudesta, maailmanlaajuisesta köyhyydestä kieltämällä kokonaan

absoluuttisen köyhyyden olomassaolon Suomessa. Hän ei halua samastua absoluuttisesti

köyhän subjektipositioon eikä näin koe absoluuttisen köyhyyden määritelmää omak-

seen.

Näyte 66.

Siis absoluuttiinen, se on ihan totaalinen köyhyys, et sitähän näkee nyt tuoll ympäriinsä

tuol etelässä päin. (--) Ei ne mitään vuokria siellä afrikoissa maksele, nehän asuu tel-

toissa. (--) Ei Suomessa oo absoluuttista köyhyyttä. (H12m)

Toisessa yhteydessä haastateltava tuottaa kulttuurisen moraalijärjestyksen mukaan ruu-

an tärkeimpänä välttämättömänä tarpeena ja tarttuu vielä tarjoamaani merkitykseen, että

välttämättömään heillä riittää rahat. Hän päätyy myös jälleen tuottamaan ensin vaikeuk-

siaan, minkä jälkeen kieltää vaikeudet (”ei oo mitään ongelmii”).

Näyte 67.

HVA: [R]uoka kyllä riittää mut et kaikki muut on vähän hankalampaa sitte. Ei onneks

meill on hyvä verkosto, et vaikka ollaan erottu ja näin poispäin ni muksun äiti auttaa,

ex-appivanhemmat auttaa ja mun äiti auttaa, ja ei mulla sillä tavalla tuu. Ei me nälkään

kuolla koskaan.

MK: Joo. Eli siihen välttämättömään [niinku riittää. Joo.]

HVA: [Joo ei oo mitään ongelmii] et tää on ihan hyvä

maa asuu (naurahdus) kun pitää järjen päässä. (H12m)

Syy siihen, että tässä analysoidun haastateltavan puhe poikkesi kaikista muista haastat-

teluista, on mielestäni löydettävissä "objektiivisesta" maailmasta eli henkilön kotitalou-
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den "köyhyydestä". Haastateltavan bruttotulot olivat toki suuremmat, kuin muutaman

muun haastateltavan, mutta ne jakautuivat kahdelle henkilölle. Merkittävää tässä haas-

tattelussa oli merkitysten tuottamisen ristiriitaisuus. Toisessa yhteydessä haastateltava

rakentaa todellisuutta, jossa heidän perheensä pärjää ja tulee toimeen. Toisessa yhtey-

dessä haastateltava taas tuottaa todellisuutta, jossa hän elää köyhyysloukussa. Globaali-

jäsennyksen maailmanlaajuisen ulottuvuuden ääripään (käsityksensä absoluuttisesta

köyhyydestä) haastateltava tuottaa toisaalle, pois henkilökohtaisesta kokemuksesta. Hän

tuottaakin köyhyyden enemmän sosiaalisiin tekijöihin ja henkiseen köyhyyteen viitaten.

Tässä mielessä hänen subjektiivinen merkitysmaailmansa köyhyydestään läheneekin

eksistentiaalisessa jäsennyksessä tuotettua henkisesti köyhän subjektipositiota.

Haastateltava ei kuitenkaan puheessaan samastu eksplisiittisesti eksistentiaalisen jäsen-

nyksen tarjoamaan henkisesti köyhän subjektipositioon. Hän tarrautuu rakennejäsen-

nyksen tarjoamaan köyhyyden puhetapaan, jossa yhteiskunnan rakenteet tuotettiin köy-

hyyden syyksi tai ylläpitäjäksi. Tässä haastateltava tuottaa erityisesti koulutusjärjestel-

män oman köyhyytensä syyksi. Näin haastateltava tulee uusintaneeksi moraalijärjestys-

tä, joka siirtää vastuuta ihmisten hyvinvoinnista valtion ja päättäjien harteille. Oma (ak-

tiivinen) toimijuus ja subjektipositio tulee perusteltua epäkohtien etsimisenä. Järjestel-

mästä tuotetaan vahvan epäoikeudenmukaisen toimijan kuva, jota vastaan yksilö on lii-

an heikko toimimaan. Tämä moraalijärjestyksen uusintaminen on olennaista subjektiivi-

sen todellisuuden merkityksellistämiselle.

Näyte 68.

Ne [opiskelijat] saa tuhatkakssataa kuussa vanhaa rahaa, ni sehän on ihan sikamaisen

törkeetä. Ja mull ei esimerkiks ei oo varaa enää. Vaikka mä haluisin kuinka mennä ja

kouluttaa niinku ammattikorkees itteni, ni mul ei oo mitään saumaa siihen. Mua taval-

laan estetään menemästä eteenpäin elämässä. Ei mitään saumaa. Mut säännöt muuttuu

koko aika, mä kouluaikana ku mä olin tos lähihoitajakoulussa ni piti tulla tai sillon mull

oli niinku tavotteena et mä pääsen [sosiaalialan ammatti]. Arvaa onks semmosta am-

mattii enää. Ei mitään saumaa. (--) Kunta vai valtio ketä siit päättää, mut et just ku mä

saan itteni koulutettuu, ni säännöt muuttuu. Mä en saakaan sitä duunii enää. Nyt mä en

kelpaa enää nuorisotyöntekijäks. (H12m)
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Haastateltava ei löydä itselleen kulttuurisista jäsennyksistä subjektipositiota, johon voisi

varauksetta ja moraalisesti ”hyväksyttävästi” sitoutua, ja jonka voisi yhdellä sanalla il-

maista. Köyhän ja ei-köyhän subjektipositiot vaihtelevat tämän henkilön puheessa. Ak-

tiivinen toimijuus ei ole kuitenkaan tälle haastateltavalle mahdollisuus. Rakennejäsen-

nykseen turvautuvalla epäkohtien etsimisellä haastateltava ei sitoudu passiiviseen sub-

jektipositioon eksplisiittisesti, mutta tekee selväksi, ettei hänellä ole mahdollisuuksia-

kaan. Rakennejäsennyksessä tarjoutuneet subjektipositiot olivatkin uhrien ja viattomien

positioita. Kun haastateltava on jo aiemmin tehnyt selväksi, että viattoman positio ei ole

hänen positionsa (ks. näyte 63), on siihen vaikea enää tarrautua. Uhrinkaan positio ei

sovi siihen merkitykseen, jossa haastateltava teki selväksi, että hän on itse tehnyt ”mo-

kan”.

Aktiivinen yksilötoimija luvussa 8.1 teki selväksi, että hän itse voi vaikuttaa tilantee-

seensa. Tässä mahdollisuus yksilötoimijuuteen ei ole realistinen, vaan elämäntilanteen

mukaan jäsentyy aineellisen realismin ja rakennejäsennyksen karuksi todellisuudeksi.

Rakennejäsennykseen tarrautuen haastateltava ottaakin position, jota voisi kutsua epä-

kohtien etsijän subjektipositioksi. Etsijän positio antaa mielestäni oikeutuksen vaihtele-

ville jäsenkategorisoinneille ja itsemäärittelyille.
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9. YHTEENVETO TULOKSISTA

Lähdin tutkielmassani vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen kysy-

mys koski yleistä köyhyyspuhetta; kysyin millaisia kulttuurisia jäsennyksiä köyhyy-

destä puheessa tuotetaan ja millaisia subjektipositioita noissa jäsennyksissä esiintyy.

Erottelin aineistostani kuusi erilaista kulttuurista jäsennystä, joista kolme oli köyhyyttä

kuvaavia jäsennyksiä ja kolme köyhyyden syitä hakevia jäsennyksiä. Etsin jäsennyk-

sistä myös erilaiset subjektipositiot. Samalla analyysini oli myös miten-analyysia, eli

erittelin miten noiden jäsennysten sisällä merkityksiä rakennettiin ja miten haastatelta-

vat erottivat jäsennyksiä toisistaan.

Köyhyyttä kuvaavat kulttuuriset jäsennykset nimesin eksistentiaaliseksi jäsennykseksi,

globaalijäsennykseksi ja aineellisen realismin jäsennykseksi. Eksistentiaalisessa jäsen-

nyksessä köyhyyttä tarkasteltiin henkinen rikkaus – aineellinen rikkaus ulottuvuudella

tasapainotellen. Puhetta sävytti elämän onnellisuuden ja henkisen rikkauden pohdinta.

Aineellista rikkautta moralisoitiin ja rahan sokeuttavasta voimasta puhuttiin. Eksistenti-

aalinen jäsennys mahdollisti henkisesti rikkaan subjektiposition, jonka vastaparina tuo-

tettiin henkisesti köyhän positio. Eksistentiaalisen jäsennyksen luoma pääasiallinen

merkitys oli se, että köyhänkin elämä voi olla henkisesti rikasta. Raha ei nähty tuovan

automaattisesti onnellisuutta.

Globaalijäsennyksessä köyhyyttä tarkasteltiin maailmanlaajuinen – henkilökohtainen

ulottuvuudella. Todellinen köyhyys tuotettiin katastrofialueiden kurjuudeksi tai nälän-

hädäksi. Tässä jäsennyksessä köyhyys oli selkeästi toisaalla, poissa henkilökohtaisen

alueelta ja poissa Suomesta. Köyhyys käsitettiin globaalista näkökulmasta. Globaali-

jäsennyksessä realisoituneet subjektipositiot olivat nälkäänäkevien lapsien ja kadun

kerjäläisten, lyhyesti todella köyhien positioita. Vastaparina tälle muodostui todella rik-

kaan positiot, jotka myös merkityksenä suljettiin pois Suomesta tässä jäsennyksessä.

Puhe kontekstoitui selkeästi maailmanlaajuisiin rakenteisiin.
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Aineellisen realismin jäsennyksessä köyhyyttä tarkasteltiin suorasukaisen rahapuheen

kautta. Köyhyys on selkeästi rahan puutetta vaikka henkisenkin puutoksen alueella käy-

dään. Tämä henkinen puutos on kuitenkin erilaista kuin eksistentiaalisessa jäsennykses-

sä rikkauden yhteyteen kiinnittynyt rahan sokeuttavaan voimaan liittyvä henkinen köy-

hyys. Raha tuotetaan välttämättömänä tarpeena ja elämisen mahdollistajana. Tässä jä-

sennyksessä tuotetut subjektipositiot olivat sosiaalitoimiston asiakkaan, asunnottoman

ja nälkäisen subjektipositioita.

Köyhyyttä selittävät jäsennykset siirsivät näkökulman toisenlaiseksi. Näissä jäsennyk-

sissä köyhyyttä pyrittiin selittämään ja köyhyydelle haettiin syitä erilaisten kulttuuristen

puhetapojen avulla. Löytämäni jäsennykset olivat persoonallisuuden ominaisuuksilla

selittäminen, lähtökohdilla selittäminen ja rakennejäsennys.

Persoonallisuuden ominaisuuksilla köyhyyttä selitettiin hyvin vähän. Totesinkin, että

tämän moraalijärjestyksen uusintaminen on ilmeisesti vanhentunutta. Persoonallisuu-

della selittäminen salli köyhyyden tai rikkauden syyn sälyttämisen ihmisen itsensä nis-

koille. Köyhän subjektipositiot olivat tässä laiskojen ja luovuttajien positioita, kun taas

rikkaiden positiot olivat kunnianhimoisten, ahkerien ja säästeliäiden positioita.

Lähtökohdilla selittäminen siirtää moraalisen vastuun köyhyydestä (tai rikkaudesta) ih-

misten lähtökohtiin: kotiin, kasvatukseen tai koulutukseen. Yksinkertaistettuna tämä

jäsennys sisältää lähtökohdistaan ohjautuvan yksilön subjektiposition. Syy-seuraus

suhteen tuottaminen tapahtui pääasiassa siten, että huonot lähtökohdat tuotettiin selityk-

seksi myös köyhyydelle. Kyseistä merkitystä ei kuitenkaan tuotettu yksiselitteisesti

vaan mukaan sekoittui myös persoonallisuudella selittämistä: ihmisestä itsestään riippuu

ponnistaako hän huonoistakin lähtökohdista hyvään elämään.

Rakennejäsennys selitti köyhyyttä yhteiskunnan rakenteellisilla tekijöillä, kuten työttö-

myydellä, laman vaikutuksella ja yritysmaailman voitontavoittelulla. Rakennejäsennyk-

sen tuottamat subjektipositiot olivat viattomien uhrien positioita, mihin tuotettiin kuulu-

vaksi monenlaisia ihmiskohtaloita.
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Vaikka jäsennysten erottelu on tavallaan keinotekoista, pyrkimykseni oli selkeyttää

köyhyyspuheen kulttuurista moniulotteisuutta purkamalla aineistossa esiintyneet puhe-

tavat erilaisiin jäsennyksiin otsikoiden alle. Luvussa 7. palautin jäsennysten yhteen-

kietoutuneisuutta ja ristiriitaisuutta takaisin aineiston tasolle, kuvaamalla miten jäsen-

nykset ovat toisiinsa kietoutuneita. Seuraavassa taulukossa on esitelty vastaukset en-

simmäiseen tutkimuskysymykseeni tiivistettynä. Aineiston esittäminen taulukkomuo-

dossa on arveluttavaa sikäli, että se sulkee pois aina jotain jäsennysten moniulotteisuu-

desta ja jäsennystenkin sisällä tehdyistä eronteoista sekä merkityksistä. Taulukolla halu-

an kuitenkin selkiyttää luvussa 6 tekemääni analyysia.

Taulukko 2. Köyhyyden kulttuuriset jäsennykset ja subjektipositiot.

Köyhyyttä kuvaavat jäsennyk-
set

Subjektipositiot

Eksistentiaalinen jäsennys Henkisesti rikkaan positio, (ja henkisesti köyhä – rikkau-
desta sokeutunut)

Globaalijäsennys Todella köyhän positiot (nälkäänäkevät)

Aineellisen realismin jäsennys Sosiaalitoimiston asiakkaan positio, asunnottoman positio,
(henkisesti köyhän positio minimaalisesti)

Köyhyyttä selittävät jäsennyk-
set
Persoonallisuuden ominaisuuk-
silla selittäminen

Ahkeran, kunnianhimoisen, yritteliään ja säästeliään posi-
tiot. Laiskan ja luovuttajan positiot.

Lähtökohdilla selittäminen Lähtökohdista ohjautuvan yksilön positio.

Rakennejäsennys Viattomien uhrien positiot

Toinen esittämäni tutkimuskysymys kuului: Millaisia subjektipositioita puhujat ottavat

suhteessa kulttuurisiin jäsennyksiin ja millaisia subjektiivisia merkityksiä he näin tuot-

tavat omassa aineistossani? Tähän kysymykseen vastasin osaksi ensimmäiseen kysy-

mykseen liittyvän analyysin lomassa luvussa 6, avaamalla jäsennysten yhteenkietoutu-

neisuutta ja ristiriitaisuutta luvussa 7 ja ottamalla analyysin kohteeksi muutaman yksit-

täisen haastattelun luvussa 8.
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Tähän kysymykseen vastatessani pohdin sitä, miten ihmisten elämäntilanne ja bruttotu-

lot ovat suhteessa jäsennyksiin samastuttaessa. Totesinkin, että eri henkilöt käyttävät eri

tavoin kulttuurisia jäsennyksiä subjektiiviseen merkitysmaailmaansa soveltuen. Pieni-

tuloisemmat sitoutuivat herkemmin eksistentiaaliseen jäsennykseen ja ottivat näin her-

kemmin henkisesti rikkaan subjektiposition tai siihen kiinnittyviä positioita. Muutaman

”objektiivisesti” pienituloisemman haastattelut olivat mielestäni erityisen mielenkiintoi-

sia, siinä miten niissä erottauduttiin köyhyyspuheesta ja köyhän subjektipositioista ja

rakennettiin henkilökohtaisia ratkaisuja ja ”uusiakin” subjektipositioita. Nämä haastat-

telut nostin tarkastelun kohteeksi, koska niissä haastateltavat lähtivät selittelemään pie-

nituloisuuttaan. Tätä voisi kutsua itsetodisteluksi (vrt. Suoninen 1993b, 124-149).

Henkisesti rikkaan subjektipositioon samastuivat myös paremmin toimeentulevat. Tämä

ei kuitenkaan tapahtunut kovinkaan näkyvästi tai selkeästi ”itsetodistellen”. Paremmin

toimeentulevat sen sijaan kiinnittyivät herkemmin aineellisen realismin jäsennyksen ra-

hapuheeseen. Rikkaan positioita ei ottanut kukaan aineistostani, keskituloisten positioita

sen sijaan otettiin.

Globaali- ja eksistentiaalinen jäsennys sekä aineellisen realismin jäsennys esiintyivät

lähes jokaisessa haastattelussa. Oman tilanteen merkityksellistäminenkin kävi helposti

pääasiassa näiden puhetapojen tahdittamana. Näissä jäsennyksissä tuotetut kulttuuriset

eronteot mahdollistivat puhujille köyhyyden merkityksellistämisen toisaalle. Köyhyys

ei juurikaan jäsentynyt läsnä olevaksi Suomessa.

Tähän toiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen jää päättelypolkujen esittämisen kan-

nalta hieman vaillinaisemmaksi kuin ensimmäiseen kysymykseen vastaaminen. Subjek-

tiivisten merkitysten rakentaminen on aina henkilökohtaista, eivätkä ratkaisut ole täysin

yleistettävissä. Siksi pyrinkin yksittäisten haastattelujen analysoinnilla osoittamaan

kulttuurisesti mahdollisia ratkaisuja. Esittämäni yksittäiset haastattelut ovatkin aineisto-

ni haastatteluista niitä, joissa tapahtui selkeää itsemäärittelyä. Samalla ne tuovat myös

yleistä näkökulmaa esille. Kaikkien viidentoista haastattelun analysointi yksittäisinä oli-

si ollut tämän työn puitteissa mahdotonta.
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Ne jäsennykset, joiden kautta omaa subjektiivista merkitysmaailmaa rakennettiin olivat

pääasiallisesti eksistentiaalinen jäsennys, aineellisen realismin jäsennys, lähtökohdilla

selittäminen. Näiden jäsennysten sisällä realisoituneet subjektipositiot, joihin kiinnityt-

tiin olivat esimerkiksi henkisesti rikkaan, aktiivisen toimijan ja (hyvistä) lähtökohdista

ohjautuvat positioita. Rakennejäsennyksen merkitykset tulivat esille erityisesti haasta-

teltavan H12m puheessa (luku 8.3). Haastateltava (H12m) rakensi tilanteestaan myös

lohduttomampaa kuvaa, jossa aktiivinen toimijuus ei ollut mahdollista.

Yhteenvetona toteankin, että haastateltavien rakentamat subjektiiviset merkitykset ovat

riippuvaisia heidän elämäntilanteestaan ja ”objektiivisesta” rahatilanteestaan. Nämä

subjektiiviset merkitykset ammentavat kulttuurisista jäsennyksistä, mutta kiinnittyvät

myös reaaliseen maailmaan, joka raamittaa rajat käytettäville puhetavoille.

Oma tutkielmani ja sen tulokset sekä muistuttavat Deanin & Melrosen (1999) tutki-

musta että eroavat siitä. Deanin & Melrosen tutkimus on liikkunut apunani koko tutki-

musprosessini ajan. Tutkielmani kysymyksenasettelu sai apua Deanin & Melrosen kon-

struktionistisesta kysymyksenasettelusta ja haastattelurunkoni noudatteli osin Deanin &

Melrosen tekemiä kysymyksiä. Dean & Melrose rakensivat teoreettisen nelikentän en-

nen analyysiinsä lähtemistä. Nelikenttään he ammensivat köyhyyteen liittyviä psykolo-

gisia käsitteitä Runcimanilta (1966), refleksiivisyyden ja ontologisen turvattomuuden

ajatuksia Anthony Giddensiltä (1994) ja verkoston (grid) sekä ryhmän (group) käsitteet

Mary Douglasilta (1978) (ref. Dean & Melrose 1999, 12-21). Tältä osin tutkimukseni

erosi Deanin & Melrosen (mt.) työstä. Analyysitavoissa en myöskään täysin noudatellut

Deanin & Melrosen oppeja. He asettivat vastaajansa luomaansa nelikenttään ja täten

vastasivat millaista puhetta missäkin nelikentän osassa puhutaan, ja vasta tämän jälkeen

vastasivat siihen, mitä heidän löytämänsä diskurssit sisältävät.

Halusin olla omalle aineistolleni uskollinen ja siksi en tehnyt ennakko-oletuksia siitä,

millaista puhetta sieltä voisi löytyä toisin kuin Dean & Melrose (1999) tekivät. Löytä-

mäni jäsennykset eroavat myöskin Deanin & Melrosen (1999) löytämistä. Heidän ai-

neistossaan köyhyys oli surkeutta ja aineellista puutosta sekä siihen liittyvää henkistä

surkeutta, itsetunnon puutetta ja toivottomuutta. Omassa aineistossani taas henkistä rik-
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kautta tuotettiin selvemmin ja köyhyyteen ei sillä tavoin liitetty samoja asioita kuin

Deanin & Melrosen (mt.) aineistossa. Deanin & Melrosen (mt.) aineistossa korostui

myös yksilön ansiot tai epäonnistumiset köyhyyden syinä. Tällaisen todellisuuden tuo t-

taminen oli taas omassa aineistossani hyvin minimaalista, vaikka samankaltaisuutta oli

löydettävissä persoonallisuuden ominaisuuksilla selittämisen jäsennyksessä. Lähtökoh-

dilla selittäminen oli aineistossani kuitenkin näkyvämpää, mitä ei Deanin & Melrosen

(mt.) aineistossa näkynyt juurikaan. Molempien tutkimusten tulokset ovat kuitenkin sa-

mankaltaiset; kun Dean & Melrose vastaavat, että köyhyys kielletään ja köyhyyteen ei

haluta identifioitua, minä vastaan, että köyhän subjektipositiot ovat sellaisia, joihin ei

haluta samastua. Henkisesti rikkaan positio mahdollistaa kuitenkin tilanteen, jossa köy-

hyys ei näyttäydy niin ”pelottavana”. Deanin & Melrosen (mt.) analyysi oli mitä-

kysymyksiin vastaamista ja kansalaisuuden käsitteen avulla päätelmien tekoa, oma

analyysini oli enemmän miten-kysymyksiin vastaamista ja vaihteleviin subjektipositioi-

hin keskittyvää.

Aineistossani esiintyi paljon värikkäitä kielikuvia ja metaforia, joita en ole yrittänyt sul-

kea aineistonäytteistäni pois. En kuitenkaan ole tarttunut niihin sen enempää, enkä läh-

tenyt analysoimaan niitä pidemmälle. Tämän tein siksi, että jokin näkökulma oli valitta-

va. Aineistosta olisi varmasti pystynyt tekemään vielä syvemmänkin analyysin, mutta

uskon, että kaikkeen tarttuminen analyysissani olisi vienyt minua kauemmas varsinai-

sista tutkimuskysymyksistäni ja olisin tullut luoneeksi liian laajan työn. Alkuperäinen

tarkoitukseni ei ollutkaan analysoida kaikkea aineistoni vivahteita, ja tämän pyrkimyk-

seni mielestäni selvitin. Tällöin olisin tarvinnut useamman tutkimuskysymyksen ja

työni olisi laajentunut kohtuuttomasti. Jääköön muihin kysymyksiin vastaaminen myö-

hemmälle.
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10. LOPUKSI

Tämä tutkielma alkoi subjektiivisen köyhyyden mittaamisen ongelmallisuuden pohdin-

nalla ja sai alkusysäyksen EU-SILC –lomakkeen subjektiivisten köyhyyskysymysten

ymmärtämisen testauksesta. Mittaamisen ongelmaan tässä ei ole vastattu, eikä yritetty

muodostaa vastausta siihen, miten muotoilisimme subjektiivista köyhyyttä mittaavan

kysymyksen, jonka kaikki tulkitsisivat samalla tavoin, ja jota käyttämällä saataisiin yh-

teismitallisia tuloksia. Uskon, että se saattaa olla mahdotontakin, ellei vastaajia pyydetä

ajattelemaan tiettyjä tarpeita tai elinkustannuksia.

Sen sijaan olen yrittänyt vastata kysymykseen, mitä köyhyys on. Köyhillä voidaan vii-

tata hyvin erilaisiin tiloihin sekä väestöryhmiin ja kohdejoukkoihin mittaamistavasta

riippuen (Kangas & Ritakallio 1996, 51-55). Heikkilä (1990) on todennut, että toi-

meentulotukiasiakkaat ja pienituloiset eivät ole samaa joukkoa. Dean & Melrose (1999,

171) totesivat omasta aineistostaan, että köyhyydestä ei ole olemassa yhtä hegemonista

puhetapaa, vaan monia erilaisia kilpaileviakin puhetapoja. Omasta aineistostani nousi

myöskin esiin, että ei ole yhtä tapaa ymmärtää köyhyyttä. Köyhyydestä ei vallitse arki-

kielisessä kulttuurisessa ymmärryksessä vain yhtä käsitystä, vaan köyhyys haarautuu

moneksi eri jäsennykseksi. Köyhyys on haastateltavien puheessa kuitenkin toisaalla, se

katoaa omasta lähitodellisuudesta. Köyhyyteen tehdään eroa, ollaan samastumatta köy-

hän positioon. Pienituloisen positioon on sen sijaan helpompikin samastua, ja silloin

pienituloisuus yhdistyy henkisesti rikkaan subjektipositioon. Elämäntapaköyhyys tuo-

tetaan siis moraalisesti kunniakkaana; vähään voi tyytyä, jos elämä muuten on henk i-

sesti rikasta. Köyhyys jäsentyy aina suhteessa rikkauden kategoriaan. Näin rikkaus on

ollut aina mukana analyysia tehdessä.

Dean & Melrose (1999) totesivat, että populaarit ja poliittiset diskurssit voivat välittää

kuvaa köyhyydestä statuksena, johon ei haluta identifioitua. Kuten Deanin (1992) tut-

kimuksessa todettiin, köyhyys mielellään kiellettiin: se tapahtuu muille ihmisille. Jopa
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ihmiset, jotka tilastojen mukaan olivat köyhiä, eivät myöntäneet tätä tai jos myönsivät,

tekivät sen hyvin haluttomasti (Dean 1992).

Omat tuloksenikin näyttivät, että köyhän positioon ei haluttu samastua. Tässä tutkie l-

massa olen vastannut siihen, miten tuo köyhyyden kieltäminen tapahtui omassa aineis-

tossani. Tässä kävi ilmi, että köyhyys tuotetaan kulttuurisissa jäsennyksissä toisaalle,

joko globaalissa jäsennyksessä kehitysmaiden ongelmaksi, tai aineellisen realismin jä-

sennyksessä ”rautatieasemalle” tai ”Hakaniemen torille” alkoholisoituneiden huono-

osaisten ongelmaksi. Pienituloisetkin tuottivat aineistossani tätä todellisuutta; köyhyys

ei ole itselle niin todellista kuin se on muille. Voikin sanoa, että aineistoni puhujat käyt-

tivät köyhyyden kiertoilmauksia omalta kohdaltaan. Kiertoilmaukset taas koettiin on-

gelmalliseksi subjektiivista köyhyyttä mitattaessa (esim. Sauli 2002, Townsend ym.

1997). Subjektiivinen köyhyys näyttäytyikin hyvin monitahoisena, ja karkeasti sanottu-

na subjektiivista köyhyyttä ei aineistossani laadullisen tutkimuksen näkökulmasta yksi-

selitteisesti ollutkaan.

Dean ja Melrose (1999) nostavat esille kansalaisuuden käsitteen, pohtiessaan sitä, miksi

köyhyyteen ei haluta identifioitua. He näkevätkin, että kansalaisuus (social citizenship)

on väline tai strategia, jolla köyhyyttä ja rikkautta haastetaan ja vastustetaan nykyaika-

na. He näkevät rikkauden ja köyhyyden sosiaalisesti konstruoituneina, joiden avulla ih-

misiä suljetaan pois ’tavallisen’ kansalaisuuden alueelta. He jakavat päätelmänsä kol-

melle tasolle. Makro-tasolla (eli rakenteen tasolla) kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on

fakta. 1970-luvulta 1990-luvulle asti rakenteellinen eriarvoisuus on lisääntynyt koko

maailmassa ja erityisesti Iso-Britanniassa. Välitasolla (intermediate level), jota voi sa-

noa myös välittäväksi tasoksi rakenteen ja yksilöiden välillä, köyhyys ja rikkaus mää-

rittyvät enemmän ja vähemmän mielivaltaisten deprivaatio- ja/tai etuoikeusrajojen pe-

rusteella. Parhaiten tämä on ymmärrettävissä erilaisina poissulkemisen muotoina tava l-

lisista elämäntyyleistä. Tavallisen elämäntyylin käsite menee pitemmälle kuin absoluut-

tisen ja suhteellisen köyhyyden käsitteet, ja liittyy siis suhteellisen deprivaation käsit-

teeseen, jota esittelin kappaleessa 2.1. Mikro-tasolla eli kulttuurin ja toimijuuden ta-
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soilla19 köyhyys ymmärretään ihmisten välisinä tai subjektiivisina puutteen ja etuoike-

uksien merkityksinä. Dean & Melrose huomauttavat, että mikro-tasolla ihmiset eivät

osaa helposti sijoittaa itseään sosiaalisessa jaossa tulojen ja varallisuuden mukaan. En-

nemminkin he sijoittavat itsensä yhteiskunnassa luokkansa tai ammattiryhmänsä kautta.

(Dean & Melrose 1999, 155-168.)

Sosiaalisen kansalaisuuden instituutiolla ei kuitenkaan ylitetä luokkakonflikteja, mutta

toisaalta käsite ei myöskään pimitä identiteettiä tai eroja. Kansalaisuuden käsitteen

avulla ihmiset voivat taistella sosiaalista eriarvoisuutta vastaan ja kulttuuristen vapauk-

sien puolesta. Populaarit diskurssit ovatkin Deanin & Melrosen mukaan kansalaistoi-

mijuuden välittymisessä tärkeä tekijä. Diskursseja on monia, ristiriitaisiakin, joten niillä

voi käydä sotaa erilaisia positioita vastaan. Dean & Melrose toteavatkin lopuksi, että

köyhyys on sekä materiaalinen että diskursiivinen ilmiö, joka sisältää sekä objektiivista

riistoa että symbolista alistamista. Ne, jotka ovat köyhyyden vaivaamia voivat vastustaa

sitä joko poliittisten strategioiden ja käytäntöjen kollektiivisella manipuloinnilla tai mo-

raalisten diskurssien yksilöllisellä hyväksikäytöllä. (Dean & Melrose 1999, 170-172.)

Deanin & Melrosen (1999) pohdinta toimii tausta-apuna yrittäessäni lunastaa lupaustani

vastata myös miksi -kysymyksiin: Miksi eksistentiaalinen ja globaalijäsennys olivat

köyhyyden vahvat jäsennykset? Miksi köyhyyttä tuotettiin vahvasti toisaalle, eikä köy-

hän subjektipositioihin haluttu samastua? Miksi henkisesti rikkaan subjektipositioon

samastuivat erityisesti pienituloiset, mutta myöskin paremmin toimeentulevat? Kun

köyhyyden jäsennykset ovat näin moniulotteiset, ja köyhyyttä kuvaaviin subjektiposi-

tioihin ei haluta sitoutua, tärkeäksi nouseekin köyhyyden laadullisuus, ja sen kysymi-

nen, mitä köyhyys, pienituloisuus tai muut määritelmät ihmisille oikeastaan merkitse-

vät, millaisia subjektiivisia merkityksiä he omista tilanteistaan tuottavat. Kun  köyhyy-

den kulttuuriset selitysmallit ovat moraalisesti värittyneitä ja köyhyydestä puhutaan

laiskuutena ja rikkaudesta esim. sokeutena, tulee tuotettua sellaisia positioita joihin ei

haluta sijoittautua sosiaalisessa todellisuudessa. Jos köyhä kuitenkin on ”objektiivisesti-

kin” hyvin köyhä, tuottaa hän sellaista puhetta, jossa hän ei positioidu laiskaksi vaan

                                                
19 Tämän tason ymmärtäisin sosiaalipsykologisena tasona, jonka tarkastelemiseen tämä tutkielma keskittyi.
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rakentaa köyhyydelleen muita syitä (esim. köyhyyden syyt yhteiskuntarakenteessa).

Köyhyyspuhe katoaa osaltaan kokonaan vaihtuen toimeentulopuheeksi, jossa ollaan

henkisesti rikkaita ja tyytyväisiä aineellisesti hieman vaatimattomampaankin elämään.

Uskoisinkin, että tässä lähestytään sitä, mitä Dean & Melrose (1999) tarkoittivat tavalli-

seen elämäntyyliin pyrkimisellä ja köyhyyden vastustamisella. Henkisesti rikkaan sub-

jektipositio saattaa olla myös funktionaalinen pienituloisen itsemäärittelylle (vrt. Hoik-

kala 1993, 30-32). Suonisen (1993b, 124-149) analyyttinen käsite, itsetodistelu kuvaa

sitä, miten sanottua suhteutetaan sellaisiin julkilausumattomiin, mutta kulttuurisesti

vahvoihin näkökulmiin, joiden kanssa se voisi olla ristiriidassa. Pienituloisuus on me i-

dän kulttuurissamme ymmärretty köyhyyden mitta. Köyhän kategoria tällaisessa hallin-

nollisessa mittaamisessa liittyy juuri pienituloisuuteen. Aineistoni puhujat näyttivät tie-

tävän tämän, mikä vaati itsetodistelua, siitä ettei kuulu köyhän kategoriaan. Itsetodiste-

lullaan puhujat erottivat köyhän ja pienituloisen kategoriat, sitoutuen tällä tavalla mah-

dollistuneisiin subjektipositioihin.

Hannele Sauli (1996) toteaa, että köyhyysindikaattorimme ovat epätarkkoja, sillä niiden

taakse kätkeytyy suuri määrä erilaisia elämäntilanteita: on tilapäistä ja pysyvämpää, vä-

häisempää ja suurempaa hätää. Pienituloisuuteen ei aina välttämättä liity puutetta ja

kurjuutta ja suurituloisellakin voi olla tasapainohäiriöitä taloudessaan. Köyhyys on ni-

menomaan subjektiivinen asia: yksi on pienituloinen, mutta ei raportoi minkäänlaisesta

puutteesta, toinen on omasta mielestään köyhä, mutta mikään tilastollinen mittari ei vä-

rähdä (Sauli 1996, 28). Subjektiivisen köyhyyden mittaamistapa sallii siis nämä yksi-

lölliset vaihtelut, mutta jälkikäteen voimme kysyä, voiko tuloksista vetää mitään yleis-

tettäviä keskiarvoja, jos köyhyys ja sen kokeminen kerran on ”liian” subjektiivinen asia.

Köyhyyden mittaaminen subjektiivisillakin lomakekysymyksillä tai asiantuntijapäätök-

siin perustuvilla köyhyysrajoilla antavat numeerisia tuloksia. Köyhyys on kuitenkin laa-

dullisesta näkökulmasta paljon muuta kuin vain rahaan palautettavissa oleva ilmiö. Nu-

meeriset tulokset eivät välttämättä kohtaa henkilön itse kokemaa merkitysmaailmaa, ja

hänen omasta tilanteestaan rakentamia subjektiivisia merkityksiä. Rahamäärillä mitatta-

essa unohdetaan helposti köyhyyden sosiaalinen ulottuvuus ja elämän sisällön kokemi-

nen osittain rahasta riippumattomana asiana. Subjektiivista köyhyyttä mittaavien loma-
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kekysymysten tuottamien köyhyysrajojen todistusvoiman voi siis hyvinkin kyseen-

alaistaa.

Kuten Jokinen & Juhila (1993) kysyvät, että onko viranomaisten puhe osaltaan ylläpi-

tämässä pohjimmaisia asuntomarkkinoita, voimme myös kysyä ovatko julkiset ja poliit-

tiset diskurssit osaltaan pitämässä yllä köyhyyden peikkoa. Meillä ei ehkä ole ollut tar-

peeksi julkisia ja populaareja puhetapoja, joilla jäsentäisimme pienituloista, mutta hyvää

elämää. Onkin ehdotettu tavallisen elämäntyylin käsitteen laajentamista, jotta päästäi-

siin surkuttelusta ja leimaamisesta, ja opittaisiin suvaitsemaan erilaisia elämänstrategi-

oita (Sauli 1996).  Aineistostani käy ilmi, että ainakin implisiittisesti osataan tarttua täl-

laisiin ”toisiin” arkikielisiin puhetapoihin erottautumalla virallisesta sanastosta ja ra-

kentaa omaa todellisuutta ja subjektiivista merkitystä toisenlaisesta tilanteesta, vaikka

tällainen elämä olisikin ehkä ”objektiivisesti” köyhää.

Tuloerojen kasvaminen on kuitenkin fakta ja siksi en halua lähteä ehdottamaan elä-

mäntyylin käsitteen laajentamista, sillä siinä voi helposti unohtua niiden köyhien koke-

mukset, jotka eivät aineistossani näy. Lisäksi elämäntyylin käsitteen laajentaminen ei

varmaankaan poistaisi niitä ongelmia, joita köyhyyteen on liitetty esimerkiksi syrjäyty-

misen näkökulmasta. Syrjäytymispuhetta tuotettiin aineistossani minimaalisesti, vaikka

syrjäytymisen pelko sielläkin näyttäytyi (ks. esim. näyte 65). Syrjäytyminen liittyykin

usein muihin kuin rahallisiin tekijöihin, myös sosiaalisiin tekijöihin. En usko, että elä-

mäntyylin käsitteen laajentaminen poistaisi syrjäytymisen kokemusta tai siihen liittyvän

dynamiikan katoamista. Myös muut huono-osaisuuteen liittyvät muut realiteetit, kuten

työttömyyteen, terveyteen ja asumiseen liittyvät seikat saattaisivat unohtua.

Vaikka normaalin määrittelemiseen keskiarvojen perusteella syyllistyvät tilastot, mediat

ja tutkimus (Sauli 1996), täytyisi tavanomaisen elämäntyylin kritiikissä mielestäni olla

varovainen, sillä sekin tulee valtaapitävien suusta. Arkikieliset puhetavat rakentuvat

samassa historiallisessa ajassa ja paikassa kuin poliittisetkin puhetavat. Vaikka sosiaali-

poliittisessa päätöksenteossa ja tutkimuksessa luokitellaan ihmisiä liian harvoihin kate-

gorioihin (kuten työttömiin, työllisiin ja muihin) (Sauli 1996), ovat nämä kategoriat

niitä, joita arkikielessäkin käytetään. Arkikieliset puhetavat ja niiden avulla muodostetut
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subjektiiviset merkitykset omasta tilanteesta ennemminkin suuntautuvat kohti tavan-

omaista elämäntyyliä tehden eroa rikkaudesta ja köyhyydestä. Omaa tilannetta pyritään

puheessa normalisoimaan, vaikka se näyttäisikin ehkä ”objektiivisesti” muulta kuin

normaalilta.

Dean & Melrose (1999) olettavat kansalaisuuden kokemisen mielestäni lähes automaat-

tisena ja pitävät löytämiään diskursseja kansalaisuuden kokemisen välineinä. Vaikka

aineistossani ei ollut kuin yksi haastattelu, jossa viittauksia kansalaisuuden kokemisen

uhkaan oli (H12m), ei tätä kuitenkaan voi jättää huomiotta. Kansalaisuuden kokeminen

voi olla uhattuna monista syistä, esimerkiksi yhteisöllisyyden kokemuksen puutteesta,

työttömyydestä johtuen, viiteryhmän muuttumisesta jne. (Sauli 1996). Tällainen puhe ei

päässyt aineistossani kuuluvasti esille, mutta se ei kuitenkaan poista mahdollisuutta sii-

tä, että tällaisten henkilöiden puhe olisi erilaista kuin oman aineistoni puhe. Aineistos-

sani ei varmastikaan tullut vielä kaikkea kulttuurisesti mahdollista esiin. Haastateltavis-

sani ei ollut niitä huono-osaisia, alkoholisteja tai syrjäytyneitä, joista köyhyysjäsennyk-

sissä kuitenkin puhuttiin.

Aineistostani löytämät kulttuuriset jäsennykset eivät ole viattomia. Niillä saattaa olla

kauaskantoisia ideologisia seurauksia (vrt. Suoninen 1993a, 48). Kielenkäytöllä voidaan

tuottaa esimerkiksi toiseutta ja alistettuja positioita (Juhila & Suoninen 1999, 245), ja

näin omassa aineistossani tapahtuikin. Köyhyyden kulttuuriset jäsennykset siirsivät

köyhyyden toisaalle, pois henkilökohtaisen alueelta. Mielestäni tavallisen elämäntyylin

käsitettä pyritäänkin siten köyhyyden arkikielisissä jäsennyksissä ennemminkin supis-

tamaan tai pitämään ennallaan kuin laajentamaan. Köyhän positiot olivat moraalisesti

latautuneita laiskojen tai viattomien uhrien positioita. Nämä positiot ovat ikään kuin

alistussuhteessa elävien positioita ja sinällään epätoivottavia, koska ne eivät ole tava l-

listen kansalaisten positioita. Laiskan positioon ei haluta samastua, sillä se peittää oman

aktiivisen toimijuuden, mutta uhrin positio antaa mahdollisuuden valtion kritisointiin.

Yksi heräävä kysymys kuitenkin on, että missä vaiheessa kansalaisuuden kokemus voi

hävitä, ja mikä silloin avuksi? Köyhyyttä ei voi palauttaa pelkästään rahaan, kuten köy-

hyyden kulttuuriset jäsennykset osoittivat. Mielestäni hyvinvointivaltion tehtävä olisikin

turvata kansalaisuuden kokeminen. Se ei tarkoita vain toimeentulon turvaamista vaan
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myös yhteisöllisyyden ja osallistumisen kokemuksen turvaamista sekä kokonaisvaltai-

sen hyvinvoinnin turvaamista. Deanin & Melrosen (1999, 172) mukaan tämä tapahtuu

valtiollisina tulonjakotoimenpiteinä, mutta myös solidaarisena turvana sosiaaliselta eks-

kluusiolta. Politiikassa ja köyhyyden tilastoinnissa puhutaan usein rahan kielellä, jolloin

unohdetaan osallistumisen ja yhteisöllisyyden inhimilliset tarpeet.

Tutkielmani tärkeimpiä tuloksia on se, että se tuo näkyväksi köyhyyden ”laadullisuu-

den” ja diskursiivisuuden. Köyhyyden laadullinen tutkimus avaa uusia näkökulmia

köyhyyden tutkimisen kentälle, mikä on huomattu esim. Iso-Britanniassa. Siellä on tar-

koitus aloittaa kansainvälinen seitsemän maata kattava tutkimusprojekti nimeltä ”Inter-

preting Poverty: Discursive Constructions and Subjective Meanings” (Hartley & Gor-

don 2002), jossa Suomen Tilastokeskuskin mahdollisesti on mukana. Projektin tarkoi-

tuksena on kartoittaa tavallisten kansalaisten köyhyyden määrittelyitä, ja haastattelut on

tarkoitus analysoida diskur ssianalyyttisin tekniikoin.

Avoimiksi kysymyksiksi tämän tutkielman perusteella jäävät mm. siihen vastaaminen,

miten pysyviä subjektiiviset merkitykset ovat ja miten ne muuttuvat henkilöiden elä-

män- tai varallisuustilanteiden muuttuessa. Esimerkiksi opiskelijoiden köyhyys voi olla

hyvinkin väliaikaista ja heidän puheensa saattaa hyvinkin erota esimerkiksi lapsiper-

heellisten puheista. Mielenkiintoista olisi myös pohtia sitä, miten pienituloisten subjek-

tiiviset merkitykset muuttuvat heidän esimerkiksi avioituessa, erotessa tai elämäntilan-

teen muuten muuttuessa. Pienituloisuudestakin on hyvin erilaisia tilanteita olemassa.

Laajemmalla aineistolla olisi mahdollista vastata heränneisiin kysymyksiin. Uskon, että

laadullisella tutkimuksella olisi sanottavaa myös muiden hyvinvointiin, pahoinvointiin

tai syrjäytymiseen liittyvien tutkimuskysymysten äärellä. Tilastot ovat tapa, jolla maa-

ilmaamme ja yhteiskuntaamme kuvataan, mutta laadullinen tutkimus pystyy näyttämään

sosiaalista todellisuutta, joka ei tilastoissa näy.

Koska köyhän positioon ei haluta samastua, voidaan nostaa epäilyksiä surveymittaa-

mista kohtaan ja kuuluttaa tutkijoita sitoutumaan kielen maailmaan, jossa jokapäivä i-

sesti rakennetaan köyhyyttä sosiaalisesti ja kulttuurisesti leimautumisen, poissulkemisen

ja sorron kautta. Köyhyys ei välttämättä ole köyhyyttä kaikille tilastoissa näkyville köy-
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hille. Ja köyhyyttä on varmasti myös tilastojen ulkopuolella, ehkä siinä subjektiivisessa

köyhyyden kokemuksessa, joka ei aineistossani kuuluvasti päässyt esiin.
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12. LIITTEET

Liite 1. Haastatteluprotokolla

SurveyLaboratorio
Merja Kallio

HAASTATTELURUNKO
______________________________________________________________________
Johdatus aiheeseen:

Tervetuloa Tilastokeskukseen vielä kerran. Kiitos kun pääsitte tulemaan. Minun nimeni
on Merja Kallio. Työskentelen Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä tutkijana tässä
hankkeessa. Tilastokeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoja yhteiskunnan eri alueilta ku-
ten väestömuutoksista, taloudellisesta toiminnasta ja väestön elinoloista. Elinoloihin
liittyvät myös toimeentuloon liittyvät asiat. Tarkoituksemme on nyt käsitellä kotitalou-
den toimeentuloon liittyviä asioita. Tämä keskusteleva haastattelu käydään, jotta myö-
hemmin päästäisiin laatimaan paremmin muotoiltuja kysymyksiä, joita voidaan esittää
koko väestöstä poimitulle suurelle otokselle. Vaikka haastattelu käsittelee toimeentu-
loon liittyviä asioita, ja teitä pyydetään vastaamaan oman kotitaloutenne tulojen perus-
teella, tietoja käsitellään erittäin luottamuksellisesti eikä haastatteluista voi ketään tun-
nistaa. Kaikki kommentit ja näkemykset ovat erittäin arvokkaita tuloksia tulkitessa.

Teidät on valittu tähän haastatteluun sattumanvaraisesti kaikista Helsingin alueella asu-
vista henkilöistä. Otos on poimittu väestön keskusrekisterin tiedoista.

Haastattelu tapahtuu siten, että ensin kysyn joitakin kysymyksiä ja sen jälkeen keskus-
telemme niistä. Haastattelu nauhoitetaan, koska se helpottaa aineiston analysointia em-
mekä halua hukata yhtään kommenttiasi. Jos minä kirjoittaisin kaiken muistiin, se vii-
vyttäisi haastattelua paljon enkä varmaan silti ehtisi kirjoittaa kaikkea. Haastattelu kir-
joitetaan auki nauhalta ja siitä poistetaan kaikki henk ilötiedot. Sopiiko Teille näin?

Haastattelu kestää noin tunnin. Onko Teillä jotain kysyttävää tapaamisen kulusta? (Si-
nutellaanko?)

Kahvia…
_____________________________________________________________________

TAUSTATIETOJA (myös esitietolomakkeelle – vastaaja täyttää)

Ensin kyselen Teiltä hieman taustatietoja:

Sukupuoli?
Ikä?

Oletteko tällä hetkellä:
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1. Naimisissa
2. Avoliitossa
3. Eronnut tai asumuserossa
4. Leski
5. Naimaton?

Kuinka monta jäsentä kuuluu kotitalouteenne tällä hetkellä itsenne mukaan lue t-
tuna?
OHJE: MUKAAN LASKETAAN MYÖS OMASTA TAI PUOLISON AIEMMASTA
LIITOSTA OLEVAT LAPSET, JOTKA ASUVAT KOTITALOUDESSA VAIN
OSAN AIKAA (RIIPPUMATTA SIITÄ, MISSÄ HE OVAT KIRJOILLA).

Kuinka monta kotitalouteenne kuuluvista on:
a. alle 7-vuotiaita?____________
b. 7-17-vuotiaita?____________
c. 18-24-vuotiaita?____________
d. 25-64-vuotiaita?____________
e. 65 vuotta täyttäneitä?____________

Mikä on Teidän ammattinne? (Mitä työtä teette?)____________________________

Seuraavaksi kotitalouden taloudellista tilannetta ja toimeentuloa koskevia kysy-
myksiä.

S31: Jos ajattelette kaikkia asumismenojanne, niin kuinka suuri taloudellinen rasi-
te ne ovat teille;

Asumismenoja voivat olla: lyhennykset, korot, vuokrat ja vastikkeet, vakuutukset, vesi-,
jätevesi- ja jätehuoltomaksut, tavanomaiset ylläpitokustannukset (mm. lämmitys), kor-
jauskustannukset

1 suuri
2 kohtalainen
3 vai ei lainkaan rasite?

S40: On asioita, joihin monilla ihmisillä ei ole varaa, vaikka he niitä haluaisivatkin.
Olisiko teillä (kotitaloudellanne) varaa kustantaa kerran vuodessa viikon loma-
matka?

1. kyllä
2. ei

Olisiko siis varaa  (selvitä keskustelemalla tarvittaessa)
- vaikkei haluttaisikaan
- koko perheen voimin
- kodin ulkopuolelle siten että syntyy majoituskustannuksia (ei siis sukulaisten luo tai
mökille)
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S41: Olisiko teillä (kotitaloudellanne) varaa syödä ainakin joka toinen päivä lihaa,
kalaa tai kanaa sisältävä ateria (tai vastaava kasvisvaihtoehto), jos haluaisitte?

1. kyllä
2. ei

Olisiko siis varaa, vaikka ei haluaisikaan. (selvitä keskustelemalla tarvittaessa)

S42: Olisiko teillä (kotitaloudellanne) varaa ostaa uusia vaatteita?

1. kyllä
2. ei

Olisiko siis varaa ostaa vaatteet uusina kaupasta eikä käytettyinä esim. kierrätyksestä,
vaikka ei haluaisikaan. (selvitä keskustelemalla tarvittaessa)
_____________________________________________________________________
I TESTATTAVA KYSYMYS (EU-SILC)

S44 Kotitalouden tulot voidaan ansaita tai saada monenlaisista tulolähteistä. Li-
säksi niitä (tuloja) voi olla yhdellä tai useammalla kotitalouteen kuuluvalla henki-
löllä. Kun ajattelette näitä kaikkia kotitalouteenne kuukauden (tai viikon) aikana
kertyviä tuloja, saatteko mielestänne rahat riittämään:

1. suurin vaikeuksin
2. vaikeuksin
3. pienin vaikeuksin
4. melko helposti
5. helposti
6. vai hyvin helposti?

-----------------
II TESTATTAVA KYSYMYS (EU-SILC)

S45 Ajatelkaa nyt sitä, paljonko rahaa tarvitaan kuukaudessa koko kotitaloutenne
tämänhetkisten tarpeiden tyydyttämiseen. Mikä on mielestänne pienin nettotulo
kuukaudessa, jonka taloutenne tarvitsee saadaksenne rahat riittämään?

-----------------------------
ÄÄNEENAJATTELUMETODIN SELVITTÄMINEN:

Seuraavaksi keskustelemme siitä, miten päädyitte vastauksiinne. Haluan siis tietää, mitä
ajattelitte kun vastasitte kysymyksiin. Käymme muutaman kysymyksen näin lävitse.
Sinun ei tarvitse ollenkaan miettiä, mitä sanot tai selität. Tärkeintä on, että puhut kaikki
mieleesi nousseet ajatukset ääneen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU-SILC KYSYMYKSEN S44 TESTAUS:

Vastaamisprosessia tutkiva vaihe:

Avoin tutkiva vaihe , jonka tarkoituksena on mahdollisimman avoimesti selvittää pro-
sessia, jolla vastaaja päätyi vastaukseensa.

1. Esitin juuri kysymyksen (S44 - TOISTA TARVITTAESSA) ja Te
vastasitte (TOISTA TARVITTAESSA). (Oliko tämä täsmälleen, mitä
vastasitte?)
Mitä ajattelitte, kun vastasitte kysymykseen?
Apukysymyksiä: (kysytään tarvittaessa mikäli vastaaja on niukkasa-
nainen)
Kertokaa, miten päädyitte vastaukseenne ja valitsemaanne vaihtoeh-
toon?
Mitä liikkui ajatuksissanne, kun vastasitte kysymykseen?
Oliko Teidän helppoa vai vaikea vastata? Miksi?

2. Kun esitin Teille kysymyksen, niin mitä ajattelitte, että kysymys
tarkalleen tarkoitti?
Apukysymyksiä:
Mitä ajattelitte, että halusin tietää, kun esitin kysymyksen?
Kertokaa omin sanoin, mitä ajattelitte, kun esitin kysymyksen.

3. Mitä ajattelitte, kun mietitte saatteko rahat riittämään? Ajattelitteko
jotain tiettyjä elinkustannuksia? Jos, niin mitä? Mitä elinkustannuksia
ette mahdollisesti ajatelleet?

4. Kun vastasitte kyseiseen kysymykseen, vertasitteko tulotilannettan-
ne johonkin? Jos vertasit, niin mihin tai kehen vertasit?

5.  Miksi tällainen kysymys mielestäsi kysytään tutkimuksessa? Miksi
Tilastokeskus kysyy tällaisen kysymyksen tutkimuksessa?

Yksittäisten käsitteiden ymmärtäminen

1. Mitä ajattelitte käsitteellä ”tulot” tarkoitettavan? Mitä tuloja ajatte-
litte vastatessanne kysymykseen?

2. Kun kysyin äskeisen kysymyksen, mitä ajattelitte kuuluvan kaikkiin
kotitalouden tuloihin? Ajattelitteko myös muiden perheenjäsenten tu-
loja?

3. Kun kysyin, saatteko mielestänne rahat riittämään, mitä ajattelitte,
että ”rahat riittämään” tarkoittaa? Mitä teidän mielestänne sen sijaan
tarkoittaa ”rahapula”?
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4. Kun vastasitte (TOISTA TARVITTAESSA), niin mitä ajankohtaa
ajattelitte? (Apukysymys: vastasitteko tämän hetkisen tilanteen mu-
kaan, vai miten viime aikoina tai viime vuosina olette saaneet rahat
riittämään, vai miten koko kotitaloutenne elinkaaren aikana ovat rahat
riittäneet?)

EU-SILC KYSYMYKSEN S45 TESTAUS:

Avoin tutkiva vaihe , jonka tarkoituksena on mahdollisimman avoimesti selvittää pro-
sessia, jolla vastaaja päätyi vastaukseensa.

1. Esitin juuri kysymyksen (S45 - TOISTA TARVITTAESSA) ja Te
vastasitte (TOISTA TARVITTAESSA). (Oliko tämä täsmälleen, mitä
vastasitte?)
Apukysymyksiä: (TARVITTAESSA)
Mitä ajattelitte, kun vastasitte kysymykseen?
Kertokaa, miten päädyitte vastaukseenne, miten päädyitte juuri tähän
summaan?
Mitä liikkui ajatuksissanne, kun vastasitte kysymykseen?
Oliko Teidän helppoa vai vaikea vastata? Miksi?

2. Kun esitin Teille kysymyksen, niin mitä ajattelitte, että kysymys
tarkalleen tarkoitti?
Apukysymyksiä:
Mitä ajattelitte, että halusin tietää, kun esitin kysymyksen?
Kertokaa omin sanoin, mitä ajattelitte, kun esitin kysymyksen.

3. Miksi tällainen kysymys mielestäsi kysytään tutkimuksessa? Miksi
Tilastokeskus kysyy tällaisen kysymyksen tutkimuksessa?

Yksittäisten käsitteiden ymmärtäminen

1. Ajattelitteko jotain tietynlaista elintasoa vastatessanne kysymyk-
seen? Ajattelitteko jotain tiettyä toimeentulorajaa, jolla saa rahat riit-
tämään?

2. Kun kysyin äskeisen kysymyksen, mitä ajattelitte ”tämänhetkisillä
tarpeilla” tarkoitettavan? Mitä ajattelitte tämänhetkisten tarpeiden si-
sältävän? (Ajattelitteko myös muiden perheenjäsenten tarpeita? Oliko
vaikeaa ajatella myös muiden perheenjäsenten tarpeita? Miksi?) Ajat-
telitteko jotain tiettyjä tarpeita? Miksi? Suljitteko mahdollisesti pois
jotain tarpeita? Miksi?

3. Mitä ajattelitte käsitteellä ”pienin nettotulo” tarkoitettavan? Mitä
tuloja ajattelitte vastatessanne kysymykseen?
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5. Kun vastasitte (TOISTA TARVITTAESSA), niin mitä ajankohtaa
ajattelitte? (Apukysymys: vastasitteko tämän hetkisen tilanteen mu-
kaan, vai miten viime aikoina tai viime vuosina on ollut pienin netto-
tulo, jolla rahat ovat riittäneet, vai miten koko kotitaloutenne elinkaa-
ren aikana ovat rahat riittäneet?)

6. Vertasitteko tarpeita ja rahojen riittävyyttä johonkin? Jos vertasitte,
niin mihin vertasitte? Vertasitteko kenties muiden kotitalouksien tu-
loihin?

_____________________________________________________________________

III TESTATTAVAT KYSYMYKSET (Townsend ym.; MORI-surveysta)

SAMANAIKAINEN ÄÄNEENAJATTELU – METODIN SELVITTÄMINEN:
”Seuraavissa kysymyksessä olemme kiinnostuneita siitä, mitä sinä ajattelet samaan ai-
kaan, kun vastaat sinulle esittämiini kysymyksiin. Tätä varten pyydän sinua ajattele-
maan ääneen, kun vastaat kysymyksiini. Tarkoitan tällä sitä, että toivon sinun kertovan
kaiken, mitä ajattelet siitä lähtien kun olen esittänyt sinulle kysymyksen. Toivon, että
puhuisit ääneen koko ajan ja mahdollisimman paljon, ja että sinun ei tarvitse ollenkaan
suunnitella, mitä sanot tai selittää minulle, mitä sanoit. Tärkeintä on, että puhut ajatuk-
sesi ääneen.”

Muistutuksia ääneenajattelusta eli APUKYSYMYKSIÄ:

”Muista kertoa kaikki, mitä sinulle tulee mieleen.”
”Kerro enemmän, mitä ajattelet siitä.”

Q3: YK ja 117 maan hallitukset haluavat valmistella yhteisvaltakunnallisia suun-
nitelmia päästäkseen eroon köyhyydestä. He ovat sopineet, että köyhyys voidaan
määritellä kahdella tavalla: absoluuttiseksi tai suhteelliseksi köyhyydeksi. Määri-
telmät löytyvät tältä kortilta – ole hyvä ja lue ne.

SHOWCARD: Absoluuttinen köyhyys tarkoittaa että on niin köyhä, että ei ole va-
raa täyttää inhimillisiä perustarpeita. Jotta voisi välttää absoluuttisen köyhyyden,
on oltava tarpeeksi rahaa turvatakseen seuraavat tarpeet:

- riittävä ruokavalio

- asumiskulut/vuokra

- vesilaskut

- riittävät puhtaanapitovälineet (jätevesiviemäri, vessa jne.)

- puhdas vesi
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- perusterveydenhoito

- koulutus

”Kuinka monta euroa (markkaa) kuukaudessa, kun verot on vähennetty, on mie-
lestäsi riittävästi kotitaloudellenne välttääksenne absoluuttisen köyhyyden?”

__________________eur/kk

Q4: ”Kuinka paljon korkeampi tai pienempi tuosta tulotasosta kotitaloutesi tulota-
so on?”

1. Paljon korkeampi
2. Vähän korkeampi
3. Sama taso
4. Vähän pienempi
5. Paljon pienempi
6. En tiedä

Q5: Suhteellisen köyhyyden määritelmä löytyy tältä kortilta – ole hyvä ja lue se.

SHOWCARD: Välttääksesi suhteellista köyhyyttä, sinulla täytyy olla tarpeeksi ra-
haa kattaaksesi menot, joita mainittiin absoluuttisen köyhyyden kortissa sekä li-
säksi tarpeeksi rahaa, jotta voit:

- elää turvallisessa ympäristössä/alueella

- osallistua sosiaaliseen elämään paikallisella alueellasi

- tuntea olevasi osa paikallista yhteisöä

- suorittaa velvollisuudet ja muut toiminnot perheessä ja naapurustossa sekä työssä

- tarpeeksi rahaa kulkuneuvoihin ja liikkumiseen

”Kuinka monta euroa kuukaudessa, kun verot on vähennetty, on mielestäsi riittä-
västi kotitaloudellesi välttääksenne suhteellisen köyhyyden?”

_____________________eur/kk

Q4: ”Kuinka paljon korkeampi tai pienempi tuosta tulotasosta kotitaloutesi tulota-
so on?”

1. Paljon korkeampi
2. Vähän korkeampi
3. Sama taso
4. Vähän pienempi
5. Paljon pienempi
6. En tiedä
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerroittehan kaiken, mitä Teille tuli mieleen vastatessasi kysymyksiin? Muistuuko
mieleen jotain, mitä jätitte kertomatta? Olisiko Teillä vielä jotain lisättävää?

Oliko näihin kysymyksiin mielestänne vaikea vastata? Miksi?

Yksittäisten käsitteiden ymmärtäminen

Onko tämä määritelmä absoluuttisesta köyhyydestä teidän mielestänne
hyvä vai huono? Puuttuuko siitä mahdollisesti jotain tai onko siinä
mahdollisesti liikaa jotain?

Onko tämä määritelmä suhteellisesta köyhyydestä teidän mielestänne
hyvä vai huono? Puuttuuko siitä mahdollisesti jotain tai onko siinä
mahdollisesti liikaa jotain?

_____________________________________________________________________

TULOKYSYMYS:

Kysyisin teiltä vielä kotitaloutenne taloudellisesta asemasta.

OHJE: NÄYTÄ KORTTI
Tässä kortissa tuloryhmät on merkitty numeroilla. Ilmoittakaa numero, jonka
mukaiseen tuloryhmään perheenne kuukausitulot (veroja vähentämättä) sijoittu-
vat?

OHJE: TULOTIETOJEN OSALTA RIITTÄÄ, ETTÄ HAASTATELTAVA VALIT-
SEE KOKO PERHEEN TAVANOMAISIA TULOJA VASTAAVAN LUOKAN TU-
LOKORTISTA. TULOIHIN LASKETAAN KAIKKI TULOT, MYÖS ELÄKKEET,
LAPSILISÄT, SAADUT ELATUSMAKSUT, OPINTOTUET SEKÄ ÄITIYS-, SAI-
RAUS- JA TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA. TULOIHIN LASKETAAN MYÖS ASU-
MISTUKI.

Kuukausitulot mk/kk: Kuukausitulot eur/kk:
1. alle 2500 1. alle 420
2. 2500 – 5000 2. 420 - 840
3. 5001 – 7500 3. 841 - 1261
4. 7501 – 10000 4. 1262 – 1681
5. 10001 – 12500 5. 1682 - 2102
6. 12501 – 15000 6. 2103 - 2522
7. 15001 – 17500 7. 2523 - 2943
8. 17501 – 20000 8. 2944 - 3363
9. 20001 – 25000 9. 3364 - 4204
10. 25001 – 30000 10. 4205 - 5045
11. 30001 – 40000 11. 5046 - 6727
12. 40001 – 50000 12. 6728 - 8409
13. yli 50000 13. yli 8409



143

______________________________________________________________________
KÄSITTEIDEN YMMÄRTÄMISTÄ JA KÖYHYYDEN DISKURSSEJA TUT-
KIVA VAIHE:

Seuraavassa esitetyt kysymykset ovat viitteellisiä, eikä niillä ole tarkoitus ohjailla
haastateltavaa niin paljoa kuin aikaisemmissa kysymyksissä. Mikäli haastateltava
ajautuu hyvin omaehtoiseen puheeseen ja kerrontaan, ei häntä ole syytä keskeyttää.
Seuraavat kysymykset toimivat malleina, ja niitä voi kysyä, mikäli haastattelijaa jää j o-
ku kohta askarruttamaan tai haastateltavan puheesta ei tule näitä asioita esille…

- Vapaamuotoisempaa keskustelua käsitteiden määrittelystä ja yleensä köyhyydestä (se-
kä myös rikkaudesta).

- Mitä mieltä olette Teille asetetuista kysymyksistä? Oliko niihin vaikea tai helppo vas-
tata? Miksi?

- Mikä teidän mielestänne on köyhyyttä ja mikä ei? Millaisia mielikuvia tai kielikuvia
teille tulee mieleen köyhyydestä? Entä rikkaudesta?

- Mistä luulet, että köyhyys johtuu? Entä rikkaus?
- Mitä ajattelet kuilusta hyvä- ja huonotuloisten välillä?

- Pohdi, mitä ovat köyhyyden mahdollisia haittoja. Mitkä voisivat olla rikkauden hait-
toja?

- Voisitko luopua rahasta, jos saisit tilalle jotain muuta? Mitä tämä muu voisi olla?

- Seuraavassa on jana, jonka toisessa ääripäässä on köyhyys ja toisessa ääripäässä rik-
kaus. Mille kohtaa asettaisit itsesi? Miksi?

köyhyys      ___________________________________________        rikkaus

(- Oletko mielestäsi köyhä tai rikas?)

- Kun ajattelette pienintä nettorahamäärää, jolla kotitaloutenne tulisi toimeen kuukauden
(S44), niin onko tuo rahamäärä sellainen jolla tulisitte ”juuri ja juuri toimeen” vai onko
se sellainen, joka mahdollistaisi ”kohtuullisen elintason”?

- Mitä ajattelette käsitteellä ”tulla juuri ja juuri toimeen” tarkoitettavan? Millaista elinta-
soa mahdollisesti ajattelette?
- Mitä ajattelette käsitteellä ”kohtuullinen elämä tämän päivän yhteiskunnassa” tarkoi-
tettavan? Millaista elintasoa mahdollisesti ajattelette?
- Mitä ajattelette ”ylellisellä elintasolla” tarkoitettavan?
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Liite 2. Näyttökortit

KORTTI 1.

Absoluuttinen köyhyys

Absoluuttinen köyhyys tarkoittaa että on niin köyhä, että ei
ole varaa täyttää inhimillisiä perustarpeita. Jotta voisi välttää
absoluuttisen köyhyyden, on oltava tarpeeksi rahaa turvatak-
seen seuraavat tarpeet:

- riittävä ruokavalio

- asumiskulut/vuokra

- vesilaskut

- riittävät puhtaanapitovälineet (jätevesiviemäri, vessa jne.)

- puhdas vesi

- perusterveydenhoito

- koulutus
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KORTTI 2.

Kuinka paljon korkeampi tai pienempi tuosta tulotasosta ko-
titaloutesi tulotaso on?

1. Paljon korkeampi

2. Vähän korkeampi

3. Sama taso

4. Vähän pienempi

5. Paljon pienempi

6. En tiedä.
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KORTTI 3.

Suhteellinen köyhyys

Välttääksesi suhteellista köyhyyttä, sinulla täytyy olla tar-
peeksi rahaa kattaaksesi menot, joita mainittiin absoluuttisen
köyhyyden kortissa sekä lisäksi tarpeeksi rahaa, jotta voit:

- elää turvallisessa ympäristössä/alueella

- osallistua sosiaaliseen elämään paikallisella alueellasi

- tuntea olevasi osa paikallista yhteisöä

- suorittaa velvollisuudet ja muut toiminnot perheessä ja naapu-
rustossa sekä työssä

- tarpeeksi rahaa kulkuneuvoihin ja liikkumiseen
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KORTTI 4.

Kuukausitulot mk/kk: Kuukausitulot eur/kk:

1. alle 2500 1. alle 420
2. 2500 – 5000 2. 420 - 840
3. 5001 – 7500 3. 841 - 1261
4. 7501 – 10000 4. 1262 – 1681
5. 10001 – 12500 5. 1682 - 2102
6. 12501 – 15000 6. 2103 - 2522
7. 15001 – 17500 7. 2523 - 2943
8. 17501 – 20000 8. 2944 - 3363
9. 20001 – 25000 9. 3364 - 4204
10. 25001 – 30000 10. 4205 - 5045
11. 30001 – 40000 11. 5046 - 6727
12. 40001 – 50000 12. 6728 - 8409
13. yli 50000 13. yli 8409
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KORTTI 5.

KÖYHYYS__________________________________RIKKAUS
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Liite 3. Yhteydenottokirje

Hyvä vastaanottaja

Tilastokeskuksen tehtävänä on yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laadinta
ja tutkimuksen teko. Tärkeitä tutkimusaiheitamme ovat elinolot, toimeentulo
ja hyvinvointi.

Toimeentulo on tärkeä ihmisten elinoloihin ja hyvinvointiin liittyvä asia.
Kehitämme haastattelulomaketta, jolla tutkimme väestön elinoloja ja toi-
meentuloa. Kutsumme Teidät keskustelemaan kanssamme aiheisiin liitty-
vistä kysymyksistä. Kaikki kommentit ja näkemykset ovat erittäin arvokkaita
tutkimuksen kannalta. Osallistumalla tähän esitutkimukseen voitte vaikuttaa
ensi vuonna tehtävän laajan väestötutkimuksen kysymyksiin. Yhteystietonne
on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tie-
tokannasta ja Teiltä saamiamme tietoja käsitellään ehdottoman luottamuk-
sellisesti.

Haastattelut järjestetään Tilastokeskuksen tiloissa Helsingin Sörnäisissä.
Toivomme, että hyväksytte kutsumme ja autatte meitä tutkimuksen onnistu-
misessa. Haastattelu kestää noin tunnin. Kaikki osallistujat saavat HKL:n 10
matkan lipun sekä Suomen Tilastollisen vuosikirjan, jonka arvo on 50 euroa.

Otamme Teihin yhteyttä lähipäivinä sopiaksemme tarkemmin tapaamisajas-
ta. Mikäli emme ole saaneet Teihin puhelimitse yhteyttä ja olette halukas
tulemaan haastatteluun, olkaa hyvä ja soittakaa Merja Kalliolle (puh. 1734
2993) tiistaina 13. tai keskiviikkona 14.8 klo 9-11. Voitte ilmoittaa kiinnos-
tuksestanne myös sähköpostitse: merja.kallio@tilastokeskus.fi.

Etukäteen avustanne kiittäen,

Jussi Simpura

Tilastojohtaja

Tilastokeskus


