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ESIPUHE

Tämä pro gradu –tutkielma on toteutettu osana Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden

tohtoriopiskelija Jennifer De Paolan väitöskirjaprojektia suomalaisten onnellisuuden

sosiaalisista representaatioista. Haluankin kiittää De Paolaa kaikesta avusta tutkielmani

työstössä sekä mahdollisuudesta syventyä tutkielmassani YK:n onnellisuusraportin

kautta suomalaisten onnellisuuteen. Haluan osoittaa kiitokseni myös työni ohjaajalle

Anna-Maija Pirttilä-Backmanille ja kiittää häntä neuvoista ja ohjauksesta koko

kirjoitusprosessin aikana. Tutkielman aineisto on kerätty verkkokeskusteluista

Helsingissä joulukuussa 2019.

Helsingissä 13.6.2020

Veera Uoti
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1 JOHDANTO

Suomen kolmena peräkkäisenä vuotena saavutettu ensimmäinen sija YK:n

(Yhdistyneiden Kansakuntien) onnellisuusraportissa (Helliwell, Layard & Sachs, 2018,

2019; Helliwell, Layard, Sachs & De Neve, 2020) maailman onnellisimpana maana on

herättänyt paljon keskustelua sekä jakanut mielipiteitä niin globaalisti kuin kansan

keskuudessa Suomessa. Lehdissä sekä Suomessa että muualla maailmaa on ihasteltu ja

osin kummasteltu Suomen ensimmäistä sijaa. Muun muassa Kalevala (Tapio, 2019) ja

Satakunnan Kansa (2019) -lehdet uutisoivat, että tutkimus johtaa harhaan, eikä Suomi

voi olla maailman onnellisin maa. Ylellä uutisoitiin, että suomalaiset ärsyyntyvät

ensimmäisestä sijasta ja Ylen kolumnisti (Seppänen, 2019) totesi, että suomalaiset eivät

ole onnellisimpia vaan vain vähään tyytyväisiä. Uutista Suomesta maailman

onnellisimpana maana on jaettu ahkerasti eri medioissa ja kansalaiset ovat tuoneet eri

verkkopalveluissa esiin omia mielipiteitään tuloksiin ja listaukseen liittyen: Twitter,

Facebook, monet verkkokeskustelupalstat kuten Vauva.fi ja Suomi24 sekä uutisten

kommenttialustat ovat keränneet valtavasti kommentointia aiheeseen liittyen.

Pelkästään Googlen hakukoneella hakusanalla ”YK:n onnellisuusraportti” löytyy reilu

30000 hakutulosta.

YK:n World Happiness Report (tutkielmassa onnellisuusraportti) keräämä laaja huomio

on ensimmäinen kiinnostuksen lähtökohta tälle tutkielmalle. Toinen peruste löytyy

kommenttien sisällöstä. Kansalaiset tuovat kommenteissaan esiin ihastuksensa,

hämmästyksensä, surunsa ja jopa vihansa aiheeseen liittyen. Kommenttien sisällöstä ja

määrästä päätellen Suomen raportin ensimmäisen sija herättää ihmisissä tunteita.

Esimerkiksi nimimerkillä ”Kakelino” kirjoittava Yle uutisten lukija ihmettelee, että ”

Onnellisuus ei nyt tarkoitakaan ihmisen onnellisuutta: Suomessahan tehdään noin 800

itsemurhaa vuosittain (yrittäviä on varmaankin noin 3000). Ainakaan siellä ei onni näy.”

ja Ylen verkkosivuilla esiintyvä nimimerkki ”Sophismata” kirjoittaa, että ”Suomalaiset

ovat maailman hölmöin kansa, niin hölmö, että jopa luulevat olevansa onnellisempia

kuin muut”.  Tällainen kommentointi saa pohtimaan, minkälaisena kommentoijat

kokevat suomalaisen onnellisuuden erityispiirteet, käsittävätkö ihmiset onnellisuuden

samalla vai eri lailla kuin YK:n onnellisuusraportissa ja näin ollen, onko YK:n

mittaama onnellisuus jotain muuta kuin miten suomalaiset käsittävät onnellisuutensa.
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Kolmas kiinnostuksen kohde tutkielmalle liittyy kansalaisten maallikkokäsityksiin, siitä

miten onnellisuutta tulisi tieteellisin keinoin tutkia. Maallikkokäsityksillä viittaan läpi

tutkielman tavallisten kansalaisten keskuudessa oleviin ajatuksiin tai mielikuviin.

Useampi kommentoija tuo esiin ihmetyksensä siitä, keitä YK:n onnellisuusraportti

palvelee ja miksi kyseinen tutkimus on tehty. Verkkokeskustelun kommenteissa

todetaan tyypillisesti myös raportin tuloksen olevan virheellinen ja väärä. Suomen

ensimmäistä sijaa kommentoidaan jopa ”ostettuna tuloksena” tai ”varta vasten

teetettynä” kuten nimimerkki ”Anon1970” kiteytti Ylen sivuilla: ”Tutkimus teetetty

Suomessa lienee vuorineuvosten keskuudessa. Sen verran oudolta kuulostaa tämä

tulos”. Myös Ylen sivuilla esiintyvä nimimerkki ”Corbie” kirjoittaa, että ”Tällainen

tutkimus on jo lähtökohtaisesti turha ja kummallinen jos on kaikista onnellisin niin

sehän tarkoittaa, että onnellisuudesta on jo tehty kilpailu…paras sijoitus ja saavutus

onnellisuudessa, eihän tuossa ole mitään järkeä”. Onnellisuuden tutkimukseen ja

onnellisuuden käsitteen monimuotoisuuteen liittyvät kommentit saavat kiinnostuksen

heräämään siitä, miten maallikkokäsitysten mukaan onnellisuutta tulisi tutkia ja voiko

onnellisuutta edes määritellä yhdellä oikealla tavalla.

YK:n onnellisuusraportti listaa 156 maata niiden koetun onnellisuuden mukaan,

selittäen tuloksia kahdeksan hyvinvointia ennustavan muuttujan kautta; 1) terveiden

elinvuosien odote, 2) sosiaalinen tuki, 3) bruttokansantuote, 4) vapaus, 5) anteliaisuus,

6) korruption taso, 7) positiivinen – ja 8) negatiivinen tunne. Pohjoismaat ovat

sijoittuneet onnellisuusraportissa kärkisijoille raportin ensimmäisestä julkaisusta

(vuonna 2012) lähtien. Suomen onnellisuuskäyrä on ollut loivassa, mutta tasaisessa

nousussa jo vuodesta 2014 alkaen. Nyt Suomi on maailman onnellisin maa

merkittävällä erolla muihin. Listauksessa parhaiten sijoittuneet maat sijoittuvat

korkealle myös raportissa käytettyjen kuuden yllä mainitsemani hyvinvointimuuttujan

suhteen. Näin ollen, yhteiskunnallisten olosuhteiden voidaan nähdä olevan merkittävä

tekijä kansalaisten onnellisuudelle. Kun tarkasteltavaksi otetaan tutkimuksessa kysytyt

positiiviset ja negatiiviset tunteet elämässä, listauksen kärkisijoille nouseekin

pohjoismaiden sijaan esimerkiksi Latinalaisen Amerikan maat. (Helliwell, Layard &

Sachs, 2018, 2019; Helliwell, Layard, Sachs & De Neve, 2020)

Tässä tutkielmassa keskityn siihen, minkälaisia erityispiirteitä suomalaisten

onnellisuuteen liitetään anonyymissa verkkokeskustelussa sekä millaisia suomalaisten
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onnellisuuden sosiaalisia representaatioita onnellisuustutkimuksesta virinneessä

verkkokeskustelusta tuotetaan. Pyrin tunnistamaan millaisia jokapäiväisiä käsityksiä

kommentoijat luovat suomalaisten onnellisuudesta ja myös, miten onnellisuutta tulisi

verkkolehtien kommentoijien mukaan tutkia. Tutkielman aineisto koostuu

kommenteista, jotka esiintyvät onnellisuusraporttia käsittelevissä uutisissa Ylen ja

Helsingin Sanomien verkkosivuilla. Aineisto on rajattu vuosina 2018 ja 2019

ilmestyneiden verkkojulkaisujen kommentteihin.

Tarkastelen kommenteissa ilmestyviä jaettuja käsityksiä suomalaisten onnellisuuden

erityispiirteistä Serge Moscovicin (1961/2008) sosiaalisten representaatioiden teoria

viitekehyksenä. Sosiaalisilla representaatioilla tarkoitetaan Moscovicin (1984, s. 24)

mukaan joukkoa jaettuja arvoja, käsityksiä ja käytäntöjä, joiden avulla ihmiset pystyvät

toimimaan sosiaalisessa maailmassa. Sosiaalisten representaatioiden teoriassa ollaan

kiinnostuneita arkipäiväisistä ilmiöistä ja representaatioiden tavoite on tehdä

tuntemattomasta tuttua. Ne ovat osa jaettua arkiymmärrystä ilmiöistä, kohteista,

sanoista ja kuvista ja mahdollistavat ihmisten kollektiivisen toiminnan yhteiskunnassa

(Moscovici, 2000, s. 37.) Moscovicin mukaan, sosiaaliset representaatiot ovat

välttämättömiä toiminnalle ja niiden kautta voi olettaa joidenkin asioiden, tilanteiden ja

ideoiden toistuvan samoina. Tämä toistuvuus lisää kollektiivista ymmärrystä ja ihmisten

toimimista arjessa. (Mts. 37.) Teorian keskiössä ovat sosiaalisten representaatioiden

muodostumisen psykologiset prosessit, joiden avulla ennalta tuntemattomista ilmiöistä

tehdään tuttuja; ankkurointi, objektivointi ja naturalisointi. Näiden prosessien avulla

tuntemattomaan ilmiöön liitetään kuvauksia ja merkityksiä ja se tulee osaksi sen

hetkistä todellisuutta. (Moscovici, 1981, s. 192-203.) Suomalaisten onnellisuuden

käsityksistä ja erityispiirteistä ei ole julkaistu vielä sosiaalisten representaatioiden

teoriaan pohjautuvaa tutkimusta, ja ylipäätään laadullinen tutkimus suomalaisten

onnellisuuskäsityksistä on vähäistä.

Tutkielman aluksia esittelen onnellisuuden käsitteen historiaa, onnellisuuden erilaisia

määritelmiä, aikaisempaa onnellisuuden tutkimusta ja sen mittaamisen eri keinoja.

Tämän jälkeen käsittelen sosiaalisten representaatioiden teoriaa, sen prosesseja ja tuon

esiin teorian soveltamisen mahdollisuudet sekä siihen esitettyjä kritiikkejä. Luvun

lopussa esittelen tutkimuskysymykset. Seuraavassa luvussa esittelen tutkielman

aineiston ja käytetyt metodit, jonka jälkeen siirryn tuloksiin. Lopuksi diskussiossa tuon
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esiin verkkokeskusteluiden erityispiirteitä ja liitän suomalaisten onnellisuuden

sosiaaliset representaatiot laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi arvioin

tutkielmaa sekä esitän ehdotuksia sen tulosten hyödyntämiseen.
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2 ONNELLISUUS-KÄSITTEEN MÄÄRITTELY

2.1 KÄSITTEEN HISTORIAA

Onnellisuus on ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohteena kautta historian, aina antiikin

Kreikasta nykypäivään. Dienerin, Scollonin ja Lucasin (2009, s. 188) mukaan

nykyaikana onnellisuus kuvataan tutkimuksissa usein subjektiiviseksi hyvinvoinniksi ja

arkikielessä onnellisuudella viitataan usein jonkinlaiseen tunne- tai mielentilaan. Tällöin

kyse ei ole kokonaisvaltaisesti elämään vaikuttavasta tilasta vaan enemmänkin ihmisen

hetkellisistä tai pysyvämmistä sisäisistä tunteista, ajatuksista tai kokemuksista.

Arkikeskusteluissa onnellisuudesta termi rinnastetaankin usein hyvinvointiin sekä

myönteisiin tunteisiin ja näistä puhutaan usein synonyymeina keskenään.

Onnellisuudelle ei kuitenkaan ole tutkimuksissa esitetty yksiselitteistä määritelmää vaan

onnellisuus käsitteenä voidaan yhdistää nautintoon, tyytyväisyyteen, myönteisiin

tunteisiin, merkityksellisyyteen, jatkuvuuden tunteeseen sekä moniin muihin tekijöihin.

(Mts. 188.) Palaan näihin onnellisuuden nykykäsityksiin ja synonyymeihin vielä

myöhemmin. Seuraavaksi luon lyhyen katsauksen onnellisuuden käsitteen historiasta.

Antiikin Kreikassa onnellisuus ja sen luonne oli keskeinen osa filosofista keskustelua.

Suomalainen filosofi ja tietokirjailija Frank Martela (2014, s. 32) tuo esiin, että antiikin

Kreikassa onnellisuudella viitattiin ihmisen psykologisen tilan sijasta ihmiselämän

onnistumiseen ja keskustelua ohjasi kysymykset kuten ”mitkä asiat vaikuttivat ihmisen

onnellisuuteen hänen kuolemansa jälkeen”. Ihmiselämän onnistuminen nähtiin

riippuvan olosuhteista, joissa ihminen eli ja onnellinen elämä nähtiin rauhallisena

elämänä ilman suuria vastoinkäymisiä (McMahon, 2006). Martelan (2014, s. 32)

mukaan onnellisuus-käsitteen antiikin historiassa saama luonne, eli onnellisuuden

kytkeytyminen ulkoisiin olosuhteisiin, näkyy edelleen monissa kielissä. Suomen

kielessä käytetyt sanat onnekkuus ja onnellisuus sekä englannin kielen sanat ”happen”

ja ”happiness” tulevat samasta kantasanasta, joka tuo esiin käsitteiden samankaltaiset

etymologiset juuret. Sama kantasanan kaksoismerkitys löytyy Martelan mukaan myös

saksan, italian, latinan espanjan ja ranskan kielistä. Keskiajalla sana ”happy”

tarkoittikin, että kohtalo suosi henkilöä. Martela tuo esiin, että jo antiikin ajalla oli

kuitenkin nähtävissä muutosta onnellisuuden käsitteessä ja antiikin filosofit, kuten

Aristoteles, pyrkivät siirtämään keskustelua onnellisuuden ulkoisista tekijöistä

riippuvasta luonteesta kohti onnellisuuden näkemistä ihmisen sisäsyntyisenä tekijänä.
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Antiikin ajan Kreikassa onnellisuuden tutkimuksessa on korostettu eroa hedonistisen ja

eudaimonisen onnellisuuden välillä. Kreikkalainen hedonistisen näkemys korostaa

onnellisuutta positiivisina tunteina sekä nautintoa osana onnellisuutta (Hefferon &

Boniwell, 2011, s. 3).  Tätä yleistä nautintoon perustuvaa käsitystä hedonismista

kuvataan usein normatiiviseksi hedonismiksi, jonka mukaan ihmiset eivät siis vain

vaikuta tavoittelevan nautintoja vaan heidän pitäisi myös pyrkiä tähän (Hills, 2008).

Hedonistinen onnellisuus voidaan kuitenkin käsittää tätä normatiivista käsitystä

laajemmin ja Fieldman (2010, s. 23) esittää hedonistisesta onnellisuudesta puhuessa

keskusteluun voitavan liittää myös motivaatiohedonismin. Fieldmanin näkemyksen

mukaan, ihmisten tekojen taustalla nähdään aina olevan hedoninen motivaatio saavuttaa

nautintoa ja välttää kipua. Hedonistisessa näkemyksessä yksilön onnellisuus määritetään

siis pyrkimyksenä nautinnon lisäämiseen ja tuskien vähentämiseen.

Martela (2014) tuo kirjoituksessaan esille, että monet antiikin filosofit ja ajattelijat,

kuten Platon ja Aristoteles olivat kirjoituksissaan erityisen kiinnostuneista

eudaimoniasta. Varhaisten antiikin ajattelijoiden esittämän käsityksen mukaan

eudaimonia tarkoitti ulkoisesti onnistunutta elämää (mt.). Baumgardner ja Crothers

(2014) tuovat esiin, että Aristoteleen käsitys ”olla onnellinen” toimi synonyymina

”onnistumiselle elämässä” tai ”hyvälle elämälle”. Annas (1995) laajensi esitettyä

eudaimonian käsitettä viittaamalla tällä elämän kokonaisvaltaiseen

onnistumiseen. Baumgardner ja Crothers (2014, s. 19-21) esittävät, että Aristoteles on

myöhemmin tarkentanut eudaimonista kuvaustaan onnellisuudesta ja tämän

myöhemmin esittämän määritelmän mukaan, eudaimoninen onnellisuus voidaan nähdä

itsensä toteuttamisena ja ihmisen sisäisen potentiaalin täydellisenä hyödyntämisenä.

Tästä perspektiivistä hyvää elämää on, kun elää sopusoinnussa oman aidon itsensä

kanssa ja onnellisuus syntyy, kun ihminen toimii omien arvojen ja tarpeiden mukaan.

Eudaimoninen tapa ymmärtää onnellisuutta on kuitenkin kehittynyt historian saatossa ja

nykyisen yleisen käsityksen mukaan eudaimonisessa onnellisuudessa korostuu hyvän

elämän merkitys ja kokonaisvaltainen hyvä olo. Eudaimonisessa käsityksessä yksilön

onnellisuus määritellään ihmisen olemassa olevan potentiaalin kautta. (Mts. 19-21.)

Usein termi ”eudaimonia” suomennetaan onnellisuudeksi, vaikkakin positiivisen

psykologian tutkijat ovat tuoneetkin esille, että kukoistus voisi olla termille sopivampi

käännös (Tieteen termipankki, 2020). Keyes ja Annas (2009, s. 200) ovatkin esittäneet,
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ttä kukoistamisen (flourish) käsitteellä viitataan onnellisuuden keskusteluissa juuri

eudaimoniseen laajempaan ja kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin.

Onnellisuuden filosofian historian teokset siirtyvät usein antiikin Kreikasta valistuksen

aikakauteen. Martelan (2014, s. 32-33) mukaan tämä voidaan nähdä johtuvan siitä, että

keskiajalla uskonto oli vahva osa ihmisen elämäntapaa ja vastasi pitkälti elämän

päämäärin liittyvistä kysymyksistä. Martela tuokin esiin, että onnellisuus on historiassa

ollut vahvasti osana valtauskontojen näkemyksiä. Onnellisuus nähtiin kristinuskon

valtakausina liittyvän siihen, millaiseksi jumalat määrittävät ihmisen kohtalon. Näin

ollen tapahtumat ihmisen elämässä nähtiin omien tekojen sijasta olevan jumalan

määrittämiä kohtaloita, eikä ihmisillä nähty olevan kontrollia oman elämänsä

valintoihin. Kristinuskon valtakauden alussa länsimäinen onnellisuuskeskustelu

kytkeytyi siis vahvasti jumalaan, uskontoihin ja uskomuksiin. Esimerkiksi

Augustinuksen (354-430) näkemyksen mukaan, onnellisuus vaatii elämistä jumalan

tahdon mukaisesti ja Tuomas Akvinolainen (1225-1274) uskoi, että onnellisuus löytyy

”Jumalaa koskevasta mietiskelystä lihallisten nautintojen sijaan”. (Mts. 32-33.)

McMahonin (2006, s. 20-25) tutkimusten mukaan uskonto ja onnellisuus nivoutuivat

keskusteluissa pitkään yhteen ja onnellisuus nähtiin jumalien ja tuurin kontrolloimana.

Uskonnolliset näkemykset onnellisuudesta ovat historian saatossa kuitenkin

menettäneet merkitystään ja filosofit sekä muut ajattelijat ovat kautta aikojen jo luoneet

perustaa nykykäsityksen mukaiselle tavalle ymmärtää onnellisuutta (Martela, 2014, s.

32-22).  Esimerkiksi John Locke (1632-1704) esitti näkemyksen, jonka mukaan

”jokainen ihminen etsii luonnollisesti onnellisuutta” ja ”yhden universaalin hyvän

sijasta jokainen ihminen on itse ylin auktoriteetti sen suhteen, mikä tekee juuri hänet

onnelliseksi” (Locke, 1847). Myös Immanuel Kantin (1724-1804), joka oli yksi

valistuksen ajan tunnetuimmista filosofeista, näkemys moraalin ja onnellisuuden

eroavaisuudesta on vaikuttanut nykyisiin onnellisuuden käsityksiin. Kantin mukaan,

moraalinen toiminta ei aina johda onnellisuuteen ja ihminen voi joutua tekemään

valintoja moraalisen toiminnan ja onnellisuuden välillä. Jeremy Bethamin (1748-1832)

ja John Stuart Millin (1806-1873) näkemys onnellisuudesta jokaisen ihmisen

pyrkimyksen kohteena, on myös nähtävissä nykyajan onnellisuus keskusteluissa.

Valistuksen aikana onnellisuus erotettiin selkeästi ulkoisista tekijöistä kumpuavasta

tilasta ihmisen sisäiseksi tilaksi ja onnellisuus alettiin käsittää enemmän hyvältä
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tuntuvana psykologisena tilana. (Mts. 32-33.) Martelan mukaan valistusajan filosofien

tapa ymmärtää onnellisuuden olevan peräisin ihmisen sisäisistä tekijöistä vaikuttaa yhä

suuresti myös nykytutkimuksissa ja valtanäkemyksissä.

Martela (2014, s. 33-35) tuokin esille, että onnellisuuden historiallisen kehityksen

seurauksena ihmisten onnellisuudesta voi johtaa nykyisin joitain, lähes itsestään

selvyytenä pidettyjä piirteitä: 1) onnellisuus nähdään usein jonkinlaisena hyvältä

tuntuvana ihmisen sisäisenä psykologisena tilana, 2) onnellisuus on jotain mitä kaikki

ihmiset enemmän tai vähemmän tavoittelevat sekä 3) onnellisuus on psykologinen tila,

jonka vuoksi jokainen ihminen on itse paras arvioimaan omaa onnellisuuden tasoaan.

Filosofisten lähestymistapojen ja ajattelijoiden lisäksi nykyaikainen

kokonaisvaltaisempi ymmärrys hyvinvoinnista muodostaa pohjaa modernille

käsitykselle onnellisuudesta. Yksi viime vuosikymmeninä vahvistunut onnellisuuden

tutkimuksen lähtökohta on positiivinen psykologia, joka on kontribuoinut merkittävästi

nykyaikaiseen kokonaisvaltaisempaan onnellisuuden ymmärrykseen.

Positiivispsykologinen ajattelutapa keskittyy ihmisen aktiiviseen rooliin, hyvinvointiin

ja voimavaroihin; ihminen nähdään kokonaisuutena, jolla on oman toiminnan kautta

mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. (Martela, 2014, s. 33-35.) Martin Seligmania

ja Mihaly Csikszentmihalyita pidetään positiivisen psykologian uranuurtajina, jotka

esittivät toisen maailman sodan aikaan ”sen sijaan, että ihmisiä pidettäisiin

proaktiivisina, luovina ja itsenäisinä päättäväisinä yksilöinä, psykologit pitävät ihmisiä

passiivisina yksilöinä, jotka on alistettu ulkoisille voimille” (Hefferon & Bonniwell,

2011, s. 9-10.). Kun vuonna 1998 Martin Seligman valittiin Yhdysvaltain

psykologiliiton puheenjohtajaksi, hän julisti kyseisen vuoden teemaksi hyvinvoinnin,

jonka myötä positiivinen psykologia vahvisti ennestään asemaansa onnellisuuden

tutkimuksessa. Positiivisessa psykologiassa tutkimus liittyy hyvään elämään ja

kiinteästi Aristoteleen kreikankieliseen käsitteeseen eudaimonia. (Mts. 9-10.)

Filosofinen ja psykologinen ymmärrys onnellisuudesta on muuttunut ajan myötä. Sen

sijaan, että onnellisuuden nähtäisiin tapahtuvan ihmiselle kohtalon tai jonkin

suuremman voiman toimesta, se nähdään olevan ihmisen itsensä saavutettavissa ja

olevan jollain tapaa kontrolloitavissa. Nykytutkimuksen valossa onnellisuus nähdään

siis ihmisen sisäisenä tilana, eikä syntyvän ulkoisista voimista, joskin tosin ulkoiset

motivaattorit, kuten raha, voivat vaikuttaa myös hyvänolon kokemiseen (esim. Ryan &
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Deci, 2000). Seuraavassa luvussa tuon esiin onnellisuuden käsitteen monimuotoisuutta

tämän päivän tieteellisessä keskustelussa ja käsittelen termejä, joita käytetään usein

vaihtoehtoisina käsitteinä onnellisuudelle.

2.2 ONNELLISUUDEN MONIMUOTOISUUS JA LÄHIKÄSITTEET

Tämän päivän tieteellisessä keskustelussa onnellisuus ei terminä ole yksiselitteinen ja

toisinaan tutkimuksissa ja arkipäiväisessä keskustelussa esiintyy termejä, joita käytetään

sen synonyymeina. Onnellisuustutkija Ruuth Veenhoven (1991) tuokin esiin, että

onnellisuuden termiä käytetään usein yläkäsitteenä kaikelle hyvää tarkoittavalle, minkä

vuoksi käsite nähdään usein liian laajana. Onnellisuus voi psykologisessa tutkimuksessa

Martelan (2014, s. 34) mukaan tarkoittaa positiivisia tunteita, elämäntyytyväisyyttä sekä

eudoaimonisia onnellisuus näkökulmia, jotka korostavat arvokasta elämää. Positiivisten

tunteiden lähtökohdasta, onnellisuus nähdään Martelan mukaan koostuvan esimerkiksi

ilon ja innostuksen läsnäolosta ja negatiivisten tunteiden, kuten surun ja pelon

poissaolosta. Bradburnin ja Caplovitzin (1965) selvitysten mukaan, psykologisissa

tutkimuksissa on kuitenkin tunnistettu, että negatiivisten tunteiden poissaolo ei suoraan

johda positiivisten tunteiden läsnäoloon

Alan Waterman (1993) kuvaa onnellisuutta sivuten Csikszentmihalyin (1990) ”flow”-

käsitettä; Watermanin mukaan onnellisuutta on se, kun ihminen uppoutuu johonkin

tekemiseen kokonaisvaltaisesti ja kokee, että juuri tätä tekemistä varten on olemassa.

Flow-kokemuksella tarkoitetaankin tunnetta uppoutumisesta, jolloin ajantaju katoaa ja

henkilön itsetietoisuus vähenee (Peterson, Park & Seligman, 2005). Ryan ja Deci (2000)

itseohjautuvuusteoriassa (Self-Determination Theory, SDT) korostavat onnellisuutta

motivaatiolähtöisenä ja tekevät eron ulkoiselle – ja sisäiselle motivaatiolle. Ryan ja

Deci korostavat, että ihmiset aktiivisesti pyrkivät tekemään itseään kiinnostavia asioita

ja painottavat ihmistä aktiivisena, elinvoimaisena ja itseohjautuvana toimijana.

Sisäisellä motivaatiolla tutkijat viittaavat ihmisen sisältä kumpuavaan aitoon haluun ja

intoon asiaa kohti, jossa ihminen kokee tekemisen itsessään mielenkiintoiseksi ja tekee

sitä omasta tahdostaan. Ulkoinen motivaatio kumpuaa tutkijoiden mukaan ulkoisista

virikkeistä ja tekemistä motivoi usein palkinto. Ulkoisia motivaattoreita voi esimerkiksi

olla rahallinen vastike, sosiaalisen hyväksynnän etsintä, selviytyminen tai maine.
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Olennainen ero näiden motivaattoreiden välillä Ryan ja Decin (2000) mukaan on, että

sisäinen motivaatio lisää hyvinvointia ja onnellisuutta, kun taas ulkoisten

motivaattoreiden kautta kumpuava motivaatio ei ole suoraan yhteydessä ihmisen

sisäiseen hyvinvointiin. Ulkoiset motivaattorit ovat enemmän väline, jolla pyrkiä kohti

parempaa hyvää oloa. Yhdysvaltalaisnuoria koskevassa tutkimuksessa koehenkilöitä

pyydettiin arvioimaan, mitä he kokevat elämässään tärkeiksi (Niemiec, Ryan & Deci,

2009). Tutkimuksessa selvisi, että sisäisten päämäärien saavuttaminen lisäsi tutkittujen

myönteisiä tunteita ja onnen tunnetta enemmän, kun taas ulkoisten päämäärien

saavuttaminen ei vaikuttanut näihin lainkaan.

Onnellisuustutkimuksen pioneeri Martin Seligman (2011, s. 12-25) on esittänyt, että on

olemassa kolmea erilaista onnellisuuden muotoa; 1) onnellisuus voi olla tunnepohjaista

nautintojen ja tuskien välistä tasapainoa (positive emotion), 2) uppoutumista tekemiseen

(engagement) tai 3) merkityksellisyyden kokemista (meaning). Nämä kokemukselliset

ulottuvuudet tuntuvat kaikki hyviltä, mutta tuovat kokijalleen silti erilaista

onnellisuutta. Myöhemmin Seligman on lisännyt teoriaansa edellä mainitun kolmen

komponentin lisäksi 4) aikaansaamisen (accomplishment) ja 5) hyvien ihmissuhteiden

(positive relationship) onnellisuuden muodot. Malli tunnetaan paremmin englannin

kielisten sanojen kautta muodostuvalla lyhenteellä PERMA. (Mts. 12-25.)

Onnellisuuden monien erilaisten määritelmien lisäksi tutkimuksissa ja arkikeskustelussa

esiintyy termejä, joita käytetään toisinaan onnellisuuden synonyymeina. Veenhoven

(2016, s. 310) tuo esille, että näistä termeistä usein esiintyviä ovat hyvinvointi,

elämäntyytyväisyys ja hyvä elämä, joille ei ole luotu tutkimuksissa yksimielisiä

määritelmiä. Seuraavaksi keskityn näihin käsitteisiin hieman tarkemmin.

Hyvinvointi

Hyvinvointi on kasvava tutkimusalue, mutta kysymykseen siitä, miten termi tulisi

tieteellisesti määritellä, ei ole vielä saatu laajasti hyväksyttyä tieteellistä vastausta.

Hyvinvointi esiintyy usein niin tieteellisissä teksteissä kuin arkikielessäkin eräänlaisena

kattoterminä tai synonyymina muille käsitteille (Veenhoven, 2016, s. 310).

Yksinkertaisimmillaan käsitteellä ”hyvinvointi” viitataan usein ihmisen

kokonaisvaltaiseen hyvään oloon. Dienerin ja Suhin (1997, s. 1-2) mukaan

subjektiivinen hyvinvointi (subjective well-being, SWB) on psykologian tutkimuskenttä,

jonka pyrkimys on ymmärtää ihmisten subjektiivisia arviointeja elämästään. Tutkijat



14

määrittelevät, että subjektiivinen hyvinvointi koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä

komponentista, joita ovat tyytyväisyys elämään (cognitive), miellyttävä - ja

epämiellyttävä tunne (pleasant/unpleasant emotions). Tunteet viittaavat miellyttäviin ja

epämiellyttäviin tunnetiloihin sekä mielialoihin (esim. ilo ja masennus), kun taas

elämätyytyväisyys viittaa kognitiiviseen elämäntyytyväisyydentunteeseen. Shin ja

Johnson (1978, s. 478) tarkensivat Dienerin ja Suhin esittämää hyvinvoinnin käsitettä ja

määrittelivät hyvinvoinnin olevan ”kokonaisarvio ihmisen elämänlaadusta hänen

valitsemiensa perusteiden mukaisesti”. Elämänlaadun käsite ei ole kuitenkaan

yksiselitteinen tai myöskään täysin kattava vastaamaan hyvinvoinnin käsitteen

määrittelyyn. Shahin ja Marksin (2004, s. 2) kuvauksen mukaan, hyvinvointi on

enemmän kuin pelkkä onnellisuus; tutkijoiden mukaan hyvinvointi merkitsee

tyytyväisyyden ja onnellisuuden tunteen lisäksi, että henkilö kasvaa ja kehittyy

ihmisenä, antaen samalla panoksensa yhteisölle. Seligman (2011, s. 12-27) selittää

hyvinvoinnin käsitettä aiemmin kuvaamani PERMA -mallin kautta. Yksikään näistä

kuvauksista ei pysty täysin luomaan kattavaa määritelmää hyvinvoinnille.

Nykytutkimuksessa huomiota saanut hyvinvoinnin ”keinulautamalli” (see-saw model of

well-being) pyrkii vastaamaan käsitteen monipuolisuuden haasteisiin (Dodge, Daly,

Huyton, ja Sanders, 2012, s. 230). Mallin mukaan ihmisellä on vakaa hyvinvointi

silloin, kun yksilöillä on psykologisia, sosiaalisia ja fyysisiä resursseja, joita he

tarvitsevat vastatakseen tiettyyn psykologiseen, sosiaaliseen ja / tai fyysiseen

haasteeseen. Kun yksilöllä on elämässään enemmän haasteita kuin resursseja selvitä

niistä, keinulauta ei ole tasapainossa ja hyvinvointi heikkenee. Kun taas yksilö kokee

omaavansa tarvittavat resurssit olemassa oleviin haasteisiin, tämän hyvinvointi ei horju

ja keinulauta on tasapainossa, kuten havainnollistettu kuvassa 1. Keinulautamallin

avulla pyritään ymmärtämään miten ihmiset selviytyvät muutoksista ja miten nämä

vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Mallin vahvuuksina voidaan Dodgen ja

kumppaneiden mukaan nähdä olevan mallin yksinkertaisuus, laaja-alainen

sovellettavuus, optimismi ja mittauksen perusta. Tutkijat tuovat esiin, että

hyvinvoinnista on tullut yhä enemmän maallikoiden käyttämä termi pelkän tutkimuksen

sijaan ja tämän vuoksi tarve kommunikoida hyvinvoinnista selkeällä ja tehokkaalla

tavalla on kasvanut. Dodgen ja kumppaneiden mukaan keinulautamallin nähdään osin

vastaavan tähän tarpeeseen.
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Kuva 1. Hyvinvoinnin määritelmä Keinulauta-mallin kautta (muokattu julkaisusta:

Dodge, Daly, Huyton, ja Sanders, 2012)

Elämäntyytyväisyys

Elämäntyytyväisyys (”the satisfaction of life” tai ”life satisfaction”) eroaa

onnellisuuden käsitteestä, mutta nämä kaksi termiä esiintyvät tieteellisessä

kirjallisuudessa usein synonyymeina toisilleen (Delle Fave, Brdar, Freire, Vella-

Brodrick & Wissing, 2011). Martela (2014, s. 38) tuo esille, että

elämäntyytyväisyydellä viitataan usein kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään ja

elämäntyytyväisyys nähdään usein jonkinlaisena ihmisen tekemänä tietoisena

itsearviona tämän omasta elämästä. Veenhovenin (1991, s. 2) mukaan

elämäntyytyväisyyden käsitteeseen liitetty onnellisuus voi yksinkertaisimmillaan olla

yksilön oma käsitys siitä, millaisena hän kokee elämänsä. Tällöin onnellisuudesta voi

Veenhovenin mukaan puhua ”asenteena” omaa elämää kohtaan. Tällainen

kokonaisvaltainen arvio omasta elämästä käsittää usein kaksi osa-aluetta: kuinka

hyvältä ihmisestä tuntuu yleisesti ja kuinka suotuisasti tämä vertaa itseään olemassa

oleviin menestyksen standardeihin.

Carlquist, Ulleberg, Delle Fave, Nafstad ja Blakar, (2017, s. 6) pyrkivät

tutkimuksessaan selvittämään, millaisia arkipäiväisiä käsityksiä norjalaisilla on

hyvinvointiin liittyvistä termeistä onnellisuus, hyvä elämä ja tyytyväisyys. Tutkimuksen

mukaan tyytyväisyyteen liitettiin enemmän nautintoon liittyviä aspekteja, kun taas

onnellisuuteen nähtiin laajemmin liittyvän eri elämän osa-alueita (mts. 6). Tieteellisten

tutkimusten mukaan tutkimuskentällä elämäntyytyväisyydellä tarkoitetaan yleensä

tarpeiden (esim. Ryan ja Deci, 2000), toiveiden (esim. Davis, 1981) tai odotusten (esim.

Sumner, 1996) tyydyttämistä. Elämäntyytyväisyyteen perustuva onnellisuuden käsite on

siis pitkälti kiinni ihmisten odotuksien ja todellisuuden välisestä erosta ja sen kautta
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määriteltynä onnellisuustutkimus antaa henkilölle vapaat kädet itse määrittää, mikä on

juuri hänen hyvää tai huonoa elämää (Martela, 2014, s. 38).

Hyvä elämä

Hyvä elämä (good life) on kattava käsite, johon viitataan usein filosofisessa

kirjallisuudessa (Tiberius, 2013). Monilla ihmisillä on taipumus uskoa, että viime

kädessä onnellisuus tekee elämästä elämisen arvoista eli hyvä elämä nähdään

identtisenä onnellisen elämän kanssa (Brülde, 2007, s. 15). Tämän näkemyksen mukaan

usein arvokkaina ja merkityksellisinä pidetyt asiat, kuten ystävyys, vapaus, rakkaus tai

oppiminen ovat ihmisille ''pelkästään'' välineellisesti arvokkaita: ne eivät itsessään ole

hyvän elämän lopullisia päämääriä vaan välineitä, jolla tavoittaa lopullinen päämäärä,

onnellisuus (mts. 15.).

Ajatus siitä, että jokin on hyvää (esimerkiksi elämä) voidaan ymmärtää toiminnan

vakauden, sen esteettisen, perfektionistisen tai eettisen arvon perusteella (Sumner, 1996;

ref. Carlquist ym. 2017, s. 6). Hyvinvointikirjallisuudessa hyvän elämän 'hyvä'

näyttääkin usein viittaavan joko ajatukseen täydellisyydestä (olla hyvä verrattuna

johonkin määriteltyyn huippuosaamisen) tai toiminnan vakauteen (subjektiivisesti

hyväksi koettu elämä) (Carlquist ym., 2017, s. 6.) Kielellisesti ”hyvän elämän” termin

käyttö eroaa onnellisuudesta, koska hyvä elämä viittaa nimenomaisesti koko elämään

eikä automaattisesti tarkoita psykologista tilaa. Aikaisemmin esittelemäni Carlquistin ja

kumppaneiden (2017) tutkimuksen mukaan, onnellisuus ja hyvä elämä näyttäytyivät

arkipäiväisessä kielessä ihmisille samankaltaisina käsitteinä. Hyvä elämä liitettiin

vastauksissa kuitenkin vahvemmin elinolosuhteisiin, terveyteen ja materiaan kuin

onnellisuuden käsite eikä niitä voi pitää täydellisinä synonyymeina toisilleen. Carlquist

ja kumppanit painottavat, että huolimatta siitä, ettei hyvälle elämälle ole vakiintunutta

määritelmää, jokaisen hyvinvoinnin määritelmän voidaan nähdä indikoivan sitä,

millaista hyvä elämää on.

2.3 ONNELLISUUDEN TUTKIMUS

Tässä luvussa käsittelen lyhyesti, millaisia eri ulottuvuuksia nykypäivän onnellisuuden

tutkimuksessa esiintyy, luon lyhyen katsauksen onnellisuuden sosiaalisten
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representaatioiden tutkimukseen ja tuon esiin millaista onnellisuuden tutkimusta

suomalaisten keskuudessa on tehty.

Onnellisuus on ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohteena jo kauan, ja näin ollen on myös

kehitetty lukuisia erilaisia onnellisuuden tutkimusmetodeita ja mittareita. Martin

Seligman (Seligman & Royzman, 2003; ref. Fieldman, 2010, s. 15- 49) on esittänyt, että

onnellisuutta tulisi tutkia kolmen eri onnellisuuden tutkimuksessa hallitsevan teorian

valossa. Hedonistisen teorian mukaan onnellisuus on subjektiivinen tunne ja painottaa

nautinnon kokemuksen merkitystä onnellisuudessa. Haluamisen teorian mukaan,

onnellisuus riippuu haluamisesta; onnellisuus on sitä, että saa mitä haluaa (Griffin,

1986; ref. Fieldman, 2010, s. 15- 49). Haluamisen teoriaan liittyy hedonistinen halu

maksimoida nautinto ja minimoida kärsimys. Objektiivisen listan teorian (Nussbaum,

1992) mukaan onnellisuus koostuu ihmisen saavuttaessa hyödyllisiä kompetentteja,

esimerkiksi uran, vapauden, ihmissuhteiden, rakkauden, koulutuksen tai tiedon suhteen.

Onnellisuuden sosiaalisten representaatioiden tutkimus on vähäistä, mutta joitain

tutkimuksia aiheesta on tehty. Iancu ja Hanţą (2010) selvittivät miten eri ikäiset ihmiset

representoivat onnellisuutta ja miten onnellisuus on representoitu kaupallisissa

mainoksissa. Tutkijat kysyivät muun muassa vastaajilta ”uskotko eläneesi onnellisia

hetkiä” ja pyysivät sitten vastaajia antamaan henkilökohtaisen synonyymin

onnellisuudelle. Useimmiten annetut sanat olivat täyttymys, ilo, rakkaus, luottamus,

hiljaisuus, hymy, perhe, harmonia, turvallisuus ja menestys. Onnellisuus representoitiin

olevan hyvinvointitila, johon liittyy ilon hetkiä, rakkautta ja hiljaista perhe-elämää,

jotka kaikki rakentavat turvallisuuden tunnetta. Kokurina ja Solina (2014) tutkivat

onnellisuuden sosiaalisten representaatioiden eroja optimistien ja pessimistien välillä

sosiaalisesti aktiivisten, koulutettujen nuorten kansainvälisen nuorisojärjestön AIESEC

(Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales)

ryhmässä. Pessimistien vastauksissa korostui onnellisuus hetkellisenä ja ohimenevänä

kun taas optimistien vastauksissa korostui, että onnellisuuteen voi itse vaikuttaa.

Molemmissa ryhmissä onnellisuuden ytimenä korostui rakkaus. Optimistien ryhmässä

onnellisuus liitettiin muihin arvoihin, kuten perheeseen ja ystävyyteen, kun taas

pessimistien vastauksissa korostui rakkaus itsenäisenä arvona, joka assosioitiin

silmiinpistäviin tunteisiin, joihin liittyy psykologinen riippuvuus. Eloff (2008) selvitti

tutkimuksessaan Etelä-Afrikassa asuvien 8-13 -vuotisten lasten onnellisuuden
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representaatioita. Lasten ja nuorten vastauksissa onnellisuus konstruoitiin sosiaalisten

suhteiden, virkistyksen ja aineellisen omaisuuden saavuttamisen kautta. Onnellisuus

rakentui vastauksissa pääasiassa ulkoisten tekijöiden, kuten vastaanottamisen ja

läheisten ihmissuhteiden kautta, eikä siis niinkään sisäsyntyiseksi ominaisuudeksi.

Suomalaisten onnellisuutta on aikaisemmin tutkittu eri elämän osa-alueilla. On tutkittu

esimerkiksi sitä, mitkä tekijät selittävät niin onnellisuutta kuin sen esiintymisessä

havaittavia eroja kaupunkimaisissa ja maaseutumaisissa kunnissa (esim. Saarinen,

Airio, Kaikkonen & Luoma, 2013a), millaisten tekijöiden varaan suomalaisen juuri

aikuisuuteen ehtineen sukupolven elämäntyytyväisyys rakentuu (esim. Martikainen,

2006), suomalaisten Turussa asuvien kaupunkilaisten onnellisuutta selittäviä tekijöitä

(esim. Saarinen, Kaikkonen & Luoma, 2013b), suomalaisten tulojen yhteyttä

onnellisuuteen (esim. Pitkä, 2012), yksinasuvien kuulumisen tunnetta ja onnellisuutta

(esim. Vainiomäki, 2019) sekä suomalaisten nuorten naisten jaettuja käsityksiä

onnellisuudesta (esim. Lehtonen, 2019). Aikaisempaa analyysia YK:n

onnellisuusraportista heränneistä kommenteista ei ole tehty Suomessa eikä suomalaisten

onnellisuuden maallikkokäsityksistä ole olemassa julkaistua tutkimusta.

Martikaisen (2006) tutkimuksen mukaan, suomalaisten nuorten aikuisten

elämäntyytyväisyys oli samankaltainen kuin suomalaisten ja yhdysvaltalaisten

elämäntyytyväisyys yleisesti. Kaksi pääasiallista elämäntyytyväsyyden lähdettä

tutkimuksen mukaan syntyi ihmissuhteista ja työelämään liittyvistä tekijöistä.

Tuloksissa oli nähtävillä joitain eroja myös sukupuolten välillä. Naisilla

elämäntyytyväisyyteen liittyi vahvasti lapset, kun taas miehillä tätä ei havaittu. Miehillä

sen sijaan uran havaittiin olevan vahvemmin yhteydessä elämäntyytyväisyyteen kuin

naisilla.

Saarisen ja kumppanien (2013a) tutkimuksen mukaan onnellisuudesta eri Suomen

asuinalueilla, maaseutu osoittautuu asuinalueeksi, jossa elää onnellisempia ihmisiä kuin

kaupungeissa tai kuntakeskuksissa. Erilaisten institutionaalisten tekijöiden (esimerkiksi

julkinen liikenne tai terveyskeskuspalvelu) ei havaittu tutkimuksessa vaikuttavan

juurikaan ihmisten onnellisuuteen. Toisin kuin muilla asuinalueilla, maaseudulla

asuvilla onnellisuuden ei havaittu myöskään olevan yhteydessä sosiaaliseen pääomaan.

Kaksi tekijää onnellisuudesta nousee esiin kuitenkin kaikilla asuinalueella onnellisuutta

lisäävänä tekijänä: parisuhde ja hyväksi koettu terveys, eikä näiden toteutuessa
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asuinalueella nähty olevan merkitystä onnellisuuden kokemiseen. Vuoden 2020 YK:n

onnellisuusraportissa fokus oli erityisesti ympäristössä ja raportissa listattiin miten

positiiviseksi asukkaat kokevat elämänlaadunsa eri maiden kaupungeissa (Helliwell,

Layard, Sachs & De Neve, 2020). Toisin kuin Saarisen ja kumppanien (2013a)

selvityksessä koetussa onnellisuudessa, listauksessa Helsinki eli kaupunkiympäristö

saavutti ensimmäinen sijan selvällä erolla toiseksi ja kolmanneiksi sijoittuneisiin

Aarhusiin ja Wellingtoniin (Helliwell, Layard, Sachs & De Neve, 2020). Tästä

voidaankin pohtia onko Suomen kaupunkien koetut onnellisuuden erot muuttuneet

ajanmyötä tai millainen otos Suomesta World Gallup Poll kyselyyn on vastannut.

Toisessa tutkimuksessaan Saarinen ja kumppanit (2013b, s. 253-254) selvittivät Turun

kaupungissa asuvien ihmisten onnellisuutta selittäviä tekijöitä. Tulosten mukaan

”onnellinen turkulainen on todennäköisemmin avioliitossa tai avoliitossa asuva,

lähimmäisen- rakkautta osakseen saava, työhönsä tyytyväinen ja terveytensä hyväksi

arvioiva. Lisäksi hänen sosiaalinen pääomansa on korkea, kun mittareina käytetään

luottamusta instituutioihin ja osallistumista kolmannen sektorin toimintaan. Samoin

onnellinen turkulainen kokee julkiset liikenneyhteydet hyviksi” (mts. 253-254).

Tutkijoiden mukaan tulos kertoo siitä, että onnellisuus muodostuu aina useasta eri

tekijästä. Tutkijat tuovat kuitenkin esiin, että tuloksissa saadut turkulaisten onnellisuutta

selittävät tekijät eivät eroa huomattavasti tutkimuksissa todetusta keskimääräisen

suomalaisen onnellisuudesta (Saarinen, 2013; ref. Saarinen, ym. 2013b). Tutkimuksessa

saadut tulokset onnellisuuteen vaikuttavista tekijöistä tukevat aiempia tutkimuksia

esimerkiksi siinä, että parisuhteessa elävät tai yhdessä jonkun toisen kanssa asuvat ovat

yksineläviä onnellisempia riippumatta sukupuolesta. koulutuksesta tai iästä.

Diener, Diener, Choi ja Oishi (2018, s. 166) argumentoivat, että ”onnellisuus ei ole vain

päässä tai geeneissämme” korostaen, että onnellisuuden tutkimuksessa on tärkeää ottaa

huomioon sekä yksilölliset että yhteiskunnalliset tekijät. Uskon, että tutkielmani

yhteiskunnallinen merkittävyys ilmenee kommenttien takana piilevien

yhteiskunnallisten rakenteiden tunnistamisessa, jotka vaikuttavat verkkokeskusteluissa

ilmeneviin kantoihin. Piilevät rakenteet tulevat tutkielmassani esiin siinä, millaisia

suomalaisten onnellisuuden sosiaalisia representaatioita aineistosta voi tunnistaa. Uskon

myös, että työn yhteiskunnallinen merkittävyys ilmenee kommentoijien esittämissä

näkemyksissä miten he itse kokevat, että onnellisuutta tulisi tieteellisin keinoin mitata ja
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tutkia. Näiden maallikkokäsitysten myötä onnellisuuden tieteellistä tutkimusta voitaisiin

kehittää siihen suuntaan, että saadut tutkimustulokset olisivat myös kansalaisten

keskuudessa yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä.

2.3.1 ONNELLISUUDEN MITTAAMINEN

Tässä luvussa esittelen onnellisuuden tutkimuksessa käytettyjä mittareita sekä

onnellisuuden mittaamiseen liittyviä haasteita. Onnellisuus on ollut tutkimuksen

kiinnostuksen kohde jo pitkään ja sen eri alueiden mittaamiseen on kehitetty lukuisia eri

mittareita; keskityn luvussa kuvaamaan useimmin käytettyjä mittareita ja luomaan

lukijalle yleiskatsauksen näihin useimmin käytettyihin menetelmiin. Lukijan on

kuitenkin hyvä tiedostaa, että pyrin luomaan selkeän yleiskatsauksen näistä

onnellisuuden yleisimmistä mittareista, joten olen tietoisesti joutunut jättämään pois

joitain olemassa olevia, vähemmän tunnettuja mittareita, jotka voisivat tarjota hieman

erilaisia näkemyksiä onnellisuuden mittaamiseen. Olen jättänyt joitain mittareita pois,

sillä koen, että esitetyt mittarit tarjoavat riittävän yleiskatsauksen tutkielmani kannalta

relevanttien onnellisuuden muotojen mittaamiseen.

Positiivisia ja negatiivisia tunteita mitataan psykologisessa onnellisuuden tutkimuksessa

usein Positive and Negative Affect Schedule eli PANAS-mittarilla, joka perustuu

ajatukseen, että positiivisten tai negatiivisten tunteiden kokeminen tekee vastakkaisen

tunteen kokemisen epätodennäköisemmäksi (Watson, Clark & Tellegen, 1988).

PANAS-mittarissa listataan kymmenen negatiivista ja positiivista tunnetta ja henkilöä

pyydetään arvioimaan, kuinka paljon hän on kokenut näitä tunteita viimeisen kahden

viikon aikana (mt.). Dienerin ja tämän kollegoineen (2009) luomassa The Scale of

Positive and Negative Experience eli SPANE –mittarissa vastaajia pyydetään

kuvaamaan vastaavalla tavalla tuntemiaan positiivisia ja negatiivisia tunteita, kuitenkin

kymmenen sijasta keskittymällä vain kuuteen positiiviseen ja negatiiviseen tunteeseen.

SPANE-mittarin avulla Diener ja kumppanit (2009) pyrkivät tarkempaan onnellisuuden

kuvaukseen ja mittarissa on valittu arvioitavaksi tunteita, joiden nähdään edustavan

yhden tarkan tunteen sijasta vastaajan yleisempää tunnetilaa. Martelan (2014, s. 35)

mukaan, myönteisiin ja negatiivisiin tunteisiin keskittyminen on suoraviivainen tapa

lähteä tutkimaan ihmisen onnellisuutta ja kytkeytyy osin antiikin Kreikasta lähtöisin
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olevaan hedonistiseen onnellisuudenkuvaan, jossa onnellisuudessa korostuu nautinnon

tunteminen myönteisten tunteiden kautta.

Edellä kuvatut tutkimusmenetelmät korostavat vahvasti tunnepohjaista onnellisuuden

mittausta. Yksi suosituin tästä poikkeava tutkimusmenetelmä on ihmisen

elämäntyytyväisyyden mittaaminen ja sen näkeminen olennaisena osana ihmisten

onnellisuutta (Martela, 2014, s. 38).  Elämäntyytyväisyyden mittaamisessa sen sijaan,

että onnellisuutta pidettäisiin pelkkänä hyvän olon tunteena, onnellisuus nähdään olevan

kokonaisvaltaisempi osa ihmisen elämää ja jonkinlainen ihmisen tekemä tietoinen

itsearvio tämän elämästä. Elämäntyytyväisyyttä mitataan esimerkiksi kysymällä, kuinka

tyytyväinen ihminen on tämänhetkiseen elämäänsä tai kuinka tyytyväinen ihminen on

elämäänsä kokonaisuutena. (Mts. 38.) Tällä tavoin mitattaessa onnellisuus on pitkälti

kiinni ihmisten odotuksien ja todellisuuden välisestä erosta ja kysymys antaa vastaajalle

vapaat kädet itse määrittää, mikä on juuri hänen hyvää tai huonoa elämää (Diener,

1999). Martelan (2014, s. 38) mukaan vertailemme onnellisuuttamme muihin ja kun

vertaamme itseämme meitä näennäisesti menestyneempiin ihmisiin tyytyväisyys laskee,

kun taas alaspäin suuntautuva vertailu nostaa tyytyväisyystasoamme.

Kuten jo edellä ilmeni, elämäntyytyväisyyttä mitataan usein jopa vain yhdellä

kysymyksellä (Martela, 2014, s. 38). Hyvä esimerkki tästä on YK:n

onnellisuusraportissa käytetty Cantril Ladder -menetelmä, jossa vastaajaa pyydetään

ajattelemaan tikapuita, joissa paras mahdollinen elämä merkitsee numeroa 10 ja

huonoin mahdollinen elämä numeroa 0 ja vastaajan tulee arvioida, missä kohtaa

asteikkoa hän näkee tämänhetkisen elämänsä (Helliwell ym., 2019).

Elämäntyytyväisyyttä on käytetty onnellisuuden mittarina etenkin taloustieteissä ja

maita vertailevissa aineistoissa, jossa pääpaino on ollut useimmiten muissa tekijöissä.

Yhteen kysymykseen perustuvaa elämäntyytyväisyyden mittaria on kuitenkin myös

kritisoitua sen riittämättömyydestä ja sillä, onko vastaajalla kyky vastata tarpeeksi

luotettavasti näinkin laajaan kysymykseen. (Martela, 2014, s. 38.) Tutkimuksissa on

havaittu esimerkiksi päivän säätilan (Schwarz & Clore, 1983) tai koetun onnistumisen

tietyllä elämän osa-alueella, kuten edeltävien treffien määrän (Strack, Martin &

Schwarz, 1988) vaikuttavan koettuun elämäntyytyväisyyteen.

Kuten olen aikaisemmin tuonut esiin, myönteisiä tunteita mitataan tutkimuksessa usein

esittämällä lista tunteista ja pyytäen henkilöä arvioimaan kuinka paljon tämä on tuntenut
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kyseisiä tunteita viime aikoina. Myönteisiä tunteita koskevan maiden välisen

onnellisuuden vertailututkimuksen yksi oleellinen tulos on, että myönteisten tunteiden

ja varallisuuden välinen yhteys on huomattavasti heikompi kuin elämäntyytyväisyyden

ja varallisuuden (Diener, Ng, Harter & Arora, 2010). Tulos voi johtua siitä, että

kysyttyjen kysymysten aikajänne on usein lyhyt, usein kysymys koskee edellisen päivän

tuntemuksia. Varallisuuden sijaan tutkimuksissa on osoitettu, että myönteisiä tunteita

mitattaessa ihmissuhteiden laadulla on keskeinen rooli myönteisten tunteiden

kokemisessa.

Dienerin, Emmonsin, Larsenin ja Griffin vuonna 1985 esittelemä viisiasteinen

Satisfaction with Life –mittari (SWLS) on eniten käytetty mittari

elämäntyytyväisyydelle (Margolis, Schwitzgebel, Ozer & Lyubomirsky, 2019). Mittaria

käytetään usein myös puhuttaessa subjektiivisten hyvinvoinnin mittaamisesta, vaikka

sen katsotaankin yleisesti tarkastelevan nimenomaan elämäntyytyväisyyttä. SWLS-

mittarissa elämäntyytyväisyyttä mitataan viiden eri kysymyksen kautta, joita vastaajan

tulee arvioida asteikolla 1-7. Margolis kumppaneineen (2019) on esittänyt myös

päivitetyn ja laajemman version SWLS mittarista nimeltä Riverside Life Satisfaction

Sacle (RSLL), jossa mittariin on sisälletty myös epäsuoria elämäntyytyväisyyden

mittareita esimerkiksi liittyen kateuden –tunteeseen.

Onnellisuutta mitataan usein myös vastaajan subjektiivisen hyvinvoinnin (SWB) kautta,

jonka nähdään koostuvan positiivisista tunteista, negatiivisista tunteista ja

elämäntyytyväisyydestä. Subjektiivista hyvinvointia mitataan usein itsearviointien

kautta, eli sen voidaan nähdä olevan yhdistelmä positiivisten tunteiden ja

elämäntyytyväisyyden mittaamista, jotka lasketaan yhteen kaavalla subjektiivinen

hyvinvointi = positiiviset tunteet – negatiiviset tunteet + elämäntyytyväisyys (Diener &

Lucas, 1999). Martela (2014, s. 35) tuo esiin, että subjektiivisen hyvinvoinnin

mittaamisen hyötynä voidaan nähdä sen ominaisuus yhdistää kognitiivinen ja

affektiivinen lähestymistapa onnellisuuteen. Tämä voidaan kuitenkin myös nähdä

mittarin heikkoutena, sillä tällöin tarkastelun kohde ei ole täysin tunteessa eikä järjessä

(mt.). Subjektiivista hyvinvointia on tutkittu muun muassa rahan ja onnellisuuden

välisessä yhteydessä. Tutkimuksissa on todettu esimerkiksi onnellisuuden ja rahan

suhteen olevan logaritminen eli mitä enemmän ihmisellä on tuloja, sitä vähemmän
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lisätulot enää vaikuttivat henkilön onnellisuuteen (esim. Kahneman & Deaton, 2010;

Diener, Ng ym., 2010).

Tutkijat ovat myös esittäneet, että onnellisuutta ei voi määrittää pelkästään vain

positiivisiksi tunteiksi, hyvinvoinniksi tai tyytyväisyydeksi, vaan niiden rinnalla pitää

tutkia myös monipuolisesti ihmisen elämään liittyvää kokemusmaailmaa, jossa

onnellisuus rakentuu (Martela, 2014, s. 41). Näiden eudaimonisten

onnellisuusteorioiden mukaan, hyvän elämän keskiössä on Aristoteleen aikainen käsitys

oman potentiaalin toteuttamisesta ja hyveiden mukaan elämisessä. Tällä tavoin

onnellisuutta on tutkittu muuan muassa aiemmin esittämäni FLOW –tilan käsitteen

kautta (Csikszentmihalyi, 2002). Seligman (2011) korostaa, että tämän PERMA –

mallissa esittämät viisi erilaista onnellisuuden muotoa ja elementtiä ovat yhdessä osa

hyvinvointia eikä yksin mikään elementti riitä mittaamaan ihmisen hyvinvointia

tarvittavalla laajuudella.

Onnellisuuden tutkimuksissa on myös todettu haasteita tutkimuksen ja mitatun

onnellisuuden aikavälillä. Tutkimuksissa on todettu, että ihmiset ovat osin huonoja

muistamaan todellisia tuntemuksiaan ja arvioivat kokemuksensa usein

miellyttävimmiksi kuin ne tapahtumahetkellä olivat (esim. Redelmeier, Katz &

Kahneman, 2003; Wirtz, Kruger, Scollon & Diener, 2003). Fredrickson ja Kahneman

(1993) selittävät epäjohdonmukaisia muistikuvia ihmisten valikoivalla muistilla ja

totesivat, että ihmiset ovat epäluotettavia arvioimaan kokemiaan positiivisia ja

negatiivisia tunteita. Yksi viime aikoina yleistynyt menetelmä onnellisuuden tunteiden

tutkimukseen on kokemusotosmenetelmä, jossa henkilöä pyydetään satunnaisina

ajankohtina vastaamaan juuri sen hetkisiin tuntemuksiinsa esimerkiksi kahden viikon

ajan (Csikszentmihalyi & Hunter, 2003). Martela (2014, s. 37) esittääkin, että tämän

satunnaisotosten kautta tapahtuvan mittaamisen avulla voidaan saada luotettavampi ja

tarkempi kuva siitä, miltä ihmisestä juuri kyseisellä hetkellä tuntuu.

Ihmisen subjektiivisen onnellisuuden mittauksen lisäksi onnellisuutta mitataan

säännöllisesti eri maiden välillä. Yksi tällainen vaihtoehtoinen tapa mitata onnellisuutta

on YK:n luoma inhimillisen kehityksen mittari (Human Development Index eli HDI)

(UNDP, 2019). Inhimillisen kehityksen indeksissä, mitataan ihmisen elämään

laajemmin vaikuttavia tekijöitä, kuten tuloja, koulutusta ja eliniänodotetta. HDI on

Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman UNDP:n luoma mittari, jonka tavoitteena
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on tarjota vertailukelpoinen inhimillisen kehityksen mittari eri maiden välille. Mittarilla

pyritään selittämään millaisen elämänlaadun eri maat kykenevät tarjoamaan ihmisille.

HDI:n kolme tärkeintä ulottuvuutta mittaukseen ovat eliniänodote, tiedonsaanti ja

riittävä elintaso. Mittarin taustalla on oletus tietyistä perustarpeista, joiden täyttymisen

uskotaan olevan välttämätöntä ihmisen hyvälle elämälle. Raportin perusteella voidaan

tunnistaa kriittiset alueet, joille resursseja tulee ohjata inhimillisen kehityksen

varmistamiseksi. (UNDP, 2019.)

Onnellisuutta on mitattu laajemmin myös Bruttokansanonnellisuus -mittarilla (GNH eli

Gross National Happiness), jonka nähdään täydentävän Inhimillisen kehityksen indeksiä

(Centre for Bhutan Studies & GNH Research, 2016, s. 1). GNH on Bhutanissa 1970-

luvulla kehitetty onnellisuusindeksi, jossa onnellisuuden nähdään koostuvan neljästä

pääpilarista; 1) hyvä hallinto, 2) ympäristön suojelu, 3) kulttuurin suojelu sekä 4)

kestävä ja oikeudenmukainen sosioekonominen kehitys. GNH-mittauksessa tutkitaan

yhdeksää osa-aluetta, joiden nähdään edistävän yksilön onnellisuutta; koulutus, terveys,

ympäristö, elinolosuhteet, yhteisön elinvoimaisuus, ajankäyttö, psykologinen

hyvinvointi, hyvä hallinto ja kulttuurin monimuotoisuus.

2.3.2 KATSAUS YK:N ONNELLISUUSRAPORTTIIN

Tässä luvussa esittelen lyhyesti YK:n onnellisuusraportin peruspiirteet sekä raportissa

käytetyt metodit. Onnellisuusraportti (Helliwell, Layard & Sachs, 2018, 2019;

Helliwell, Layard, Sachs & De Neve, 2020) on YK:n vuosittainen julkaisu, jossa

pyritään kartoittamaan onnellisuutta ympäri maailman sijoittamalla tutkitut 156 maata

havaitun onnellisuustason mukaan järjestykseen. Raportti julkaistiin ensimmäisen

kerran vuonna 2012 ja on sen jälkeen ilmestynyt vuosittain. YK:n onnellisuusraportin

tulokset perustuvat Gallup World Pollin suorittamaan kyselyyn, jossa onnellisuutta ja

hyvinvointia mitataan eri elämänalueilla.

YK:n vuosittaisessa onnellisuuslistauksessa (Helliwell ym., 2019) mittarina

onnellisuudelle käytetään Cantril ladder -menetelmää eli tikapuukysymystä, jossa yhden

kysymyksen avulla kartoitetaan vastaajan kokonaisvaltaista arviota elämästään.

Vastaajaa pyydetään ajattelemaan tikapuita, joissa paras mahdollinen elämä merkitsee
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numeroa 10 ja huonoin mahdollinen elämä numeroa 0 ja arvioimaan, missä kohtaa

asteikkoa hän näkee tämänhetkisen elämänsä.

Tutkimuksessa maiden väliset erot tuloksissa esitetään käyttäen kahdeksaa hyvinvointia

ennustavaa muuttujaa; 1) positiivinen – ja 2) negatiivinen tunne, 3) bruttokansantuote

per henkilö, 4) sosiaalinen tuki, 5) terveiden elinvuosien odote 6) vapaus tehdä elämän

valintoja, 7) anteliaisuus sekä 8) korruptiotaso (Helliwell ym., 2019). YK:n listauksessa

käytetyt kahdeksan muuttujaa saadaan kansallisesti edustavista tilastoista tai Gallup

World Pollissa esitettyjen kysymysten kautta. Tarkemmat kuvaukset näistä olen

esittänyt taulukossa 1. Raportin listaus perustuu vastaajien tikapuukysymykseen

antamiin arvoihin, jotka painotetaan edellä mainitsemani kahdeksan ennustavan

muuttujan avulla edustavien tuloksien saamiseksi. Nämä kahdeksan muuttujaa eivät siis

vaikuta listauksen tuloksiin vaan niitä käytetään selittävinä tekijöinä maiden

järjestykselle.

Vastaukset koostuvat kansallisesti edustavista otoksista edellisiltä vuosilta, esimerkiksi

vuoden 2019 raportissa on käytetty dataa vuosien 2016-2018 kyselyistä, jolloin

otoskoko on 2000-3000 maata kohden. (Helliwell ym., 2019). Vuoden 2018

onnellisuusraportti keskittyy onnellisuuden lisäksi maahanmuuttajien onnellisuuteen

sekä asemaan tutkittavissa maissa. Vuoden 2019 raportin pääpaino on tavanomaisen

tason ja onnellisuuden muutosten arvioinnin lisäksi yhteisössä ja onnellisuuden

kehityksessä viime vuosien aikana. YK:n listauksessa käytetty yhden kysymyksen

elämäntyytyväisyyden mittari on tutkijoiden kesken yleisesti hyväksytty keino mitata

onnellisuutta tehokkaasti (Martela, 2014, s. 38).
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Taulukko 1. YK:n onnellisuusraportin kahdeksan onnellisuutta ennustavaa muuttujaa.

(Helliwell, Layard & Sachs, 2018; 2019; Helliwell, Layard, Sachs & De Neve, 2020)

Muuttuja Selitys Lähde

BKT per

henkilö

Valtion vuotuinen bruttokansantuote jaettuna

väkiluvulla

Maailmanpankin

World Development

Index

Terveiden

elinvuosien

odote

Global Health Observatory -tietovarasto World Health

Organization

Sosiaalinen

tuki

Kansallisen keskiarvo binaarisista vastauksista

kysymykseen “Jos olisit vaikeuksissa, onko

sinulla sukulaisia tai ystäviä, joiden voisit

luottaa auttavan sinua aina kun tarvitset heitä,

vai ei?"

Gallup World Poll

Vapaus tehdä

elämävalintoja

Kansallisen keskiarvo binaarisista vastauksista

kysymykseen "Oletko tyytyväinen tai

tyytymätön vapauteen valita mitä teet elämäsi

kanssa?

Gallup World Poll

Anteliaisuus Myönteisesti kysymykseen ”Oletko

lahjoittanut rahaa hyväntekeväisyysjärjestölle

viimeisen kuukauden aikana?” vastanneiden

prosentuaalinen osuus

Gallup World Poll

Korruptio taso Kansallisen keskiarvo binaarisista vastauksista

kysymyksiin "Onko korruptio laajalle levinnyt

koko hallituksessa vai ei?" ja ”Onko korruptio

laajalle levinnyt yrityksissä vai ei?”

Gallup World Poll

Positiivinen

tunne

Mitattu edellisen päivän keskiarvo

onnellisuudelle, naurulle ja nautinnolle, joka

mitataan kysymyksellä ”Koitko seuraavia

tunteita paljon eilisen aikana?”

Gallup World Poll

Negatiivinen

tunne

Mitattu edellisen päivän keskiarvo huolelle,

surulle ja vihalle, joka mitataan kysymyksellä

”Koitko seuraavia tunteita paljon eilisen

aikana?”

Gallup World Poll
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YK:n listauksessa Pohjoismaat ovat sijoittuneet toistuvasti raportissa viiden

onnellisimman maan joukkoon. Vuosina 2018, 2019 ja 2020 Suomi on ollut listauksessa

ensimmäisellä sijalla (Helliwell, Layard & Sachs, 2018, 2019; Helliwell, Layard, Sachs

& De Neve, 2020). Onnellisuusraportin tulokset Suomen kärkisijasta ja raportissa

käytetyt metodit ovat herättäneet paljon kyseenalaistamista, mutta myös myönteistä

kommentointia. Onnellisuusraportissa käytetyt metodit ja sen tulokset ovat saaneet

tutkijoilta kritiikkiä siitä, että tuloksissa painotetaan maiden bruttokansantuotetta,

terveiden elinvuosien odotetta, kansalaisten vapautta ja sosiaalista turvaa eikä niinkään

ihmisen kokemaa onnellisuutta. Tämän vuoksi menetelmän uskotaankin suosivan

Pohjoismaita. (Bhinde, 2017; Martela, 2018.) Tutkijat ovat kritisoineet myös mittaako

YK:n raportti todellista onnellisuustasoa vai enemmänkin maiden yleistä hyvinvointia.

Onnellisuustutkija Markku Ojanen kritisoi Ylen artikkelissa (Gustafsson, 2019) YK:n

listausta ja sen tutkimusta ”hieman pinnalliseksi”, sillä raportissa painottuvat

nimenomaan ihmisten kokemukset yhteiskunnallisista oloista eikä niinkään tunteet.

Tutkijoiden keskuudessa on myös kommentoitu, että analyysin rakenne vaikuttaa joskus

olevan epäselvä. Myös YK:n tilaaman Gallup World Pollin käyttämä Cantril ladder -

menetelmä on saanut osansa tutkijoiden kritiikistä. Menetelmään kohdistetuissa

kritiikeissä painotetaan, että raportin onnellisuuteen liittyvät kysymykset koetaan

riittämättöminä ja että esitetyt kysymykset mittaavat usein vastaajan edellisen päivän

tuntemuksia, kuten mielialaa, eikä niinkään kokonaisvaltaista onnellisuutta (Bhinde,

2017; Martela, 2018). Toisaalta, käytetyn tieteellisen menetelmän etuna pidetään sitä,

että se antaa vastaajalle vapaat kädet itse määrittää, mikä on juuri hänelle hyvää tai

huonoa elämää, sen sijaan, että tutkija määrittäisi etukäteen, mikä kenellekin on

tärkeätä. (Cantril, 1965; ref. Martela, 2018, s. 331).

Gallup World Poll (Gallup, 2019) on toiminut julkaistujen onnellisuusraporttien datan

pääasiallisena lähteenä sen ensimmäisestä julkaisusta lähtien. On kuitenkin

huomioitava, että Gallup World Pollin kyselyssä kysytään tikapuukysymyksen lisäksi

emotionaalisia tunteita päivittäisessä elämässä, mutta raportissa on valittu soveltaa vain

aiemmin kuvattua tikapuukysymystä onnellisuuden näkökulmana. Näin ollen YK:n

listauksessa onnellisuuden määritelmäksi on tietoisesti valittu tämä yksi näkökulma

onnellisuuteen. (Helliwell ym., 2019.) Onnellisuusraportissa toisenlainen valinta

onnellisuuden mittariksi nostaisi esiin erilaiset tulokset raportin maiden koetussa

onnellisuudessa. Esimerkiksi elämäntyytyväisyyttä mitattaessa maailman kärkeä ovat
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rikkaat länsimaiset demokratiat, kuten Pohjoismaat. Sen sijaan, painotettaessa mitattuja

positiivisia tunteita, eli onnellisuuden, naurun ja nautinnon keskimääräistä

esiintymistiheyttä, maailman kärkimaat ovat elämäntyytyväisyyden mittauksessa

kaukana kärjestä olevat Latinalaisen Amerikan maat. Suomi sijoittuisi positiivisten

tunteiden listauksessa sijalla 41. (Helliwell ym., 2019.)

Tutkijoiden esittämän kritiikin lisäksi myös internetin avoimilla keskustelufoorumeilla

on käyty vilkasta keskustelua onnellisuusraportista ja siinä käytetyistä menetelmistä.

Tässä tutkielmassa tulenkin tarkastelemaan näitä keskusteluja. Seuraavassa luvussa

siirryn tarkastelemaan sosiaalisten representaatioiden teoriaa, joka toimii perustana

tutkielmani arkikeskustelun ja käsitysten analysoinnille.
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3 SOSIAALISTEN REPRESENTAATIOIDEN TEORIA

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä hyödynnän Serge Moscovicin (1961/2008)

sosiaalisten representaatioiden teoriaa, joka tarjoaa lähtökohdan ryhmän jaettujen

käsitysten muodostumisen ymmärtämiseksi. Moscovici (1984, s. 24) määrittelee

sosiaaliset representaatiot arvojen, ideoiden ja käytäntöjen systeemeiksi, joilla on

kaksijakoinen tavoite: yhtäältä luoda järjestys, joka mahdollistaa yksilöiden

orientoitumisen materiaalisessa ja sosiaalisessa maailmassa sekä mahdollistaa ihmisten

välinen vuorovaikutus. Teoria tutkii yhteisten arkiteorioiden muodostumista ja pyrkii

selittämään, kuinka ihmiset vuorovaikutuksessa rakentavat yhteisiä käsityksiä

ymmärtääkseen heitä ympäröivää maailma. Moscovicin mukaan sosiaaliset

representaatiot ovat siis päivittäisen elämän vuorovaikutuksessa syntyviä käsitysten,

kannanottojen ja selitysten systeemejä, joiden ydintarkoitus on tehdä jostakin

tuntemattomasta tuttua. Ne juontuvat kollektiivisesta historiasta, yhteisöistä, kulttuurista

ja sosiaalisista rakenteista ja niiden yksi keskeisin tavoite on siis pyrkiä selittämään

arkijärkeä tieteellisesti.

Sosiaaliset representaatiot ovat siis jaettua tietoa, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa,

kun ihmiset kohtaavat jotain uutta tai abstraktia. Moscovicin (2000, s. 39-42) mukaan

ne muodostuvat keskusteluista, erimielisyyksistä ja joskus konflikteista, kun kohteen tai

ilmiön tarkoitus sisältää dialogisia vastakohtia ja epäjohdonmukaisuuksia. Moscovici

kuvailee sosiaalisten representaatioiden luonnetta kaksijakoisena; ne ovat yksilön tiedon

rakenne, jonka tämä jakaa jonkun ryhmän kanssa, mutta toisaalta sosiaaliset

representaatiot ovat sosiaalisesti rakentuneita, sillä ne syntyvät vuorovaikutuksessa

ryhmän kesken. Sosiaaliset representaatiot ovat kuitenkin aina ryhmän sosiaalisessa

vuorovaikutuksessa muodostamia käsityksiä. Ryhmäksi sosiaalisten representaatioiden

tutkimuksessa voidaan Moscovicin mukaan luokitella yhteisö, organisaatio tai muu

sosiaalinen ryhmä, johon ihminen kokee kuuluvansa, kuten perhe tai kansalaisuus.

Moscovici havainnollistaa sosiaalisten representaatioiden vuorovaikutuksellista

toimintaa ja olemusta semioottisen kolmion avulla (ego-alter-objekti) (Bauer & Gaskell,

1999). Kolmion ajatuksena on, että vähittäismäärä, jonka myötä sosiaalinen

representaatio voi syntyä on kolmikko; kaksi henkilöä (subjekti1 ja subjekti2), jotka

ovat osallisena objektiin, eli johonkin toimintaan tai kohteeseen. Tämän semioottisen
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kolmion lähtökohdan olen havainnollistanut kuvassa 1. Sosiaaliset representaatiot

(objekti) rakentuvat sosiaalisesti vuorovaikutuksessa toisen (alter) ja minän (ego)

välillä. Tämä kolmikko muodostaa perustuksen tarkoituksen luomiselle, joka ei ole

yksilön omaa tai sisäinen vaan liittyy aina ”toiseen”, joko kuviteltuun tai todelliseen.

Toiseus ei ole tyhjiössä vaan liittyy aina ihmisen aikaisempiin sosiaalisiin kokemuksiin.

Sosiaalisten representaatioiden rakentuminen ei siis ole vain yksilön sisäinen prosessi,

vaan representaatioita muodostaessaan ihmisen tulee olla vuorovaikutuksessa muiden

kanssa. (Bauer & Gaskell, 1999, s. 169-171.)

Kuva 2. Moscovicin semioottinen kolmio. (“The Representational Triad”. Muokattu

julkaisusta: Bauer & Gaskell, 1999)

Sosiaalisten representaatioiden teorian taustalla on Emilé Durkheimin (Moscovici,

1981, s. 184-191) sosiologisempi käsite kollektiivinen representaatio. Näillä viitataan

representaatioihin, jotka ovat juurtuneita yhteisöön ja samankaltaisena jaettuja yhteisön

kaikkien jäsenten kesken. Durkheimin näkemyksen mukaan kollektiiviset

representaatiot muodostavat siis yleisen mentaalisen ja sosiaalisen ilmiön, jossa

kollektiiviset representaatiot liittyvät esimerkiksi tieteeseen, uskontoon, myytteihin,

historiaan ja aikaan. Durkheimin käsite kollektiivisesta representaatiosta nähtiin

ongelmallisena, sillä se pitää sisällään liian suuren määrän erilaisia mielikuvia,

uskomuksia ja tietoa. Moscovici vastusti kollektiivisten representaatioiden staattista

luonnetta ja painottaa, että sosiaaliset representaatiot tulisi nähdä spesifeinä

ymmärtämisen sekä kommunikoinnin keinoina, jotka ovat sosiaalisia ja muuttuvia. Ajan

ja yhteiskunnan muuttuessa tilanteeseen tarvitaan näin myös ollen uusien käsitteitä ja

teorioita. (Mts. 184-191.)
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Moscovici (1981, s. 184-191) painottaa, että sosiaaliset representaatiot ovat tärkeä liitos

yhteiskunnan eri systeemien ja käsitteiden välillä, sillä yhteiskunnassa on kasvava tarve

rakentaa ja ylläpitää yhteistä ”arkijärkeä”, jonka kautta yhteisössä toimia. Teoriassaan

Moscovici erottelee arkijärjen tieteellisestä ajattelusta: arkijärki on yhteisymmärrykseen

perustuvaa ajattelua ja kaikille tavoitettavissa olevaa, kun taas tieteellinen ajattelu

perustuu tieteilijöiden, tutkijoiden ja auktoriteettien määrittämään tietoon. Arkijärkeen

perustuvassa maailmassa (consensual universe) yhteiskunta nähdään koostuvan tasa-

arvoisista yksilöistä, jossa jokainen on vapaa tarkastelemaan yhteiskuntaa omasta

näkökulmasta, muodostamaan ja esittämään mielipiteitään. Arkijärki ja sen pohjalta

muodostuneet mielipiteet vuorovaikutustilanteissa mahdollistavat sosiaaliset suhteet

sekä luovat vakautta ja merkitysten yhteisön osallistujilleen. Moscovicin esittämään

arkijärkeen perustuvia instituutioita ovat esimerkiksi yhteiskunnassa toimivat

yhdistykset, kerhot ja kahvilat, jotka asettavat jokaisen yksilön tasa-arvoiseen asemaan

ja joissa voi olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä vaihtaa mielipiteitä.

Moscovicin (1981, s. 184-191) mukaan tieteelliseen ajatteluun perustuvassa maailmassa

(reified universe) yhteiskunta taas nähdään koostuvan erilaisista rooleista ja

kategorioista, jossa yksilöt eivät ole aina yhtäläisesti oikeutettuja ja yksilöiden

osallisuus tilanteessa määräytyy heidän pätevyytensä mukaan. Arkitietoon ja

tieteelliseen tietoon perustuvien maailmojen välinen ero on selkeä ja psykologisesti

voimakas ja sen voidaan nähdä jakavan yhteiskunnan kahtia. Tieteeseen perustava

maailma pyrkii selittämään asioita ja tapahtumia välittömästi ja teeskentelemättömästi

tieteen mukaan. Arkijärkeen perustuva maailma sen sijaan muokkaa yhteistä tietoisuutta

ja pyrkii selittämään asiat ja tapahtumat niin, että ne ovat jokaisen saavutettavissa.

Moscovicin mukaan tieteelliseen ajatteluun perustuva maailma korostuu yhteiskunnissa

tieteen ja sen tuottaman informaation lisääntyessä, jolloin nämä liitetään arkijärjen

maailmaan sopiviksi representoimalla informaatio uudestaan, jotta yhtenäinen

maailmankuva ja tuttuus säilyisivät. Kohdatessa jotain uutta, josta ihmisellä ei ole

aikaisempaa kokemusta tämä vertaa kohdetta aikaisempaan tietoonsa. Tieteellinen

ajattelu perustuu Moscovicin mukaan johtopäätösten tekemiseen perusteluiden kautta,

jossa aikaisempi tieto pyritään falsifioinnin kautta todistamaan todeksi. Tieteessä tutusta

yritetään siis tehdä tuntematonta. Sosiaalisten representaatioiden keskeisin tehtävä on

tehdä tuntemattomasta tuttua, joka tapahtuu näin ollen Moscovicin mukaan aina

arkijärjen/tiedon alueella. Moscovicin maailman kahtiajakoisuus on saanut osakseen



32

huomattavan määrän kritiikkiä (esim. Voelklein & Howarth, 2005). Palaan näihin

esitettyihin kritiikkeihin myöhemmin.

Moscovici esittää erilaisia hypoteeseja, miksi sosiaalisia representaatioita luodaan,

mutta jokaisen näiden taustalla piilee sosiaalisten representaation pääajatus: luoda

tuntemattomasta (asiasta) tuttua ja ymmärrettävää (1981, s. 188). Käytän tässä

tutkimuksessa kehyksenä sosiaalisten representaatioiden teoriaa, koska se keskittyy

ihmisten jokapäiväiseen ymmärrykseen kysymyksistä, jotka ovat merkityksellisiä heille.

Sosiaalisten representaatioiden tutkimus alkaa usein kysymyksistä, jotka liittyvät ilmiön

paikallisesti luotuihin merkityksiin ja toimintoihin. Teorian kuvaamia sosiaalisten

representaatioiden kantateemoja ja primaarisia prosesseja, objektivointia, ankkurointia

ja naturalisointia, voidaan käyttää myös metodologisina välineinä arkikäsitysten

ymmärryksen ja rakenteiden tutkimiseksi. Sosiaalisten representaatioiden prosessien

tutkiminen merkitsee ilmiön tai kohteen mahdollista liittämistä laajempiin sosiaalisiin ja

kulttuurisiin ilmiöihin. Koska sosiaaliset representaatiot ovat aina liitoksissa johonkin

sosiaaliseen tai kategoriseen ryhmään, historiaan tai kulttuuriin, tässäkin tutkielmassa

verkkokeskusteluiden kommentoijilla voidaan nähdä olevan jaettuja käsityksiä

suomalaisten onnellisuuden erityispiirteistä ja onnellisuudesta ylipäänsä. Tutkielmassa

kategorisena ryhmänä tarkastellaan asiapitoista uutismediaa seuraavaa ja siitä

keskustelevaa suomalaisten joukkoa.

3.1 PROSESSIT

Sosiaalisten representaatioiden teorian keskiössä ovat sosiaalisten representaatioiden

muodostumisen kaksi psykologista prosessia, joiden avulla tuntemattomasta tehdään

tuttua; ankkurointi ja objektivointi. Näiden prosessien myötä tuntemattomaan

kohteeseen liitetään kuvauksia sekä merkityksiä ja se tulee osaksi sosiaalista

todellisuutta. (Moscovici, 1981, s. 192-203.) Seuraavaksi avaan näitä kahta prosessia

lyhyesti.

Ankkuroinnilla (Moscovici, 1981, s. 193-198) tarkoitetaan prosessia, jonka avulla

tuntematon, uusi tai meitä häiritsevä kohde nimetään ja luokitellaan entuudestaan

tuttuun kategoriaan yhteisön jaettuun kieleen perustuen. Tämä sallii kohteen vertailun jo

olemassa olevan kategorian kohteisiin. Moscovicin mukaan ankkuroinnilla on kaksi
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muotoa; luokittelu ja nimeäminen. Luokittelemalla asian joka on luokittelematon tai

nimeämällä asian joka on nimeämätön, olemme kyvykkäitä kuvailemaan ja

representoimaan asiaa tai ilmiötä. Kun tuntematon ilmiö voidaan näin rinnastaa

johonkin mielessämme valmiiksi olevaan tuttuun kategoriaan, siitä tulee helpommin

ymmärrettävä. Moscovicin mukaan ihmiset kokevat vastustusta ja etääntymistä, kun

eivät ole kykeneviä nimeämään, arvioimaan tai kuvaamaan tuntematonta asiaa itselleen

tai muille. Näin ollen ankkurointi tekee kohteen olemassaolevaksi ja vähemmän

uhkaavaksi. Ankkuroinnin avulla voimme sijoittaa tuntemattoman kohteen entuudestaan

tuttuun kategoriaan ja näin ollen nimetä myös sen sopivalla tavalla. Mosvovicin

mukaan, kun voimme sanallisesti puhua ja kuvata jotain, edes epämääräisesti, voimme

representoida tuntemattoman sosiaaliseen maailmaamme. Tällöin, tuntemattoman

kohteen nimäminen mahdollistaa siitä kommunikoinnin, puhumisen ja kohteen

kuvailun. Nimeäminen liittää kohteen yhteiskuntaan ja asettaa tälle tiettyjä sosiaalisesti

muodostettuja ominaisuuksia. (Mts. 193-198.)

Luokittelluun liittyy siis aina myös odotuksia. Mocovicin (1981, s. 194) mukaan, kun

asia, ihminen tai kohde rajataan tiettyyn kategoriaan ja siihen liittyviin sääntöihin sekä

normeihin, niin samalla määrätään kohteelle raja sallitun tai ei-sallitun käyttäytymisen

välille. Luokittelemalla jonkin käytöksen, kohteen tai asian asetamme tälle tiettyjä

kielellisiä ja käyttäytymiseen liittyviä rajoituksia tai tapoja toimia. Kun esimerkiksi

luokittelemme jonkun henkilön kohteliaaksi asetamme tiettyjä odotuksia henkilön

puheelle, käyttäytymiselle ja muulle toiminnalle. Mikäli henkilö tehdään tietoiseksi

häneen liitetystä represenaatioista voimme vaikuttaa henkilöön negatiivisesti ja

positiivisesti asetetuilla odotuksilla. Moscovici esittää, että luokittelussa keskeinen

prosessi on kohteen rinnastaminen kategorian tyypilliseen edustajaan eli prototyyppiin,

joka havainnollistaa kohteeseen liitettyjä kielellisiä tai kuvallisia ominaisuuksia.

Prototyypistä ilmenevä kuva voi olla jokaisella erilainen, mutta siihen liitetyt

ominaisuudet ovat tietyssä yhteiskunnassa lähes samat. Kohteen luokittelu tiettyyn

luokkaan tai prototyyppiin liittyy aina yhteisön historiaan sekä kulttuuriin ja asettaa tälle

tiettyjä positiivisia tai negatiivisia mielikuvia. Luokittelu voi vaikuttaa

käyttäytymiseemme tiedostetusti, mutta usein kuitenkin tiedostamatta. (Mts. 194.)

Objektivoinnilla Moscovicin (1981, s. 198-202) mukaan puolestaan jokin abstrakti

ilmiö tai asia konkretisoituu ja saa kuvallisen muodon. Kohde muuttuu konkreettiseksi
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ja tunnetuksi kun se liitetään konkreettisempaan asiaan kuten symboliin, kuvaan,

metaforaan tai ihmiseen. Wagner, Elejabarrietta ja Lahnsteiner (1995) kuvailevat

metaforaa ikoniseksi kuvaukseksi ei-ikonisesta henkisestä hahmosta tai kohteesta.

Objektivoinnin kautta vain ajatuksissamme oleva asia saa siis kuvallisen

ilmenemismuodon ja muuttuu joksikin, joka on olemassa jo todellisuudessa (Moscovici,

1981, s. 198-202). Kuvaillessa esimerkiksi aurinkoista säätä mieleemme piirtyy kuva

tästä ja näin se mikä oli näkymätöntä, muuttuu näkyväksi mielessämme. Moscovicin

mukaan sosiaaliset representaatiot myös tavanomaistavat kohteita kun ne antavat

kohteille täsmällisemmän muodon.

Objektivoinnin keskiössä on figuratiivinen ydin, jonka ympärille sosiaalinen

representaatio rakentuu. Figuratiivinen ydin muuttaa käsitteen tai ilmiön kuvalliseen

muotoon ja tätä käsitteen kuvaa aletaan kohtelemaan todellisena. Figuratiivisen ydin on

siis kokoelman mielikuvia, jotka  tuottavat uudelleen ilmiön tai kohteen kokonaisuutta

(esim. terveys), ja jonka jälkeen yhteiskunnassa on helpompi puhua aiheesta

(mielenterveysongelmat ja jaksaminen). Näin ollen myös siihen viittaavat sanat

yleistyvät (masennus tai burn-out). Eri kohteisiin liitetyt figuratiiviset ytimet ovat usein

tunnetuimpia ja käytetyimpiä keinoja kuvata ilmiötä. (Moscovici, 1981, s. 198-202.)

Kaikista ilmiöistä tai kohteista ei Moscovicin mukaan kuitenkaan ole mahdollista

muodostaa figuratiivista ydintä mikäli niille ei ole saatavilla kuvaa tai jos aihe on tabu,

ja tällöin ne jäävät abstraktille tasolle (mieli tai psyyke).

Objektivointi ja sen prosessit perustuvat ihmisten oletukseen, että sanat viittaavat aina

johonkin ja ne pyritään yhdistämään johonkin kuvalliseen muotoon kommunikoinnin

helpottamiseksi (Moscovici, 1981, s. 200-204). Naturalisoinniksi Moscovici kutsuu

objektivointiin liitettävää prosessia, jossa aiemmin tuntemattomasta käsitteestä tulee

vakiintunut osa sosiaalista todellisuutta. Ilmiötä ei nähdä enää uutena vaan tuttuna,

johon on liitetty yhteisesti jaettuja merkityksiä. Naturalisoinnin kautta ilmiö tai kohde

nähdään siis jo osana jaettua arkitietoa. (Mt.) Yhteenvetona voidaan todeta, että

ankkurointi ja objektivointi ovat sosiaalisten representaatioiden teoriassa toisistaan

erottamattomia prosesseja, vaikka niitä kuvataan usein erillisinä. Ankkuroinnissa

tuntemattomasta tehdään tuttua liittämällä se entuudestaan tunnettuun kategoriaan ja

objektivoinnissa abstrakti asia tai ilmiö konkretisoituu ja saa kuvallisen muodon, joka

erottaa sen tutuista kategorian kohteista.
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Sakki, Mäkiniemi, Hakoköngäs ja Pirttilä-Backman, (2014, s. 318-319) tuovat esiin,

että sosiaalisten representaatioiden teorian kehittyessä tutkimukseen on liitetty usein

myös kaksi representaatioiden monimuotoisuutta ja ristiriitaisuutta kuvaavaa teoreettista

käsitettä: kantateema (themata) sekä kognitiivinen monitahoisuus (cognitive

polyphasia). Sakki ym. (2014,  s. 319) esittää, että kantateemat ovat ”syvälle juurtuneita

uskomuksia, jotka jossakin yhteiskunnallisessa tilanteessa, esimerkiksi konfliktin ja

muutosten myötä, aktualisoituvat ja alkavat tuottaa uusia sosiaalisia representaatioita.”.

Kantateemat sisältävät usein vastakkain asettelua ja ilmenevät usein vastinpareina,

kuten hyvä-paha tai maskuliinisuus-feminiinisyys. Markován (2000) mukaan, kun

vastakohtaiset kategoriat problematisoidaan, ne tulevat huomion keskipisteeksi sekä

esiintyvän jännitteen tai konfliktin lähteeksi. Kantateemat sisältävät normatiivisen

latauksen ja ovat sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan.

 Kognitiivisella monitahoisuudella Sakin ym. (2014, s. 318-319) mukaan kuvataan

ajattelun logiikan monimuotoisuutta ja sitä, että yhden ryhmän tai ihmisen puheessa

sekä toiminnassa voi havaita useampia eri ajattelutapoja. Näin ollen myös henkilön tai

ryhmän esittämät puhetavat voivat olla jopa monimuotoisuutensa vuoksi ristiriidassa

keskenään.Tässä tutkielmassa kantateemat voidaan nähdä esiintyvän suomalaisten

onnellisuuteen liitettävissä vastinpareissa tai siinä miten käsite merkityksellistetään ja

problematisoidaan eri näkökulmista käsin (kuten poliittiset säädökset ja valtion resurssit

onnellisuutta lisäävänä tai vähentävänä tekijänä). Markován (2000) mukaan kaikista

mahdollisista vastakohtaisuuksista ei välttämättä kuitenkaan muodostu kantateemaa.

Vain sellaiset vastakkaiset kategoriat, jotka syystä tai toisesta kasvavat huomion

kohteeksi esimerkiksi jonkin kiistan tai konfliktin myötä, voivat muodostua

kantateemaksi.

3.2 SOSIAALISET REPRESENTAATIOT JA ASENTEET

Moscovici (1961/2008) mukaan sosiaaliset representaatiot koostuvat tiedosta, asenteesta

ja mielikuvasta asiaa kohtaan. Sakki ja kumppanit (2014, s. 318) ovat esittäneet, että

näin ollen, sosiaalisiin representaatioihin voidaan nähdä aina liittyvän myös jokin
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asenne. Sosiaaliset representaatiot ja sosiaaliset asenteet erottaa kirjoittajien mukaan

kuitenkin näiden suhtautuminen mielikuvallisuuteen. Tämä näkyy Sakin ja

kumppaneiden mukaan esimerkiksi tutkimuksenteossa, jossa asennetutkimus on

pääasiassa keskittynyt yksilön asenteisiin ja taipumuksiin kognitiivisella tasolla.

Sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa taas keskitytään myös

mielikuvituksellisuuteen ja ollaan kiinnostuneita myös ajattelun ja mielikuvien

sisällöstä ja muodostumisesta.

Sakin ja kumppaneiden (2014, s. 318) mukaan sosiaalisten representaatioiden ja

asenteiden tutkimuksen välillä on löydettävissä myös samankaltaisuuksia. Sosiaaliset

representaatiot voidaan nähdä ohjaavan käyttäytymistä, sillä toiminnan kautta ihmiset

tuovat esiin sekä uskomuksiaan, asenteitaan että sosiaalisesti rakentunutta todellisuutta.

Näin ollen asenteet ja toiminta ovat olennainen osa sosiaalisia representaatioita.

Matikainen ja Villi (2015, s. 151-153) tuovat esiin, että sosiaalinen representaatio myös

yhdistää asenteen ja kohteen. Representaatioiden kautta kohde saa merkityksen ja se

tehdään järkeväksi, mikä mahdollistaa siihen asennoitumisen. Näin ollen sosiaaliset

representaatiot nähdään siis asennetta rakentavana tekijänä. Yksimielistä näkemystä

asenteiden ja sosiaalisten representaatioiden välisestä suhteesta ei ole kuitenkaan

saavutettu, mutta yleisesti niiden erona pidetään asenteiden ja sosiaalisten

representaatioiden eroavaisuuksia käsitteiden tutkimuksessa (Fraser, 1994). Sosiaalisten

representaatioiden tutkimus keskittyy ryhmän sisällä jaettuihin käsityksiin ja

uskomuksiin, kun taas asennetutkimus keskittyy ryhmässä ilmeneviin eroihin. Fraserin

(1994) mukaan asenteet ja sosiaaliset representaatiot tarjoavat vaihtoehtoisia, mutta

yhteensopivia keinoja samojen tavotteiden saavuttamiseksi. Matikainen ja Villi (2015,

s.152) korostavat, että perinteinen asennetutkimus on luonteeltaan usein

yksilölähtöisempää kun taas sosiaalisten representaatioiden tutkimus sosiaalisempaa.

Kuten edellä mainittu, sosiaaliset representaatiot konstruoivat asenteita. Aineistosta

voidaan näin ollen olettaa, että ilmenevät onnellisuuden sosiaaliset representaatiot

määrittävät kommentoijien käsityksiä suomalaisten onnellisuudesta, asenteita

onnellisuutta kohtaan sekä ennustavat heidän käyttäytymistään (esimerkiksi miten

kommentoijat tuovat esiin oman suhteensa onnellisuuteen).
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3.3 TEORIAN KRITIIKKI

Sosiaalisten representaatioiden teoria on saanut osakseen kritiikkiä erityisesti sen

vaikeaselkoisuudesta ja teorian eri käsitteiden epämääräisyydestä. Voelklein ja Howarth

(2005) tuovat esiin neljä sosiaalisten representaatioiden teoriassa kehitettävää ja

kritisoitua osa-aluetta; sosiaalinen determinismi, kognitiivinen reduktionismi, kriittisen

agendan puute sekä käsitteiden epäselvyys.

Sosiaalisen determinismin kritiikki kohdistuu sosiaalisen vaikutuksen ylikorostamiseen

eikä kritiikin mukaan ihmisten aktiivista toimijuutta oteta teoriassa tarpeeksi huomioon

(Jahoda, 1988).  Jahoda (1988) väittää, että ihmisiä ei kuvata teoriassa aktiivisiksi

tekijöiksi, vaan passiivisiksi kokonaisuuksiksi, jotka toimivat dominoivien olemassa

olevien sosiaalisten representaatioiden pohjalta. Moscovici (1988) vastaa kritiikkiin,

että yhteiskunnan vaikutus yksilöön on yksi teorian puoli, kun taas toinen puoli korostaa

ja painottaa yksilön mahdollisuuksia haastaa ja muuttaa representaatioita

vuorovaikutuksessa.

Kognitiivisen reduktionismiin liittyvässä kritiikissä teoriaa kritisoidaan puolestaan sen

tavassa ylikorostaa representaatioita kognitiivisina prosesseina (Voelklein & Howarth,

2005, s. 441). Seminin (1985; ref. Voelklein & Howarth, 2005, s. 441) mukaan teoriassa

ylikorostetaan psykologisia prosesseja sosiaalisesti rakentuvina eikä teoria korosta

tarpeeksi yksilön kognitiota. Seminin mukaan teorian suurin ongelma on psykologisten

prosessien liittäminen osaksi sosiaalista tietoa ja muutosta. Tämä juontuu Moscovicin

pyrkimyksestä siirtää sosiaalipsykologinen analyysi individualistisesta tasosta

sosiaaliselle tasolle.

Sosiaalisten representaatioiden teoriaa on kritisoitu myös sen kriittisen agendan

puutteesta eikä teoriassa kritiikin mukaan pystytä vastaamaan tarpeeksi hyvin valta- tai

ideologiakysymyksiin (Voelklein & Howarth, 2005). Tämä kritiikki pohjautuu

Moscovicin arkijärkeen ja tieteelliseen ajatteluun perustuvien maailmojen jaotteluun;

tiedonkulku nähdään yksinkertaistettuna ja yksisuuntaisena vaikutus prosessina, jossa

tieteellinen tieto vaikuttaa arkijärkeen väheksyen arkijärjen vaikutusta tieteelliseen

tietoon (mt.). Purkhardt (1993) esittää kritiikkinä Moscovicin maailman

kaksijakoisuuteen, että kaikki tieto, ei vain arkijärki, on sosiaalisesti tuotettua. Tämän

mukaan representaatioiden muodostuminen ja muuttuminen on sekä arkijärjestä että
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tieteellisestä tiedosta lähtöisin. Toisena kritiikkinä Purkhardt tuo esiin, että arkijärki voi

ja vaikuttaakin tieteellisen tiedon muodostumiseen.

Yksi yleisimmistä sosiaalisten representaatioiden teoriaa koskevista kritiikeistä on

Voelkleinin ja Howarthin (2005) esiin tuoma käsitteiden epäselvyys; teoriaa pidetään

usein liian laajana ja epämääräisenä. Moscovici (1988) on kuitenkin esittänyt, että

sosiaaliset ilmiöt ovat monimuotoisia eikä halua määritellä niitä liian rajoittavasti, koska

monimuotoisia sosiaalisia ilmiöitä ja prosesseja ei voi ymmärtää, mikäli ne pelkistää ja

yksinkertaistaa rajoittavasti.

Kaiken kaikkiaan useimmat teoriaa kritisoineet tunnustavat sosiaalisten

representaatioiden teorian merkityksen sosiaalipsykologiassa ja suhtautuvat

myönteisesti teorian tavoitteisiin, yleisiin lainalaisuuksiin ja prosesseihin. Voelkleinin ja

Howarthin (2005) mukaan erityisesti monet kriitikot pitävät sosiaalisten

representaatioiden tutkimusta välttämättömänä haastajana hallitsevalle

yhdysvaltalaiselle sosiaalipsykologialle, jota he kuvaavat individualistisena,

behavioristisena ja kokeelliseen tutkimukseen pohjautuvana.

3.4 TEORIA TUTKIELMAN VIITEKEHYKSENÄ

Sakki ja kumppanit (2014, s. 323) ovat esittäneet, että yleisellä tasolla laadullisia

menetelmiä ja sosiaalisten representaatioiden tutkimusta voidaan pitää tavoitteiltaan

yhteensopivina, sillä niiden molempien keskiössä on arkiymmärrys. Kirjoittajat tuovat

esiin, että näiden yhteensopivuus tulee esiin myös siinä, että sosiaalisten

representaatioiden teoriassa arkitietoa ja maallikoiden käsityksiä ei pidetä yhtään

alempiarvoisina tutkimuskohteina kuin muita tiedon lajeja, kuten asiantuntija- tai

tieteellistä tietoa.

Yhteensopivuus tulee Sakin ja kumppaneiden (2014) mukaan esiin myös tiedon

laadussa: laadulliset menetelmät ja sosiaalisten representaatioiden teoria ovat molemmat

kiinnostuneita sisällön ja rakenteen ohella etenkin asioiden ja ilmiöiden merkityksestä

sekä sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta osana vuorovaikutusta. Laadullisella

tutkimuksella ja sosiaalisilla representaatioilla voidaan nähdä olevan samankaltaiset
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prosessit myös siis tutkimuksessa. Sosiaalisten representaatioiden teoria tarjoaa monia

mahdollisuuksia laadulliseen tutkimukseen kuva-analyysista ja tekstin tulkinnasta aina

tarkkailuun ja haastatteluun. (Mts. 323.) Tässä tutkielmassa kiinnostukseni on teorian

käsitteissä ja merkitysten rakentumisessa ainestolähtöisen lähestymistavan kautta.

Keskustelukulttuuri on saanut viime vuosikymmeninä lisää monimuotoisuutta ja

erilaisia ilmenemismuotoja kun arkipäivän näkemyksiä voidaan digitalisaation ja

globalisaation myötä jakaa ajasta ja paikasta riippumatta. Tämän voidaan nähdä

lisäävän sosiaalisten representaatioiden tutkimuksen mahdollisuuksia. Sakki ja

kumppanit (2014, s. 323) tuovat esiin, että median eri osa-alueet, kuten sanomalehdet,

televisio ja etenkin internet, tarjoavat valtavasti aineistoa sosiaalisten representaatioiden

tutkimukseen. Yksi syy tähän on keskusteluiden siirtyminen yhä kasvavissa määrin

verkkoon. Sakki ja kumppanit  (2014, s. 323) toteavat, että ”Sosiaalisten

representaatioiden tutkimuksen kannalta verkkoteknologian kehittyminen tarjoaa

loputtoman määrän aineistoja arkitiedon tutkimukseen – erilaiset keskustelupalstat,

blogit ja muut yhteisöpalvelimet ovat yhä useamman sosiaalitieteilijän työmaata”.

Internetin kasvavan yhteiskunnallisen aseman vuoksi uskon, että Ylen ja Helsingin

Sanomien verkkomedian aineistot tarjoavat mielenkiintoisia näkökulmia suomalaisten

onnellisuuden tarkasteluun sosiaalisten representaatioiden teorian kautta.

3.5 TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tämän tutkielman ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa, minkälaisia suomalaisten

onnellisuuden erityispiirteitä verkkokeskustelussa muodostetaan ankkuroinnin ja

objektivoinnin prosessien kautta. Tuon myös esiin aineistosta ilmeneviä suomalaisten

onnellisuuden kantateemoja. Työn aineisto koostuu kommenteista, jotka esiintyvät

onnellisuusraporttia käsittelevissä uutisissa Ylen ja Helsingin Sanomien verkkosivuilla

vuosina 2018 ja 2019. Esittelen nämä lähteet tarkemmin aineistoa käsittelevässä

luvussa.  Tutkielmassa kiinnostus on myös siinä, millaisia käsityksiä onnellisuuden

tutkimuksen menetelmistä verkkokeskusteluissa ilmenee. Ensimmäisen

tutkimuskysymyksen viitekehyksenä toimii aiemmin esittelemäni Serge Moscovicin

(1961/2008) sosiaalisten representaatioiden teoria. Toista ja kolmatta

tutkimuskysymystä lähestyin tutkielmassa kvalitatiivisen luokittelun keinoin
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Tutkielmaa inspiroi Suomen toistuva sijoitus YK:n listauksen kärkimaiden joukossa,

mikä on herättänyt Suomessa paljon keskustelua. Runsas ja monimuotoinen keskustelu

saa pohtimaan, pitävätkö verkkokeskusteluiden kommentoijat Suomen listauksen

ensimmäistä sijaa maailman onnellisimpana maana oikeutettuna ja minkälaisena

suomalaisten onnellisuuden erityispiirteet kommenteissa näyttäytyvät. Selvittämällä,

miten suomalaisten onnellisuus nähdään verkkokeskusteluissa, voimme ymmärtää

paremmin, minkälaisista asioista kommentoijat konstruoivat suomalaisten

onnellisuuden ja onnellisuuden ylipäänsä koostuvan. Analysoimalla miten

verkkokeskustelijoiden käsitykset onnellisuuden tutkimukseen soveltuvista

menetelmistä eroavat YK:n käyttämistä metodeista, voimme lisätä ymmärrystä siitä,

miten onnellisuutta tulisi maallikkokäsitysten mukaan tutkia. Suomen YK:n listauksen

kärkisijaan liittyvät negatiiviset kommentit auttavat meitä toivottavasti ymmärtämään

laajemmin, mitkä asiat nähdään onnellisuutta vähentävinä tai estävinä tekijöinä

Suomessa. Tämän pohjalta olen muodostanut tutkielmalle seuraavat

tutkimuskysymykset

1. Minkälaisia asioita verkkokeskustelussa konstruoidaan suomalaisten onnellisuuden

erityispiirteiksi?

2. Millaisia maallikkokäsityksiä onnellisuuden tutkimuksen menetelmistä

verkkokeskustelussa ilmenee?

3. Minkälaisia eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia YK:n onnellisuusraportin ja

verkkokommentoijien onnellisuuden käsityksissä on havaittavissa?
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT

4.1 AINEISTO

Tutkielman aineistona käytän vuosien 2018 ja 2019 YK:n onnellisuusraportteja

koskevien julkaisujen verkkokeskusteluiden kommentteja. Aineisto koostuu YK:n

listaukseen liittyvien Helsingin Sanomien (HS) ja Yleisradion (Yle) uutisten ja

artikkeleiden kommenttiosuuksissa esiintyvistä anonyymeista kommenteista.  Uutiset ja

artikkelit ovat haettu kummallakin alustalla hakusanoilla ”Onnellisuusraportti”,

”Onnellisuusraportin” tai ”World Happiness Report”. Aineisto on rajattu vuosina 2018

ja 2019 ilmestyneihin uutisiin ja artikkeleihin, jotka koskevat onnellisuusraportin

tuloksia siitä, että Suomi on listattu YK:n teettämässä raportissa maailman

onnellisimmaksi maaksi. Rajauksen jälkeen aineistoon valikoitui seitsemän uutista tai

artikkelia. Aineistoksi valikoituivat julkaisut, joihin kommentointi oli tai on edelleen

mahdollista sekä joiden kommentit olivat julkisesti nähtävillä. Ylen ja Helsingin

Sanomien sivuilla ei näiden valittujen uutisten tai artikkeleiden lisäksi ollut muita

aiheeseen liittyviä verkkojulkaisuja, vaan kaikki, jotka täyttivät yllä esittämäni kriteerit

ovat osa aineistoani. Taulukossa 2 esittelen aineiston tarkemmin. Vuosina 2018 ja 2019

julkaistujen verkkokommenttien välillä ei ole havaittavissa merkittäviä eroavaisuuksia

kommenttien sisällössä. Tämän vuoksi en tutkielmassani vertaile näiden kahden eri

vuoden välisiä kommentteja.

Kommentteja aineistossa on kokonaisuudessaan 671. Kommenttien sanamäärät

vaihtelevat pituudeltaan muutamasta sanasta yli 200 sanaan. Ne ovat sekä itsenäisiä

aloituksia että vastauksia toisen aloittamaan kommentiketjuun. Kommentit ovat

ilmestyneet onnellisuusraporttien julkaisuajankohtien jälkeen kommenttialustojen

ollessa avoimia. Ylen kommenttialusta on auki noin viikon artikkelin tai uutisen

julkaisuajankohdan jälkeen. Tutkielmassa käytettyjen Helsingin Sanomien

verkkojulkaisujen kommentointialusta oli yhä auki tutkielman kirjoitus hetkenä keväällä

2020. Kommentit ovat kerätty verkkojulkaisuista joulukuussa 2019.
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Taulukko 2. Tutkielmassa käytetty verkkoaineisto (kommentit N = 671) ja tuloksissa

käytetty sitaattien koodi.

Verkkosivu Uutinen Julkaisupäivä Kommentit Koodi

Yle Suomi julistettiin maailman

onnellisimmaksi maaksi, mutta

Twitter äityi huumoriin

15.3.2018 13 Y1

Yle Suomi on maailman onnellisin maa

jo toista vuotta peräkkäin, nyt

selvällä erolla muihin

20.3.2019 305 Y2

Yle Pekkä Seppäsen kolumni: Maailman

onnellisin vai lohduttomin maa?

21.3.2019 115 Y3

Yle Suomi on maailman onnellisin maa,

ja se ärsyttää osaa meistä

suunnattomasti – mitä se kertoo

meistä

22.3.2019 86 Y4

Helsingin

Sanomat

Suomi nousi ensimmäistä kertaa

onnellisuusvertailun kärkeen –

paras maa myös maahanmuuttajille

14.3.2018 54 HS1

Helsingin

Sanomat

Miksi Suomi julistettiin maailman

onnellisimmaksi maaksi? Soitimme

tutkimusta vetäneelle professorille,

joka ymmärtää hyvin, miksi

suomalaiset eivät tahdo uskoa

tulosta

20.3.2018 61 HS2

Helsingin

Sanomat

Kansainvälinen vertailu: Suomi on

edelleen maailman onnellisin maa

20.3.2019 37 HS3

Yle on Suomen eduskunnan alaisuudessa toimiva valtakunnallinen julkisen palvelun

yleisradiotoimintaa harjoittava viestintäyhtiö (Yle, 2014). Yleisradiosta 99,98 prosenttia

on valtion omistuksessa. Muita osakkeenomistajia ovat muun muassa muut media-alan

yritykset. Ylen toimintaan kuuluu niin verkkosivuja, televisiokanavia, radiokanavia,

erilaisia digitaalisia radiopalveluita, mobiilipalveluita sekä Yle Areena -toistopalvelu.

(Mt.) Helsingin Sanomat on tilastojen mukaan Suomen suurin ja luetuin sanomalehti

(Finnish Interner Audience Measurement, FIAM, 2019). Lehden sivujen (Mäkinen,

2018) mukaan joka kuukausi parikymmentätuhatta lukijaa keskustelee ja kommentoi

Helsingin Sanomien verkkomediassa. Kansallisen mediatutkimuksen (2019) mukaan



43

jokaisella painetulla Helsingin Sanoman numerolla oli vuonna 2019 keskimäärin

674 000 lukijaa. Kun mukaan lasketaan digitaalisen näköislehden lukijat, yhteisluku

nousee 780 000:een. (Kansallinen mediatutkimus, 2019). Lehden omistaa Sanoma-

konserniin kuuluva Sanoma Media Finland. Yle ja HS valikoituvat mukaan niiden

laajan levikin, yhteiskunnallisen aseman, suuren käyttäjäkunnan sekä aiheeseen

liittyvän verkkojulkaisumäärän vuoksi. FIAM (2019) mukaan maaliskuussa 2019 Yle

Uutisten kokonaistavoittavaisuus on ollut 3 252 370 lukijaa ja Helsingin Sanomilla

3 331 600 lukijaa. Uutissivustot ovat näin ollen tavoittaneet lähes jokaisen aikuisiässä

olevan suomalaisen.

Moni keskustelupalsta vaatii palveluun rekisteröitymistä ennen kuin kommentointi

sivuilla on mahdollista. Ylen ja HS:n verkkosivuilla kommenttien julkaisuajankohdan

aikaan, kommentointi on vaatinut omaa käyttäjätunnusta sivuille, jonka on tosin voinut

kätkeä anonyymin nimimerkin taakse. Helsingin Sanomien sivuilla tunnuksen

luomiseen tarvitsee toimivan sähköpostiosoitteen. Ylen sivuilla käyttäjän tulee myös

ilmoittaa profiilin tietoihin syntymäaika ja sukupuoli. Viestien lukeminen ei kuitenkaan

vaadi kirjautumista.

Sekä Ylen että HS:n verkkosivuilla on käytössä keskustelun esimoderointi, jossa

sivujen ylläpitäjät lukevat viestit läpi etukäteen ja keskusteluun esitetty kommentti tulee

näkyviin vasta esimoderoinnin jälkeen, mikäli kommentti on hyväksytty.

Esimoderoinnin tarkoituksena on varmistaa viestin lainmukaisuus. Helsingin Sanomien

(2019) sivuilla kuitenkin painotetaan, että Helsingin Sanomien artikkelien kommentit

ovat osa verkkojulkaisua eikä kommentteja lähtökohtaisesti poisteta kuin

poikkeustapauksissa. Kommenttien moderoinnilla pyritään Helsingin Sanomien (2019)

mukaan laadukkaampaan verkkokeskusteluun ja välttämään henkilökohtaisia

loukkauksia. Lähestyin Ylen ja Helsingin Sanomien uutisia sähköpostilla ja kysyin,

miten paljon kommenteista jää suunnilleen julkaisematta esimoderoinnin vuoksi. Ylellä

kommenttien aikaan julkaistiin vastauksen mukaan runsaat 90 prosenttia lähetetyistä

kommenteista ja Helsingin Sanomilta vastattiin, että kommenttien hylkäysprosentti

liikkuu yleisesti noin kymmenissä prosenteissa, riippuen artikkelin aiheesta.

Seuraavaksi tuon esiin verkkokeskustelun ja anonymiteetin erityispiirteitä. Tutkielman

pohdinnassa syvennyn vielä lisää moderoinnin ja anonymiteetin kirjoituksen

mahdollisista vaikutuksesta kommentointiin ja tutkielman aineistoon.
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4.1.1 KATSAUS VERKKOKESKUSTELUN ERITYISPIIRTEISIIN

Käytän tutkielmassani verkkokeskustelusta kerättyä anonyymia aineistoa. Vaikka

sosiaalisen median käyttö aineistonkeruutapana on yleistynyt viime vuosina, siihen

liittyy myös rajoituksia ja haasteita.

Verkkokeskusteluilla ja erityisesti sosiaalisen median erilaisilla palveluilla on alati

kasvava rooli yhteiskunnassa ja arjessa. Näiden ilmiöt ja vaikutukset eivät jää

pelkästään enää verkkoon vaan sosiaalinen media näkyy selvästi myös arjessa,

esimerkiksi poliittisissa kampanjoissa ja mainoksissa. Yhteiskuntatietelijöiden mukaan

(Anttiroiko, 1998; Arpo, 2005; Saarti, 2008) yhteiskuntaa luonnehditaankin usein

tietoyhteiskunnaksi, jossa keskeistä on tieto- ja viestintäteknologian mahdollisimman

laaja hyödyntäminen. Saarti (2008) esittääkin, että tällaisen yhteiskunnan mukana

tuoma tarve suurten tietomassojen hallinnalle ja käyttäjien opastamiselle tiedonkäyttöön

on valtava haaste yhteiskunnalle. Internet on kuitenkin kasvanut nopeasti osaksi

melkein jokaisen suomalaisen arkielämää ja se tarjoaa lukuisia uusia verkostoitumisen

mahdollisuuksia. Erityisesti internet tarjoaa monia uudenlaisia tiloja julkiselle

keskustelulle sekä mahdollisuuksia hankkia ja levittää tietoa sekä keskustella muiden

kanssa. Laaksosen ja Matikaisen (2013) mukaan, verkkovuorovaikutus ei kuitenkaan

asetu perinteisinä pidettyihin vuorovaikutuksen muotoihin, koska tekstimuodoista

huolimatta se muistuttaa keskustelua ja puhetta. Arpo (2005, s. 17) tuokin esiin, että

”Internet-keskusteluryhmät voidaan myös nähdä ikään kuin uuden teknologian

mahdollisuuksista nousevana kirjallisen ja suullisen kulttuurin rajankäyntinä tai

kommunikaatiota koskevien ajattelutapojen muutosten kokeilulaboratoriona”.  Näin

ollen, verkkokeskusteluiden analyysissa kirjoitetun ja puhutun kielen analyysitavat

voivat siis yhdistyä uusin keinoin (Laaksonen & Matikainen, 2013).

Verkkokeskustelu on laadultaan usein kevyempää kuin kasvokkain käytävä keskustelu

ja internetiin on helppo jakaa nopeasti omia mielipiteitään (Laaksonen & Matikainen,

2013). Verkossa käytetty kirjoitustyyli tai kieli nähdään usein puhekielen ja kirjoituksen

välisenä muotona ja sitä yhdistää usein spontaanius ja epävirallisuus (Niemi-Pynttäri,

2007, s. 25). Arpon (2005) mukaan keskustelupalstat voidaan jakaa kahteen

kategoriaan: synkronisiin ja asynkronisiin. Tässä tutkielmassa aineisto voidaan nähdä

asynkronisena, sillä viestin lähettämisen ja vastaamisen välillä on pidempi aika eikä se

tapahdu samanaikaisesti. Synkroniset keskustelut perustuvat sen sijaan
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reaaliaikaisuuteen. Asynkroniselle keskustelupalstalle on ominaista, että viestejä voi

selata, kommentoida ja siteerata jälkeenpäin, mikä mahdollistaa keskustelun

vuorovaikutuksellisuuden sekä siihen osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta.

(Mt.) Tämä vuorovaikutuksellisuus tulee tutkielmani aineistossa esiin esimerkiksi

kommenttien siteeraamisena luoden monen kommentin viestiketjuja, joissa on

osallisena useampi kommentoija.

Verkkokeskustelulle on olemassa monia eri termejä, kuten verkkoryhmät,

verkkokommentointi, uutisryhmät tai verkkopalstat, joita käytän tässä tutkielmassa osin

limittäin. Yleinen suomalainen asiasanasto eli YSA määrittelee verkkokeskustelun

kahden tai useamman käyttäjän välisenä viestien vaihtona internetin keskustelupalstalla

(Yleinen suomalainen asiasanasto, 2020). YSA:n määritelmä verkkokeskusteluista sopii

hyvin myös omaan tutkielmaani, sillä aineistoni koostuu kommenteista

keskustelupalstoilla, jossa käyttäjät vaihtavat mielipiteitä, luovat merkityksiä ja ovat

vuorovaikutuksessa keskenään.

4.1.2 ANONYMITEETTI

Kuten mainittu, tutkielman aineisto koostuu anonyymeistä verkkokeskusteluiden

kommenteista. Kielitoimiston (2010) määritelmän mukaan anonyymi tarkoittaa

nimetöntä, itseään julkistamatonta. Mäkinen (2006, s. 175) laajentaa anonymiteetin

käsitettä ja tämän mukaan se voi tarkoittaa myös näkymättömänä tai tavoittamattomana

olemista. Tällä Mäkinen tarkoittaa tilanteita, joissa yksilön identifioiminen ei onnistu.

Anonymiteetti ei ole uusi ilmiö ja esimerkiksi historiaan kuuluvissa tapahtumissa on

esiinnytty usein nimettöminä. Mäkinen painottaa, että anonymiteetti on kuitenkin saanut

uusia muotoja ja sen tutkimuksen tarve on lisääntynyt näiden uusien monimuotoisten

vuorovaikutus mahdollisuuksien myötä. Tutkielman aineistossa kirjoittajat esiintyvät

pseudonyymina eli nimimerkillä, joka on yksi anonymiteetin muoto. Tällainen

nimimerkkien käyttö on Mäkisen mukaan suosittua etenkin verkon sosiaalisen median

palveluissa (kuten keskustelupalstoilla ja chateissa), mutta myös esimerkiksi

taideteoksissa ja lehtikirjoituksissa. Ylen ja Helsingin Sanomien sivuilla nimimerkiksi

kelpaa melkein mikä tahansa keksitty nimi tai numero, joka ei ole vielä toisen käyttäjän

hallussa. Rains ja Scott (2007, s. 62) esittävät pseudonyymin nimimerkin

mahdollistavan käyttäjälle vaihtoehtoisen identiteetin luomisen, joka luo
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mahdollisuuden laajentaa identiteettiä ja esittää jopa poikkeavia mielipiteitä. Tämä

vaihtoehtoinen identiteetti voi Rainsin ja Scottin mukaan mahdollisesti lisätä käyttäjän

epänormatiivista käytöstä ja mahdollistaa sellaisten mielipiteiden julkaisun, jota ei

omalla nimellä uskaltaisi tai haluaisi sanoa.

 Mäkisen (2006, s. 176) mukaan nimimerkin käytöllä ja anonymiteetilla on vahva

perinne ja niitä on pidetty sosiaalisesti hyväksyttävinä useissa eri tilanteissa. Mäkinen

esittää, että anonymiteetin käyttö on yleisesti liitetty ihmisen ilmaisuvapauteen sekä

yksityisyyden suojaan. Anonymiteetin on tutkimuksissa havaittu luovan tasa-

arvoisemman viestintäympäristön, sillä se minimoi esiintyvät statuserot (esim.

Christopherson, 2007), lisäävän yksityisyyden suojaa ja helpottavan arkaluontoisista

asioista keskustelua (esim. Heinonen, 2001, s. 85) sekä rohkaisevan vapaampaan

mielipideilmaisuun (esim. Wood & Smith 2005, s. 64).

 Nimimerkkien käyttöä on kuitenkin myös kritisoitu, sillä sen katsotaan lisäävän

radikaaleja mielipiteitä (Mäkinen, 2006). Anonymiteetin ja sen muotojen vaikutusta

ihmisen käyttäytymiseen on selitetty esimerkiksi deindividuaation käsitteellä

(Zimbardo, 1969) ja sosiaalisen samaistumisen teorian SIDE-mallilla (Social identity

model of deindividuation effects) (Lea & Spears, 1991). Deindividuaatiolla tarkoitetaan

ihmisen yksilöllisyyden ja itsetietoisuuden katoamista väkijoukossa; ryhmässä ihmisen

katsotaan piiloutuvan helpommin väkijoukkoon ja pysyvän tällöin kasvottomana.

Deindividuaation seurauksena voidaan nähdä olevan itsekontrollin lasku, mikä johtaa

normeista poikkeavaan käyttäytymiseen, koska yksilön ei tarvitse tällöin kohdata

syyllisyyttä ja häpeää yhtä helposti. (Matikainen, 2006.) SIDE-mallin mukaan yksilöt

pyrkivät samaistumaan yleiseen ja ryhmässä vallitsevaan mielipiteeseen, mikä voi lisätä

antinormatiivista käyttäytymistä (Lea, Spears & de Groot, 2001). Käytetyssä aineistossa

anonymiteetin kommentointia rikastuttavat ja rajoittavat ominaisuudet tulee ottaa

huomioon. Näitä anonymiteetin vaikutuksia käyn läpi enemmän pohdinnassa.

4.2 AINEISTOLÄHTÖINEN TEORIA

Analyysimenetelmänä käytän laadullisessa tutkimuksessa yleistä aineistolähtöistä

teoriaa (Grounded Theory). Teorian pääkehittäjinä pidetään Barney Glaseria ja Anselm
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Straussia, jotka julkaisivat 1967 yhdessä teoksensa The Discovery of Grounded Theory

(Charmaz, 2006, 4-5). Glaserin ja Straussin mukaan systemaattisella laadullisen teorian

logiikalla voi luoda uutta tai tuoda esiin jo olemassa olevaa teoriaa. Kirjassaan Glaser ja

Strauss esittävät aineistolähtöisen teorian seitsemäksi pääkomponentiksi: 1) aineiston

keruu ja analyysin suorittaminen samanaikaisesti, 2) analyyttisten koodien ja

kategorioiden muodostaminen aineistosta, ei aikaisemmasta teoriasta loogisesti

johdetuista hypoteeseista, 3) jatkuva vertailu aineiston analyysin joka vaiheessa, 4)

teorian kehittäminen aineiston keräämisen ja analyysin aikana, 5) näyte tähtää teorian

muodostamiseen eikä niinkään edustavuuteen, 6) jatkuva muistiinpanojen kirjoitus

kategorian luomisprosessissa ja 7) kirjallisuuteen tutustuminen vasta oman analyysin

jälkeen. (Mts. 4-5.)

Myöhempien sukupolvien Grounded Theory -tutkijat ovat jatkaneet menetelmästä

erilaisia suuntauksia. Tässä tutkielmassa hyödynnän Kathy Charmazin (2006)

kehittämää konstruktivistista aineistolähtöistä teoriaa. Charmaz (2006, s. 12-19)

korostaa teoriassaan aineiston ja teorian vuorovaikutteisuutta sekä avointa tapaa

lähestyä aineistoa niin keruu- kuin analyysivaiheessa. Charmazin mukaan

konstruktivistisessa lähestymistavassa tieto nähdään sosiaalisesti tuotettuna ja siinä

tunnistetaan avoimesti tutkimuksen tekijän sekä tutkittavien näkökulmat.

Charmazilaisessa aineistolähtöisessä teoriassa siis hyväksytään sekä tunnistetaan

tutkijan esioletukset ja päättely on abduktiivista. Se lähtee kokemuksesta ja sopivista

teoreettisista lähtökohdista, palaa takaisin aineistoon sekä näin edeten tuottaa koko

prosessin ajan luovia erilaisia johtopäätöksiä. Konstruktivistinen aineistolähtöinen

tutkimusote on siis avoimesti tulkitseva. Siinä tutkitaan kuinka ja miksi osallistujat

luovat merkityksiä ja/tai toimivat tilanteessa tietyllä tavalla.

Charmaz (2006) esittää kirjassaan Constructing Grounded Theory, A Practical Guide

Throught Qualitative Analysis, että aineistolähtöisessä teoriassa aineiston luokittelu ja

koodaus on prosessin ydin. Aineiston koodaus auttaa luomaan ja jäsentämään

analyyttistä kehystä, johon rakentaa analyysia. Koodaus on keskeinen linkki aineiston

keräämisen sekä teorian kehittämisen välissä ja koodausprosessin aikana tutkija

määrittää mitä aineistossa tapahtuu alkaen jäsentämään sen tarkoitusta.

Perinteisessä aineistolähtöisessä teoriassa luokitteluvaiheita on ainakin kaksi, joiden

mukaan myös itse lähdin aineistoa työstämään. Charmaz (2006, s. 45-49) mukaan
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ensimmäisessä vaiheessa, alkukoodauksessa, lähdetään liikkeelle peruskysymyksistä;

mistä aineisto kertoo, mitä aineisto edustaa, kenen näkökulmasta ja mitä teoreettisia

kategorioita aineisto indikoi. Alkukoodauksessa tutkijan tulee pysyä avoimena

aineistolle ja sen teoreettisille mahdollisuuksille, minkä vuoksi tässä vaiheessa luodut

koodit ovat usein tilapäisiä ja muuttuvia. Nämä ensimmäisessä vaiheessa luodut koodit

ovat Charmazin mukaan usein lyhyitä, yksinkertaisia ja tarkkoja. Koodit vaihtelevat

pituudeltaan ja niitä voi esimerkiksi luoda suorina teksti lainauksina, sanan tai lauseen

tarkkuudella.

Aineiston koodauksen toisessa vaiheessa, fokusoidussa koodauksessa, käytetään

Charmazin (2006, s. 57-59) mukaan alkukoodauksessa ilmenneitä luokitteluita ja

ajatuksia, ja valitaan tutkittavan ilmiön kannalta eniten ilmestyneitä tai merkittävimpiä

koodeja. Tämä vaatii tutkijan päätöksiä siitä, mitkä koodit ovat merkittävimpiä

tutkittavalle ilmiölle. Charmaz painottaa, että aineistolähtöinen koodausprosessi on

kuitenkin jatkuvasti muuttuva ja elävä, joten tutkijan on mahdollista palata

alkukoodaukseen ja etsiä uusia merkittäviä kategorioita.

Strauss ja Corbinin aineistolähtöisessä menetelmässä on käytössä usein myös kolmas

koodausvaihe, aksiaalinen koodaus (Charmaz, 2006, s. 63). Charmaz mukaan

aksiaalisessa koodausvaiheessa luokitellaan, pyritään tunnistamaan luokkien välisiä

yhteyksiä ja järjestämään suuria määriä dataa. Tässä koodausvaiheessa pyritään

luomaan ylä- sekä alakategorioita ilmenevistä koodeista, sekä etsimään yhtäläisyyksiä

että eroavaisuuksia käsitteiden väliltä. Aineistoa voi tulkita Charmaz mukaan

syvemmässä teoreettisessa koodausvaiheessa, jossa syvennyttään aksiaalisen

koodauksen tavoin fokusoidussa koodauksessa luotuihin kategorioihin ja pyritään

löytämään suhteita näiden kategorioiden väliltä luoden sekä ylä- että alakategorioita.

4.3 AINEISTON VALMISTELU

Aineiston koodaamisessa käytin apuna Atlas.ti 8 -ohjelmaa, joka on suunniteltu

aineistolähtöisen analyysin työkaluksi. Ensimmäisessä koodausvaiheessa kopioin

verkkokommenteista koostuvan aineiston kokonaisuudessaan erilliseen tiedostoon ja

luin tämän saadakseni kokonaiskuvan aineiston riittävyydestä. Tämän jälkeen siirsin

aineiston Atlas.ti -ohjelmaan, jossa jäsensin ja koodasin aineistoa yllä esittämäni
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konstruktivistisen aineistolähtöisen alkukoodauksen, fokusoidun koodauksen ja

teoreettisen koodauksen tavoin.  Koodit muuttuivat ja tarkentuivat läpi

luokitteluprosessin.

Atlas.ti -ohjelmassa käytin aineiston koodauksessa lyhyitä sanan tarkkuudella luotuja

koodeja, koko kappaletta käsitteleviä koodeja sekä in-vivo-koodausta eli loin koodeja

suorista lainauksista. Käytin sekä uusia että jo luotuja koodeja. Yksi kommentti tai

tekstinpätkä saattoi sisältää useampia erilaisia koodeja. Aineistolähtöiselle koodaukselle

ominaisella tavalla loin jatkuvia muistiinpanoja usein esiintyvistä ja tutkittavalle

ilmiölle merkityksellisistä koodeista ja koodikategorioista. Merkityksellisyys korostui,

kun tiettyjä koodeja ilmeistyi huomattavasti enemmän kuin toisia ja sama asia toistui

useammassa kommenteissa läpi aineiston.

Charmaz (2006, s. 188) korostaa tutkijan jatkuvan reflektoimisen ja oman toiminnan

merkitystä aineiston koodausprosessin aikana. Tavoitteeni oli aluksi ymmärtää

kommenteista suomalaisuuden onnellisuuden erityispiirteitä ja onnellisuuden sosiaalisia

representaatioita. Kiinnostus suomalaisten onnellisuuden erityispiirteisiin muodostui

alkukoodauksen aikana, kun olin saanut kokonaiskuvan verkkokeskusteluiden

sisällöistä. Vähitellen kuitenkin analyysin aikana ja lopullisen teoreettisen koodauksen

vaiheessa, tulkinnasta alkoi kiteytyä eniten ilmenevät koodit ja sitä kautta luodut

pääkategoriat. Näiden kautta lopulliset kolme tutkimuskysymystä syntyivät ja

täsmentyivät.

Verkkokeskusteluiden kommentit liittyivät onnellisuusraportin tuloksiin, YK:n

listaukseen, tutkimusmenetelmiin, onnellisuuden käsitteeseen ja omiin kokemuksiin

onnellisuudesta. Aineistossa koodauksen ulkopuolelle jäivät Ylen ja HS:n

henkilökunnan vastaukset kommentoijien esittämiin kysymyksiin. Nämä kysymykset ja

kommentit liittyivät keskustelun moderointiin ja mahdolliseen palautteenantoon.

Tällaisia vastauksia jouduttiin jättämään pois vain muutama kappale.

Erillisiä koodeja koko aineistossa esiintyy 369. Olen myöhempänä esittänyt joitain

tyypillisimmin esiintyviä koodeja. Koodasin aineistosta erillisenä myönteiset ja

kielteiset kommentit, joissa tuotiin esiin kommentoijan kanta listauksen tulokseen.

Jotkin kommentit saattoivat sisältää sekä myönteisen että kielteisen koodin, mutta

useimmin kommentit olivat selkeästi joko myönteisiä tai kielteisiä. Pelkkä tutkimuksen
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kritisointi ei johtanut negatiiviseen koodiin, vaan kommentissa tuli myös esiintyä

kommentoijan kanta listauksen sijoitukseen. Tätä kantaa ei esiintynyt jokaisessa

kommentissa ja osa luoduista koodeista oli sävyltään neutraaleja tai muita. Valitsin

käytetyn luokittelun, sillä useissa kommenteissa esiintyvä tulosten kommentointi oli

merkittävä tekijä kommentoijan luomassa konstruktiossa. Koen, että

verkkokeskusteluiden kommenttien luokittelu antaa lukijalle laajemman ymmärryksen

kommenttien sisällöstä ja mahdollistaa selkeämmän käsityksen aineistossa esiintyvistä

suomalaisten onnellisuuden erityispiirteistä.

Jaoin verkkokeskusteluiden kommentit seuraaviin kolmeen pääkategoriaan:

1) Kielteinen – Kielteinen kommentti Suomen listauksen sijoituksesta. Kielteisen

viestin sävy on pääasiassa pessimistinen, haukkuva tai alentava. Kommentin sisältö

kritisoi suomalaisten onnellisuutta, Suomen sijoitusta, verkkojulkaisua itseään, muita

keskustelijoita tai poliittisia toimijoita.

2) Myönteinen – Myönteinen kommentti Suomen listauksen sijoituksesta. Myönteisen

viestin sävy on pääasiassa optimistinen, kannustava tai iloinen. Viesti voi kehua tai

ylistää samoja kohteita, joita negatiivinen moittii.

3) Neutraali ja muut – Neutraali kommentti ei kuulu yllä mainittuun dikotomiseen

jaotteluun, sillä se ei sisällä evaluointia Suomen sijoituksesta. Neutraalin kommentin

viesti on pääasiassa epätietoinen. Neutraalit koodit liittyivät onnellisuuden käsitteeseen,

onnellisuuden tutkimukseen, YK:n listaukseen, raportissa käytettyjen menetelmien

arvioimiseen ja olivat vastauksia toisen kommentoijan kommenttiin.

Viimeisessä koodausvaiheessa myönteiseksi luokiteltuja kommentteja esiintyi

aineistosta yhteensä 145, kielteisiä 267 ja loput 259 kommenttia olivat sävyltään

neutraaleja tai muita. Taulukossa 3 olen esittänyt viestin sävyn jakauman

aineistokohtaisesti.

Taulukko 3. Aineiston viestin sävyn mukainen kommenttien jakauma eri uutismedioissa

(N = 671).

Viestien sävy Yle HS

Kielteinen 190 77

Myönteinen 123 22

Neutraali ja muut 206 53
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Kielteisistä koodeista useimmiten ilmenevät koodit olivat ”politiikka”, ”työttömyys”,

”itsemurha”, ”onnellisuuden tutkimus”, ”vanhukset”, ”köyhyys”, ”muut maat” ja

”leipäjono”. Myönteisistä koodeista useimmiten esiintyvät koodit olivat ”onnellisuus”,

”itse vastuussa onnellisuudesta”, ”hyvinvointivaltio”, ”luonto”, ”terveydenhuolto”,

”muut maat” ja ”politiikka”. Useimmat koodit liittyivät kokonaiseen verkkokeskustelun

kommenttiin, esimerkiksi ”juu, perhesurmia, itsemurhia, päihteitä, henkirikoksia,

köyhyyttä ja syrjäytymistä, työttömyyttä, eriarvoisuutta jne. Tämä on onnellinen maa

joillekin harvoille”.  Kuitenkin myös lyhyitä lauseita tai vaan osaan kommenttia

liitettyjä koodeja esiintyi in-vivo koodina: ”mitenhän kyselyyn on valittu vastaaja ja

mistäpäin Suomea”. In-vivo koodissa rajattu tekstisegmentti merkitään itsellään.

Neutraaleista ja muista koodeista syntyi koodausprosessin aikana tutkimuskysymys

onnellisuuden tutkimuksen maallikkokäsityksistä. Onnellisuuden tutkimukseen liittyviä

erilaisia koodeja esiintyy 47. Neutraaleista ja muista koodeista useimmiten ilmenevät

koodit olivat ”onnellisuuden tutkimus”, ”käytetyt kriteerit”, ”ketä vastaajat ovat”,

”propaganda” ja ”tulos kertoo maasta ei kansasta”. Verkkokeskusteluiden

kommenteissa näkyi myös onnellisuuden käsitteen kompleksisuus ja käsitteen

kritisointia. Pyrinkin kolmannessa tutkimuskysymyksessä vastaamaan käsittävätkö

ihmiset onnellisuuden käsitteen samalla vai eri lailla kuin YK:n onnellisuusraportissa.

Tässä tutkimuskysymyksessä tarkastelen, millaisia onnellisuuden synonyymeja ja

kausaaliyhteyksiä verkkokeskutelussa on havaittavassa. Analysoin myös, esiintyykö

verkkokeskusteluissa onnellisuutta ja sen selittämiseen käytetyissä muuttujissa YK:n

listauksen kahdeksaa maiden sijoitusta ennustavaa muuttujaa. Lopuksi vertasin näitä

kahdeksaa muuttujaa aineistossa ja tuloksissa esiintyviin käsityksiin onnellisuudesta.

Kuvassa 3 visualisoin aineistosta luotuja koodeja sanapilvi-menetelmällä (word cloud),

jossa sanan koko kertoo koodin toistuvuuden aineistossa.
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Kuva 3.  Havainnollistava sanapilvi aineiston pohjalta luoduista koodeista (N=369).

Moscovicin (1961/2008) sosiaalisten representaatioiden teoria ohjasi aineiston analyysiä

läpi koodausprosessin. Ankkurointien analysoinnin tavoitteena on tunnistaa, miten

kommentoijat nimeävät ja luokittelevat suomalaisten onnellisuuden erityispiirteitä.

Tärkeää on erityisesti se, millaisia jo tunnettuja kategorioita aineistosta nousee esiin ja

mihin ne liitetään. Objektivoinnissa analyysin tavoitteena on tunnistaa millaisina

kuvallisina tai konkreettisina muotoina suomalaisten onnellisuuden erityispiirteet

ilmenevät aineistossa. Tiedostin myös mahdollisuuden, ettei aineistosta ole

tunnistettavissa ankkurointeja tai objektivointeja ollenkaan. Moscovicin (1981) mukaan,

sosiaaliset representaatiot eivät ole neutraaleja vaan sosiaalisten representaatioiden

kategorisoimiseen liittyy lähes aina arvottamista ja olemassa olevia sääntöjä. Tämän

vuoksi kiinnitin huomiota erityisesti suomalaisten onnellisuuden myönteisiin tai

kielteisiin arvioihin ankkurointien ja objektivointien tunnistamiseksi. Arvottamisen

tiedostaminen edisti näiden myönteisten ja kielteisten ankkurointien ja objektivointien

tunnistamista.

Konstruktivistisessa aineistolähtöisessä lähestymistavassa tieto nähdään sosiaalisesti

tuotettuna. Sen tutkimusote on avoimesti tulkitseva ja siinä tutkitaan kuinka ja miksi

osallistujat luovat merkityksiä sekä toimivat tilanteessa tietyllä tavalla. (Charmaz,

2006.) Sosiaalisten representaatioiden prosesseissa korostuu myös niiden

vuorovaikutuksellisuus. Ankkuroinnissa kohde nimetään ja luokitellaan yhteisössä

entuudestaan tuttuun kategoriaan ja objektivoinnin analyysissa kohde saa kuvallisen
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muodon. Näin ollen sosiaalisten representaatioiden vuorovaikutuksellisen ja sosiaalisen

luonteen vuoksi teorian voidaan nähdä olevan yhteen sopiva aineistolähtöisen

menetelmän kanssa.

Moscovicin (1961/2008, s. 190-191) kognitiivisen monimuotoisuuden käsitteen

mukaan, ihmisten puheissa esiintyy moninaisia ja ristiriitaisia puhetapoja. Saman

ryhmän jäsenet tekevät usein erilaisia päätelmiä asioista, koska lähestyvät näitä eri

arvoista ja kokemuksista käsin. Toisin sanoen, kommentoijien keskuudessa on

oletettavan nousevan osin jopa ristiriitaisia näkemyksiä suomalaisten onnellisuuden

erityispiirteistä. Näin ollen, pyrin analyysini edetessä tunnistamaan näitä luokkien

sisäisiä ristiriitoja ja vastakkainasetteluja, enkä pyri luomaan ryhmälle yhteistä

näkemystä onnellisuudesta. Pyrin tunnistamaan miten kommentoijat luokittelevat ja

nimeävät suomalaisten onnellisuuden erityispiirteitä ja tekevät niitä konkreettiseksi

kirjoituksissaan.
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5 TULOKSET

Tässä luvussa siirryn tarkastelemaan aineistosta ilmeneviä suomalaisten onnellisuuden

erityispiirteitä sekä onnellisuuden tutkimuksen maallikkokäsityksiä. Aineistosta oli

selkeästi luokiteltavissa sekä onnellisuusraportin tulosta puoltavia että kieltäviä

mielipiteitä. Merkittävä osa kommenteista liittyi myös onnellisuuden käsitteen sekä

listauksessa käytettyjen menetelmien kritisoimiseen. Suomalaisten onnellisuuden

erityispiirteiden (ensimmäinen tutkimuskysymys) kohdalla hyödynnän aiemmin

esittelemääni Moscovicin sosiaalisten representaatioiden teoriaa ja tuon esiin aineistosta

esiintyviä teorian ydinprosesseja. Tämän jälkeen tuon lyhyesti esiin aineistossa

ilmenneitä vastakkainasetteluja kantateemojen käsitteen pohjalta, joiden mukaan

representaatioiden voidaan ajatella rakentuvan toisilleen vastakkaisten teemojen varaan.

Kantateemojen jälkeen esittelen millaisia onnellisuuden tutkimuksen

maallikkokäsityksiä aineistosta ilmenee (toinen tutkimuskysymys). Lopuksi esitän

minkälaisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia YK:n listauksen ja

verkkokeskusteluiden onnellisuuden ja sen selittämisen muuttujissa on havaittavissa

(kolmas tutkimuskysymys).

5.1 SUOMALAISTEN ONNELLISUUDEN ERITYISPIIRTEET

Suomalaisten onnellisuuden erityispiirteitä konstruoitiin ja Suomen listauksen

ensimmäistä sijaa kommentoitiin aineistossa vahvasti mielikuvien, arvojen, kokemusten

ja asenteiden kautta. Jaoin suomalaisten onnellisuutta myönteisesti konstruoivat

kommentit neljään pääkategoriaan ilmenevien ankkurointien kautta:

”hyvinvointivaltio”, ”arvot”, ”vertailu muihin maihin” ja ”onnellisuus lähtee itsestä”.

Hyvinvointivaltio-kategoriassa ilmenevät ankkuroinnit jaoin vielä ”yhteiskunnan

rakenteisiin” ja ”rakenteista kumpuavaan ilmapiiriin”. Vertailu muihin maihin -

kategoriassa onnellisuus rinnastettiin vahvasti maantieteelliseen sijaintiin ja

kommentoijien omiin kokemuksiin. Arvojen kautta ilmenevät onnellisuuden

ankkuroinnit liittyivät verkkokeskusteluissa usein Suomen luontoon, ympäristöön ja

yhtäläisiin mahdollisuuksiin sekä rauhaan ja hiljaisuuteen. Onnellisuus lähtee itsestä -

kategoriassa onnellisuus ankkurointiin arjen pieniin asioihin sekä tekoihin ja
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onnellisuus koettiin syntyvän olemalla ”oman onnen seppä”.  Suomalaisten

onnellisuuden erityispiirteitä objektivoitiin metaforien ja symbolien kautta.

Kuva 5. Suomalaisten onnellisuuden erityispiirteiden pääkategoriat, myönteinen

konstruktio.

Suomalaisten onnellisuuden erityispiirteitä ja onnellisuutta vähentävät tekijät jaoin

esiintyvien ankkurointien kautta viiteen pääkategoriaan: ”toimimaton yhteiskunta”,

”mielenterveysongelmat”, ”yhteisöllisyyden puute”, ”yhteiskunta ennen yksilöitä” ja

”harhaanjohtava otos”. Suomalaisten onnellisuutta vähentäviä tekijöitä objektivoitiin

verkkokeskustelussa personoinnin, symbolien ja metaforien kautta.

Kuva 6. Suomalaisten onnellisuuden erityispiirteiden pääkategoriat, kielteinen

konstruktio.

Seuraavaksi esittelen näitä tuloksia tarkemmin. Ensiksi tuon esiin suomalaisten

onnellisuuden erityispiirteisiin liitettyjä myönteisiä sosiaalisia representaatioita neljän

mainitun pääkategorian kautta. Tämän jälkeen siirryn aineistossa esiintyviin kielteisiin

sosiaalisiin representaatioihin viiden yllä esitetyn pääkategorian kautta. Olen merkinnyt

jokaisen sitaatin perään mistä uutisesta tai artikkelista kyseinen sitaatti on (numeroilla

1-4) ja lyhenteillä Y ja HS viitaten Yleen ja Helsingin Sanomiin.
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5.1.1 ONNELLISUUDEN MYÖNTEISET KONSTRUKTIOT

5.1.1.1 Hyvinvointivaltio

Suomalaisten onnellisuuden erityispiirteet ankkuroitiin kommentoijien kesken vahvasti

yhteiskuntaan, sen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja huolenpitoon, mistä syntyi kategoria

hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltio-kategorian jaoin vielä verkkokeskustelussa

esiintyvien kommenttien kautta olemassa oleviin rakenteisiin ja rakenteista kumpuavaan

ilmapiiriin.

Rakenteet

Kommentoijat kuvasivat yhteiskunnan rakenteiden luovan suomalaisille

mahdollisuuden hyvään elämään ja onnellisuuden tunteeseen. Hyvinvointivaltion

rakenteisiin liittyvissä kommenteissa onnellisuutta ankkurointiin yhteiskunnan

tarjoaman elintason ja sosiaaliturvan kautta. Onnellisuus rinnastettiin myös olemassa

olevaan demokratiaan, tasa-arvoon sekä valtion tarjoamiin julkisiin palveluihin, kuten

terveydenhuoltoon, koulutukseen, uimahalleihin ja kirjastoihin. Yksi tyypillisin

luokittelu, jossa onnellisuutta ankkurointiin rakenteiden kautta, oli yhteiskunnan

monipuolinen toimivuus. Kommentoijat rinnastivat toimivan yhteiskunnan esimerkiksi

palveluihin ja oikeuslaitoksen toimivuuteen, jossa poliisit, poliitikot ja virkamiehet

koetaan luotettavina. Seuraava aineistonäyte (esimerkki 1) kuvaa miten yhteiskunnan

monipuolisuus tyypillisesti ilmaistiin.

Esimerkki 1: yhteiskunnan monipuolinen toimivuus ja vapaus yksilön oikeutena

Ei tuo sija mikään ihme ole. Toimiva rauhallinen yhteiskunta. Suurimpaan

osaan poliitikoista voi luottaa, kunhan käyttää mukana omaakin järkeä. Meillä

on sananvapaus ja vapaus olla ja yrittää mitä haluaa. Poliisi on

kokonaisuudessaan luotettava, väärinkäytöksestä joutuu korkeakin virkamies

oikeuteen. Olen aina pitänyt Suomea yhtenä parhaimmista. Vaikka olen

pienituloinen, voin sanoa olevani tyytyväinen. (Y1)

Onnellisuus ankkuroitiin kommenteissa myös sananvapauteen ja mahdollisuuteen

vaikuttaa yhteiskuntaan demokratian kautta. Toimiva sosiaaliturva nousi

kommentoinneissa esiin useasti ja se rinnastettiin valtion takaamaan minimiturvaan,

jollaista monessa muussa maassa ei ole mahdollista saada. Rakenteet ilmenivät
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kommenteissa myös julkisten palveluiden (kuten koulutuksen) kautta, joihin kaikilla

kansalaisilla koettiin olevan yhtäläinen mahdollisuus. Kommentoijat korostivat

yhteiskunnan tarjoamaa tasavertaista mahdollisuutta ilmaiseen peruskouluun ja

kouluttautumiseen, kuten olen havainnollistanut esimerkissä 2. Useammassa

kommentissa juurikin kouluttautumisvaihtoehdot, joiden kautta syntyy mahdollisuus

vaikuttaa omaan elämään, nousivat esiin onnellisuuden ankkurina.

Esimerkki 2: yhteiskunnan tarjoamat tasavertaiset mahdollisuudet

Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, kun puhutaan sosiaaliturvasta ja

terveydenhuollosta, olkoonkin, vaikka näissä on paljon kehittämisen varaa.

Kuinka monessa muussa maailman maassa voit saada toimeentulotukea

vastikkeettomasti? Suomessa on demokratia, eli jokaisella on oikeus äänestää

haluamaansa ehdokasta ja kaikki ehdokkaat valitaan äänien perusteella. Tätä ei

jokaisessa maailman kolkassa ole. Suomessa on päivähoitojärjestelmä, ilmainen

koulutus ja jokaisella yhtäläiset mahdollisuudet hakea opiskelemaan yliopistoon

riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Lähtökohtaisesti ahkeruus palkitaan ja

opiskelu kannattaa. (Y1)

Kommenteissa yhteiskunnallisten makrorakenteiden lisäksi onnellisuutta konstruoitiin

myös arkisten, käytännön asioiden kautta. Mikrorakenteissa korostui arkipäiväiset asiat,

jotka ovat Suomessa osa yhteiskuntaa, mutta eivät itsestäänselvyyksiä kaikkialla

maailmassa. Onnellisuus ankkuroitiin juomakelpoiseen veteen, halpaan liikkumiseen,

roskattomaan ympäristöön, sisävessaan ja tartuntatautien vähäisyyteen. Kommentoijat

rinnastivat onnellisuuden siis ”itsestään selviin asioihin, joiden poissaolo tekisi

onnettomaksi” (Y1).

Verkkokeskusteluissa nousi vahvasti esiin, ettei mikään maa ole täydellinen, mutta

Suomen onnellisuus selittyy juurikin sillä, että yhteiskunnassa kaikista huolehditaan.

Kommentoijat ankkuroivat onnellisuuden muodostuvan yhteiskunnan tarjoamien

rakenteiden kautta, joiden koettiin mahdollistavan ihmisille tilaisuuden tuntea onnea.

Onnellisuuden tunne koettiin syntyvän mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämään,

esimerkiksi koulutuksen ja työn sekä rahallisen turvan kautta. Onnen tunne nousi myös

koetusta tasa-arvon tunteesta ja demokratiasta.
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Kumpuava ilmapiiri

Hyvinvointivaltiosta kumpuava ilmapiiri rinnastettiin turvallisuuteen, huolenpitoon,

yhtäläisiin mahdollisuuksiin, vapauteen tehdä valintoja, sairauksien hoitoon, hyvään

vanhuuteen ja rauhallisuuteen. Yhtäläiset mahdollisuudet ja vapaus valita nousivat

kommenteissa tyypillisimmin esiin. Ankkuroinnit liittyivät kommenteissa rakenteiden

kautta syntyviin mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämään sukupuolesta ja iästä

riippumatta. Vapaus koettiin vapautena vaikuttaa omaan elämään laajasti sen eri osa-

alueilla. Verkkokeskustelussa kommentoijat toivat esiin tyypillisesti, että Suomessa

ihminen – mies tai nainen – on vapaa vaikuttamaan omaan sen hetkiseen elämäänsä ja

tulevaisuuteensa, kuten olen esimerkissä 3. havainnollistanut.

Esimerkki 3: yhteiskunnan mahdollistama vapaus vaikuttaa omaan elämään

Suomessa ihminen - niin nainen kuin mies - on vapaa valitsemaan lähes kaiken

omassa elämässään mm. valitsemaan: - opiskeleeko, - mitä haluaa opiskella, jos

haluaa - meneekö naimisiin - kenen kanssa menee, jos menee - hankkiko lapsia,

- jos hankkii lapsia, kuinka monta hankkii - saa myös päättää siitä mihin uskoo,

uskooko mihinkään. jne… (Y1)

Yhteiskunnan rakenteiden nähtiin mahdollistavan ilmapiirin, jossa toimia aktiivisena

kansalaisena. Kommenteissa hyvinvoiva ilmapiiri ankkuroitiin myös huonompiosaisista

huolehtimiseen ja siihen, että Suomessa pidetään huoli myös heikoimmista.

Kommentoijat liittivät onnellisuuden siihen, että Suomessa hyvinvointivaltio tarjoaa

jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden tuntea ja tavoitella onnea eikä tämä ole vain

rikkaiden etuoikeus.

Esimerkki 4: yhteiskunnan heikompiosaisista huolehditaan

Suomen ja muiden pohjoisten valtioiden hyvä sijoitus onnellisuusarvioissa

perustuu siihen, olemme turvanneet köyhien, sairaiden ja vanhusten

hyvinvointia. Rikkaat ovat onnellisia kaikkialla, Suomessa myös köyhillä on

onnea. (Y1)

Kumpuava ilmapiiri esiintyi ja ankkuroitiin myös elämänä ilman pelkoa, joka

tyypillisesti liitettiin mahdollisuuteen elää ilman tunnetta nälänhädästä, ilman sodan

pelkoa ja yleiseen turvallisuuden tunteeseen. Kommenteissa vapaus rinnastettiin myös
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mahdollisuuteen elää ilman väkivallan uhkaa, mitä saatettiin kuvata tyypillisesti tällä

tavalla: ” [--] 1meillä on sodista ja nälänhädästä vapaa maa, jossa ei tarvitse pelätä

lähettää lapsia kouluun tai pelätä liikkua ulkona klo. 9 jälkeen illalla, koska silloin voi

tulla tapetuksi tai raiskatuksi” (Y1).

Yhtäläiset mahdollisuudet nousi esiin kommenteista nähtävissä ankkuroinneissa ja

objektivoinneissa. Kommentoijat kokivat, ettei onnellisuus synny maallisesta hyvästä

eikä ihmisarvon nähty olevan riippuvainen materiaalisesta omaisuudesta. Tyypillisesti

aineistossa asia ilmaistiin seuraavanlaisesti: ”Jokaista ihmistä lähtökohtaisesti

arvostetaan ja heistä huolehditaan, eikä lompakon paksuus ole ihmisen ensisijainen

arvostuksen mittari” (HS3). Verkkokeskusteluissa toinen tyypillisesti esiintyvä

objektivointi oli Suomessa asumisen vertaaminen lottovoittoon, eli arkikielessä

ymmärrettynä johonkin tavoiteltuun ja erittäin hyvänä pidettyyn asiaan.  Lottovoitto-

metafora toistui kommenteissa useasti.

Esimerkki 5: yhtäläiset mahdollisuudet lottovoittona

Hienoa Suomi! On lottovoitto syntyä maahan, jossa kaikilla on yhtäläiset

mahdollisuudet kouluttautua pääosin yhteiskunnan tuella, kaikista

pidetään huolta maksuttomalla terveydenhuollolla, kaikille taataan asunto

ja kohtuullinen toimeentulo, vaikka elämä potkisi päähän. (Y1)

5.1.1.2 Arvot

Suomalaisten onnellisuuden erityispiirteitä ankkuroitiin kommenteissa myös arvojen

kautta. Arvoilla tarkoitan jotain toivottua asiaa, käyttäytymistä tai päämäärää kuten

myös kohdetta, asiaa tai toimintaa, jota pidetään itsestään merkityksellisenä ja

arvokkaana.

Onnellisuuden arvoina kommenteissa nousi esiin luonto, ympäristö, tasa-arvo, terveys,

vapaus, rauha ja hiljaisuus. Yksi tyypillisin kategoria, johon arvoista syntyvä

onnellisuuden tunne ankkuroitiin, oli luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet ihmisille.

Luonto objektivoitiin kommenteissa esimerkiksi vuodenaikoihin, marjastamiseen,

1 Suorasta aineistoesimerkistä jätetty tarkoituksellisesti pois jotain esittämisen kannalta tarpeetonta.
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puhtauteen ja rauhaan, kuten seuraava aineistoesimerkki 6. havainnollistaa. Luonto

rinnastettiin kommenteissa myös paikaksi, jossa tuntea rauhaa ja vapautta.

Esimerkki 6: luonnon monimuotoisuus onnen tunteena

 [--] saunoa saadaan vaikka joka päivä. Talvella pilkkiä ja mulia avannossa.

Kesällä soudella ja kalastaa vapaasti. Keväällä nauttia uudistuvasta luonnosta.

Syksyllä marjastaa, sienestää nauttia ruskasta. Nauttia täysin siemauksin

⛱ ☂⚡ ❄⛄ Neljästä vuoden ajasta  Voiko ihanampaa olla

kuin tää . (Y1)

Rauhan arvostus nousi verkkokeskusteluissa esiin myös viitatessa yhteiskunnan

yleiseen ilmapiiriin. Rauha esiintyi kommenteissa yhteiskunnassa olevana rauhana,

hiljaisuutena ja mahdollisuutena elää ilman pelkoa sodasta. Eräs kommentoijat kirjoitti

kokevansa onnen tunteen pääosin olemassa olevan rauhan kautta: ”Itse olen onnellinen

eniten siitä, että Suomessa on rauha. Kaikki muu on plussaa sen päälle” (Y1).

Verkkokeskusteluissa terveyden ja hoitolaitosten arvostus nousi toistuvasti esiin.

Terveydenhuollon koettiin tarjoavan kansalaisille hoivapaikka, jossa saada turvaa, kun

sitä tarvitsee, niin sairaana kuin vanhanakin. Terveydenhuolto ankkuroitiin laitoksena,

jossa saada apua hädän hetkellä, mutta myös paikkana, johon turvautua ennen ongelman

puhkeamista. Seuraavanlainen kommentti oli tyypillinen tapa kuvata terveydenhuoltoa

aineistossa: ”Olen saanut huippuluokan terveydenhoitoa sairauteen, joka havaittiin

ajoissa, kiitos maamme terveydenhuollon” (Y1). Kommenteissa arvoina nousi esiin

edellä esittelemäni luonnon, rauhan ja terveyden arvostus. Arvot liittyivät myös

laajemmin maan puhtauteen ja toimivan yhteiskunnan arvostamiseen. Useissa

kommenteissa nousi esiin myös toteamus, että on hyvä olla suomalainen ja

suomalaisuus itsessään koettiin arvokkaana ja merkityksellisenä.

5.1.1.3 Vertailu muihin maihin

Suomalaisten onnellisuuden erityispiirteitä ankkuroitiin kommenteissa myös muihin

maihin kohdistuvan vertailun kautta. Kommenteissa onnellisuutta ankkurointiin

erityisesti omien kokemuksien ja Suomen maantieteellisen sijainnin avulla.

Kommentoija rinnastivat oman sekä Suomen onnellisuuden muiden maiden
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puutteellisuuteen ja toivat esiin, että kun on asunut muualla, ymmärtää miten hyvin

kaikki Suomessa on. Asiaa saatettiin ilmaista muun muassa seuraavanlaisesti:

”kannattaa vähän asua muualla, niin tulee äkkiä suomi-faniksi” (Y2).  Kommentoijat

toivat esiin, että Suomessa on hyvä olla ja asiat voisivat olla paljon huonommin.

Kommenteissa esiintyvissä vertailuissa tuotiin esiin Suomen yhteiskunnan tarjoamat

mahdollisuudet, joita muissa maissa ei ole. Näitä edellytyksiä ankkurointiin muun

muassa mahdollisuutena sananvapauteen, vähäiseen asunnottomien määrään, toimivaan

infrastruktuuriin, virkavaltaan, terveydenhuoltoon sekä demokratiaan. Kommentoijat

nostivat esiin, että jokaisessa maassa on omat ongelmansa, mutta Suomessa elämistä

haittaavien ongelmien aiheuttajia on vähemmän kuin muissa maissa. Tämä nousi

tyypillisesti esiin aineistoesimerkissä 7. havainnollistetulla tavalla.

Esimerkki 7: matkustelun kautta kerätty kokemus

Matkustaminen on hauskaa puuhaa, mutta en kyllä koskaan ole ollut harmissani

Suomeen palattuani. Eihän niillä ressukoilla ole edes juotavaa hanavettä siellä

ulkomailla. Lontoon kodittomia, rappeutuvaa Brysseliä ja kaksijakoista ja

hilpeän fasistista Kiinaa ihmeteltyäni en voi kyllä kauheasti kummastella

Suomen sijoitusta tällä listalla. Meillä voisi mennä paljon, paljon huonommin.

(Y1)

Yhtenä onnellisuuden ankkurina kommenteissa esiintyi kokemus siitä, että Suomessa on

harvoin sotia. Suomi nähtiin myös sijaitsevan paikassa, jossa on harvoin elämää

haittaavia luonnonmullistuksia, kuten maanjäristyksiä. Onnellisuus objektivoitiin

luonnon katastrofien ja sotien puutteeseen, jonka kautta kokea turvallista elämää.

Esimerkki 8: Suomen maantieteellinen sijainti

Sijaitsemme maantieteellisesti paikassa, jossa harvoin tapahtuu elämää

haittaavia luonnonmullistuksia, kuten tornadoja, tsunameja tai maanjäristyksiä.

Tulivuoriakaan meillä ei ole. Maa-ala on viljelykelpoista ja meillä on paljon

vesistöjä ja metsää. (Y1)
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5.1.1.4 Onnellisuus lähtee itsestä

Onnellisuus koettiin olevan jokaisen sisimmässä ja syntyvän arjen pienistä asioista

omien tekojen kautta.  Kommentoijat ankkuroivat onnellisuuden jokaisen sisäiseksi ja

subjektiiviseksi tunteeksi, johon ihminen pystyy itse vaikuttamaan. Kommenteissa oli

tyypillistä objektivoida ihmisten olevan ”oman onnensa seppiä”. Onnellisuus koettiin

syntyvän arjessa ja olevan jokaisen ulottuvilla. Ihmisen tulee vain itse havahtua

huomaamaan tämä. Tätä kautta onnellisuus objektivoitiin myös arjen pieniin asioihin,

kuten kahvikuppiin, vastaantuleviin ihmisiin, hymyyn ja luontoon. Useassa

kommentissa nousi esiin tärkeys pysähtyä ja oivaltaa ympärillään olevat

mahdollisuudet. Onnellisuuden muodostumista arjen pienistä asioista ilmaistiin muun

muassa seuraavanlaisesti: ”Onni on jokaisen omassa sisimmässä. Pysähdy ja mieti

hetki... Onni on pienissä asioissa…Kahvikuppi, hymy, linnun liverrys. Katso

ympärillesi ja luonto on kaunis” (Y2).

Joissain kommenteissa tuotiin esiin, että onnellisuuden eteen tulee tehdä töitä, mutta

loppujen lopuksi omalla ajattelulla ja asenteella on jo suuri merkitys onnen kokemiseen.

Onnellisuuteen viitattiin usein hetkellisenä olotilana, johon ihmisellä on kyky vaikuttaa

ja kyky saavuttaa: ”Onnellisuus ei ole pysyvä olotila, vaan hetkittäisiä onnen

tuntemuksia, jotka voi saavuttaa ihan ilmaiseksi, kun asenne on kohdallaan” (Y1).

Suomalaisten onnellisuuden erityispiirteitä representoitiin verkkokeskustelussa

monipuolisesti yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien, huolenpidon, omien

kokemusten, arvojen sekä oman asenteen kautta. Onnellisuus nähtiin osin olevan

riippuvainen hyvinvointivaltion tarjoamista resursseista, kuten mahdollisuudesta

kouluttautua tai saada sosiaaliturvaa. Hyvinvointivaltioon liitettiin resurssien lisäksi

kokemus vapaudesta, rauhallisuudesta ja turvasta. Kommenteissa nousi esiin myös

onnen tunteen muodostuminen arvojen, kuten luonnon, rauhan ja tasa-arvon kautta.

Suuressa osassa kommentteja onnellisuus nähtiin syntyvän omien tekojen ja

oivalluksien kautta, kuten arkisten asioiden arvostuksesta. Kommenteissa tuotiin

tyypillisesti esille, että Suomi ei ole maana täydellinen, kuten ei mikään muukaan maa

ole. Suomi representoitiin yhtenä maailman parhaista maista asua ja elää. Lisäksi

Suomessa jokaisella koettiin olevan lähes yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa onnen

tunteeseen.
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5.1.2 ONNELLISUUDEN KIELTEISET KONSTRUKTIOT

5.1.2.1 Toimimaton yhteiskunta

Selkeästi suurin osa YK:n listauksen tuloksia koskevista kommenteista oli

yhteiskuntaan liittyviä negatiivissävytteisiä kommentteja. Yhteiskunnan toimet,

päättäjät ja päätöksenteko nähtiin usein suomalaisten onnellisuutta vähentävinä

tekijöinä. Verkkokeskusteluissa nousi esiin ihmisten eriarvoinen asema ja kohtelu sekä

kokemus, että Suomi on hyvä maa vain pienelle osalle väestöstä. Etenkin vanhempien

ikäpolvien epäonninen kohtelu nousi kommenteissa esiin. Vanhusten huonoa

yhteiskunnallista asemaa kuvattiin aineistossa muun muassa seuraavanlaisesti: ”On

surullista, että maailman "onnellisin" maa kohtelee vanhuksiaan näin huonosti” (Y1).

Eriarvoinen asema ankkuroitiin kommenteissa myös eriarvoisina mahdollisuuksina

kouluttautua, ostaa oppikirjoja, hankkia ammattia tai asuntoa sekä saada apua tai tukea

terveyteen. Kommenteissa nousi tyypillisesti esiin kokemus Suomesta rauhattomana ja

vaarallisena maana, jossa yhteiskunnan apu ei ole kaikkien saatavilla. Yleisesti

kommenteissa toistui kokemus siitä, että yhteiskunnassa on suuria ongelmia ja haasteita,

kuten olen esimerkissä 9. havainnollistanut. Haasteet ja ongelmat ankkuroitiin usein

talouteen, rikollisuuteen, työttömyyteen ja hyvinvointiin. Onnellisuuden eriarvoisuutta

saatettiin kuvata myös seuraavanlaisesti: ”juu, perhesurmia, itsemurhia, päihteitä,

henkirikoksia, köyhyyttä ja syrjäytymistä, työttömyyttä, eriarvoisuus jne. Tämä on

onnellinen maa joillekin harvoille” (Y1).

Esimerkki 9: yhteiskunnan monipuoliset haasteet

Myös huumeongelma on räjähtänyt käsiin, kadulla saa todella pelätä ja

esimerkiksi murrot ovat arkipäivää. Niitä edes tutkita. [--] Ei näy loisteliasta

julkista terveydenhoitoa eikä viranomaispalvelua, vettä ja sähköä vielä saa, ja

katonkin, jos rahaa riittää. Vuokrat huitelevat pilvissä, joten mikään

itsestäänselvyys ei ole sekään. Ai niin, töitähän täällä ei myöskään ole, paitsi

niille lääkäreille jotka menevät mieluummin muualle.  (Y1)
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Verkkokeskusteluissa esiintyi huomattavasti kommentteja, joissa kritisoitiin hallituksen

toimia ja yhteiskunnan lakeja. Etenkin aktiivimalli2 ja SOTE3 saivat osakseen

kritisointia. Vuosien 2018 ja 2019 aikaisen hallituksen nähtiin olevan vastuussa toisten

epäonnesta ja mahdollistavan onnellisuuden vain parempiosaisille. Lisäksi

kommenteissa nousi esiin kokemus onnellisuudesta Suomen sisällä alueellisena ilmiönä

ja että ”tavalliset kansalaiset” on unohdettu. Seuraava aineistonäyte (esimerkki 10)

kuvaa miten hallintoon kohdistuva kritiikki tyypillisesti ilmaistiin.

Esimerkki 10: Sipilän hallituksen aikainen koettu epätasa-arvoisuus

Suomi voi olla onnellisin maa, jos jätetään huomiotta ne, jotka Sipilän hallitus

pudotti kelkasta. Ja heitä riittää, ei kai tarvitse ruveta kertomaan, kun on tullut

selväksi hallituskautensa aikana? Unohti kaikki muut, paitsi sidosryhmänsä,

eivätkä sinne tavalliset työtekevät ja raskautetut mahtuneet, edes oven suuhun

tähteitä kärkkymään. (Y1)

Suomalaisten onnellisuutta heikentäviä tekijöitä objektivoitiin kommenteissa

päätösvallassa olevien henkilöiden kautta. Kaikkien eniten huomiota kommentoijien

keskuudessa sai ”Sipilän hallitus”, johon viitattiin onnellisuuden riistäjinä etenkin

heikko-osaisten keskuudessa. Päättäjien nähtiin olevan vastuussa huono-osaisuudesta,

mutta myös mahdollisesti maiden listauksen tuloksen takana, kuten aineistoesimerkissä

11 todetaan.

Esimerkki 11: vuoden 2018 hallituksen jäsenet listauksen tulokseen vaikuttavina

tekijöinä

Jospa Sipilä ja Orpo ovat vaikuttaneet listajärjestykseen? Kun kerran samat

maat ovat vuodesta toiseen kymmenen kärjessä, niin nyt tuli sitten Suomen

vuoro. - Haloo YK. Olisko nyt meidän vuoro? - Aha, mistä soitetaan? No joo,

laitetaan homma kuntoon. (HS3)

2 Aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja vähentää työttömyysaikaa kannustamalla työttömiä
työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden keston ajan. Suomessa
aktiivimalli oli käytössä vuosina 2018 ja 2019. Työttömyysturvalaki, 2002.

3 Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus. Aineiston tuottamisen
aikaan Sipilän hallituksen ajama Sote-uudistus oli kaatunut useampaan otteeseen ja hankkeen uudistus oli
vireillä. Soteuudistus, 2020.
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Suomalaisten ja Suomen onnellisuus kyseenalaistettiin useasti. Kommenteissa nostettiin

esiin epäily, että kansalle tuodaan esiin kaunisteltu totuus. Asia ilmaistiin muun muassa

seuraavanlaisesti: ”Maamme onnellisuus perustuu aivopesuun. Jotta kansan silmät ei

avautuisi näkemään totuutta, piilotetaan eli ei julkaista todellisuutta juurikaan muista

asioista kuin ihmisten korvasyyhyyn tarkoitetuista tarinoista” (Y1). Sipilän hallitusta

voi siis mahdollisesti pitää figuratiivisena ytimenä, jonka kautta yhteiskunnan

päätöksenteon epätasa-arvoisuus abstraktina ilmiönä saa kuvallisen muodon ja tulee

osaksi fyysistä todellisuutta.

Verkkokeskusteluissa suomalaisten vähäinen onnellisuus objektivoitiin tyypillisesti

viittaamalla leipäjonoihin, jotka koettiin merkkinä yhteiskunnan epäonnistumisesta,

kuten olen esimerkissä 12. havainnollistanut. Leipäjono koettiin symbolina, jonka

kautta kommentoijat korostivat, miten suomalaiset eivät ole onnellisia vaan onnettomia.

Leipäjono-käsitteeseen tiivistyy koettu epätasa-arvoisuus, köyhyys, yhteiskunnan

ongelmat ja epäonnistunut politiikka. Suomalaisten onnellisuus objektivoitiin olevan

”hyvin koristeltua sairautta” (Y1).

Esimerkki 12: leipäjonoissa ’totuus’ yhteiskunnan onnellisuudesta

Pahemmin ei onnellisen näköisiä suomalaisia ei kohtaa eikä niitä pahemmin

vastaan kävele, myös kilometrejä pitkissä leipäjonossa leipää jonottavien

kansalaisten kasvoissa ei iloa näy. Eikö ole aika lopettaa tällaiset hölö hölö

jutut, mitä ihmeen tietoa hallitus on syöttänyt kansainvälisille tahoille, joiden

gallup tulokset osoittavat ihan päinvastaista, miten asiat todellisuudessa ovat.

Millainen onnelisuusprosentti olisi ollut ennen sipin hallitusta, kun asiat olivat

moninkertaisesti paremmin? (HS1)

5.1.2.2 Mielenterveysongelmat

Verkkokeskustelussa suomalaisten mielenterveys oli useasti esiintyvä keskustelun aihe.

Kommentoijat ankkuroivat onnellisuuden puutetta Suomessa esiintyviin

mielenterveysongelmiin, masentuneisuuteen ja maan korkeina koettuihin

itsemurhatilastoihin. Kommenteissa nousi esiin median uutisoinnit Suomen korkeista

itsemurhaluvuista ja faktapohjaiset tilastot. Osassa kommenteissa

mielenterveysongelmilla nähtiin olevan yhteyksiä YK:n listauksessa saatuihin tuloksiin:
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”Ollaan onnellisimpia, koska onnettomat tappavat itsensä mieluummin kuin vastaavat

tällaisiin kyselyihin” (Y1). Vähäinen onnellisuus objektivoitiin aineistossa tyypillisesti

mielialalääkkeiden kautta. Kommenteissa korostui lääkkeiden suuri kulutus ja

hämmästys, miten tulos voi olla Suomessa mahdollinen, kun huomattava osa väestöstä

syö masennus- ja mielialalääkkeitä. Seuraava aineistonäyte (esimerkki 13) kuvaa miten

mielenterveysongelmat tyypillisesti ilmaistiin. Mielenterveyslääke voi siis mahdollisesti

olla figuratiivinen ydin, jonka avulla masennus ja mielenterveysongelmat abstraktina

ilmiönä saavat kuvallisen muodon ja tulevat näin osaksi fyysistä todellisuutta.

Esimerkki 13: suomalaisen aikuisväestön mielenterveysongelmat

Miten tällainen tulos voi olla mahdollinen samanaikaisesti, kun kolmasosa

aikuisväestöstä on alkoholisoitunut ja enemmän kuin yksi kymmenestä on

jonkinlaisen mielialalääkkeen uhri? (HS3)

Mielenterveyteen liittyvissä kommenteissa ilmeni kommentoijien tapa kyseenalaistaa

tutkimustulos ja kritisoida tulosta tuomalla esiin Suomen kansan huonovointisuutta.

Kommenteissa tuotiin tyypillisesti ja toistuvasti esiin, että ”Onnellisuus ei nyt

tarkoitakaan ihmisen onnellisuutta: Suomessahan tehdään noin 800 itsemurhaa

vuosittain (yrittäviä on varmaankin noin 3000)” (Y1).

5.1.2.3 Yhteisöllisyyden puute

Suomea ja kansalaisten kokemaa onnellisuutta verrattiin kommenteissa toistuvasti

muihin maihin. Tyypillisesti kommenteissa tuotiin esiin, että Suomi ei voi olla

onnellisin maa. Tätä kuvattiin esimerkiksi seuraavanlaisesti: ”jos Suomi on maailman

onnellisin maa, kyllä muualla menee silloin tosi kurjasti” (Y1). Kommenteissa

ankkureina nousi esiin matkustelun kautta kerätyt kokemukset. Kommentoijat toivat

esiin kokemuksiaan muista maista, joissa he kertoivat tunteneensa ja nähneensä aitoa

onnellisuutta. Ankkuroinneissa korostui etenkin erot ihmisten ja kontaktien välillä, eikä

niinkään maiden väliset rakenteelliset seikat. Tyypillisesti kommenteissa nähtiin

Suomen kansa synkkänä ja masentuneena kun taas muiden maiden ihmiset nähtiin

iloisina ja sosiaalisina. Tämä tuli esiin etenkin koetussa yhteisöllisyyden tunteessa,

kohtaamisissa ja läheisissä suhteissa. Verkkokeskusteluissa oltiin myös tyytyväisiä
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päätökseen lähteä Suomesta: ”Kiitän onneani, että aikoinaan nuorena tuli lähdettyä”

(Y2).

Verkkokeskusteluissa Espanja esiintyi tyypillisesti maana, johon onnellisuutta yleisesti

verrattiin, kuten olen esimerkeissä 14. ja 15. havainnollistanut. Kommenteissa nousi

esiin Espanjassa koettu yhteisöllisyys ja toisista huolehtiminen onnellisuuden

ankkureina. Muita maita, joita verkkokeskusteluissa nousi esiin onnellisuuden

esikuvina, olivat Ruotsi, muut Pohjoismaat, Tansania ja Latinalaisen Amerikan maat.

Esimerkki 14: omakohtainen kokemus Espanjasta onnellisempana maana

Olen viettänyt aikaa Espanjassa. Siellä ihmiset halailevat toisiaan ja viettävät

aikaa yhdessä. Ruokakin on erinomaista. Eivät he rikkaita materiaalisesti ole,

mutta heillä on selvästi enemmän sisältöä. Ihmiset merkitsevät toisilleen paljon

enemmän kuin Suomessa. (Y2)

Esimerkki 15: yhteisöllisyys ja sukulaissuhteet onnellisuutta lisäävänä tekijänä

Espanjassa näen päivittäin, miten perheet ottavat isovanhempansa mukaan

ravintolaan tai muihin rientohin ja miten nuoret hoitavat sekä auttavat niitä

sukulaisia, jotka liikkuvat jo huonosti. Lienee sanomattakin selvää, että se lisää

onnellisuutta, vaikka he itse ehkä pitävät sitä itsestäänselvyytenä, eivätkä osaa

sitä varsinaisesti arvottaa yhdeksi onnellisuustekijäksi. (Y1)

5.1.2.4 Yhteiskunta ennen yksilöitä

Aineistossa Suomen ensimmäinen sija ankkuroitiin koskemaan Suomen maata eikä

kansaa. Suomen sijoitus listauksen ensimmäisten maiden joukossa nähtiin olevan osin

mahdollista, mutta tämän ei nähty liittyvän mitenkään suomalaisiin tai heidän

tuntemuksiinsa. Tyypillisesti asia tuotiin esiin seuraavan kaltaisesti: ”Hyvä, että maa on

sentään onnellinen, vaikka sen päällä tallusteleva ihminen olisikin onneton...” (Y3).

Suomen listauksen ensimmäisen sija ankkuroitiin olevan rakenteiden ja resurssien

ansiota, mutta näiden ei nähty heijastuvan kansalaisten onnen tunteeseen. Esimerkissä

16 esitetty tapa oli tyypillinen keino kuvata tuloksia.
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Esimerkki 16: tulokset eivät liity Suomen kansan onnellisuuteen

 Suomi on varmasti maailman onnellisin maa. Tämä johtuu siitä, että ihmiset

ovat sydäntäsärkevän onnettomia. Kaikki onni kasaantuu siis maalle - Suomelle.

[--]. Suomi on paras maa. Mitattuna. Mutta todellisuudessa täynnä

onnettomuutta. (Y1)

Aineistossa onnellisuus ankkuroitiin tyypillisesti suomalaiseen kulttuuriin ja

”suomalaisena olemiseen”. Joissain kommenteissa nousi esiin suomalaisten vaatimaton

luonne, jonka vuoksi suomalaiset eivät halua myöntää olevan onnellisia. Eräs

kommentoija kiteytti suomalaisten onnellisuuden seuraavanlaisesti: ”[--] ehkäpä me

ollaan onnellisempia jossain piilopirtissä tai korpijärven rannalla, missä saadaan olla

yksin - kaikessa rauhassa?” (Y4). Useassa verkkokeskustelun kommentissa onnellisuus

ankkuroitiin suomalaisten keskuudessa asiaksi, joka tulee sosiaalisten normien mukaan

peittää eikä sitä ole sopivaa näyttää julkisesti. Aineistoesimerkissä 17 havainnollistettu

ilmaisu oli tyypillinen tapa kuvata suomalaisuutta. Kommenteissa nostettiin esiin

suomalaisuuteen liittyvien sosiaalisten normien lisäksi suomalaisuuden erityispiirteet,

joiden mukaan kulttuurissa toimitaan.

Esimerkki 17: vaatimattomuus osana suomalaisuutta

Mutta vaatimattomuus kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Oma kehu haisee. Se

että suomalaiset eivät sano olevansa onnellisia ei merkitse, etteivät he ole

onnellisia. Kell’ onni on, se onnen kätkeköön! (HS2)

Osa kommentoijista ankkuroi onnellisuutta omien kohtaamistensa kautta ja toi esiin,

ettei ole elämässään kohdannut yhtään aidosti onnellista ihmistä. Suomalaisten vähäinen

onnellisuus ankkuroitiin julkiseen katukuvaan ja yleiseen vallitsevaan ilmapiiriin, joissa

suomalaisten ei koeta näyttävän onneaan tai hymyilevän. Tyypillisesti asia saatettiin

ilmaista seuraavanlaisesti: ”Jos suomalaiset ovat maailman onnellisimpia ihmisiä, niin

hyvin ne osaavat onnellisuutensa peittää” (HS2).

5.1.2.5 Harhaanjohtava otos

Verkkokeskusteluissa esiintyi toistuvasti tutkimuksen toteutukseen ja tuloksiin liittyviä

kommentteja siitä, miten Suomi ei voi olla maailman onnellisin maa. Kommentoijat
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kuvailivat listauksen tulosta virheelliseksi ja jopa ostetuksi. Kommenteissa nousi esiin,

että ”sitä saa mitä tilaa” ja raportin tuloksen nähtiin olevan ”vaalipropagandaa”. Eräs

kommentoija esittikin, että ”ei niitä [tutkimuksia] tehdä missään ne ostetaan” (Y1).

Tutkimusta kritisoitiin myös siinä käytettyjen kriteerien osalta. Kommentoijat toivat

esiin, että tutkimuksen tulos riippuu siitä keneltä on kysytty, kuka on kysynyt, milloin

on kysytty ja mitä on kysytty. Cantril Ladder -menetelmän yhden kysymyksen mittari

koettiin riittämättömäksi vastaamaan onnellisuuden käsitteen laajuuteen.

Tyypillisimmin kritiikki ankkurointiin tutkimuksen vastaajiin. Kommentoijat toivat

esiin, että ainakaan heiltä tai kommentoijan tuttaviltakaan ei ole kysytty. Kommenteissa

nousi esiin, että vastaajajoukko ei ole ollut edustava otos Suomen kansasta eikä

vastaajina ole varmaankaan olleet huonompiosaiset tai heikommassa asemassa olevat

Suomen kansalaiset. Esimerkissä 18 havainnollistettu tapa oli tyypillinen keino kuvata

otokseen kohdistuvaa kritiikkiä.

Esimerkki 18: otoksen edustavuuden kritiikkiä

Huomaa tuloksesta, ettei kyselyä ole ainakaan kohdistettu leipäjonoissa

seisoville, laitoshoidossa nälässä ja märissä vaipoissa makaaville eikä

aktiivileikkurin kouriin joutuneille työttömille!! Keneltä on mahdettu kysellä?!

(Y1)

YK:n raportin otsikko sai osakseen kritiikkiä ja onnellisuuden nähtiin olevan väärä

termi tutkimukselle. Kommentoijat toivat esiin, että sana ”onnellisuus” on

harhaanjohtava eikä vastaa tutkittua ilmiötä. Osa kommentoijista koki onnellisuuden

käännösvirheenä ja osuvampana terminä raportille ehdotettiin tyypillisesti

”tyytyväisyystutkimusta” tai ”elämänlaatututkimusta”. Eräs kommentoija koki listan

eräänlaisena ”käänteisenä kurjuusmittarina”. Suomea kommentoitiin myös maailman

onnellisimman maan sijaan ”maailman epäpaskinpana maana” ja ”maailman

indikaattorikultaisimpana maana”.  Näiden ehdotettujen käsitteiden koettiin kuvaavan

tulosta osuvammin.

Suomalaisten onnellisuutta heikentäviä tekijöitä ankkuroitiin aineistossa yhteiskunnan

rakenteiden ja päättäjien, mielenterveysongelmien, omien kokemusten sekä muiden

maiden kautta. Verkkokeskusteluissa nousi esiin myös raportin ja tutkimuksen koettu

virheellisyys. Tyypillisimmin kommentit liittyivät yhteiskuntaan tai poliittiseen
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päätöksentekoon, joiden koettiin suosivan osaa väestöä. Onnellisuuden ei koettu

jakautuvan tasan ja kommenteissa nousi esiin kokemus yhteiskunnasta epätasa-

arvoisena paikkana. Tyypillisesti onnellisuuden vähäisyyttä objektivoitiin

mielenterveysongelmien ja lääkkeiden kautta. YK:n listauksen tulosten nähtiin

koskevan Suomen maata eikä kansalaisia, joiden huono asema korostui läpi aineiston.

5.1.3 VERKKOKESKUSTELUSSA ESIINTYVÄT ONNELLISUUDEN
KANTATEEMAT

Kantateemojen (Marková, 2000) käsitteen mukaan sosiaaliset representaatiot sisältävät

usein kahden tai useamman käsitystavan vastakkainasetteluja, joiden kautta kohde

tehdään ymmärrettäväksi. Kommentoijat esittivät verkkokeskusteluissa usein keskenään

vastakkaisia mielipiteitä. Myös yksittäiset kommentoijatkin esittivät vastakkaisia

näkemyksiä saman kommentin aikana. Kantateemojen tulkinnassa tarkastellaan

kommenttia syvemmällä tasolla sekä käsitysten taustalla olevia oletuksia ja niiden

vastakkaisuuksia. Verkkokommenteista oli tulkittavissa kolmea erilaista onnellisuuden

kantateemaa eli vastinparia: materiaalinen – immateriaalinen, yhteisöllinen – itsenäinen

ja onnellinen omista lähtökohdista - onnellinen muiden lähtökohdista.

Ensimmäinen onnellisuuden ristiriitainen kantateema muodostui materiaalisen ja

immateriaalisen onnellisuuden välille. Tyypillisesti kommentoijat kokivat, ettei

onnellisuus synny maallisesta hyvästä eikä sen nähty olevan riippuvainen

materiaalisesta omaisuudesta. Kommenteissa kuitenkin korostui kokemus

hyvinvointivaltiosta onnellisuuden mahdollistajana, joka vodaan nähdä maallisena,

materiaalisena hyvänä. Kuten aiemmissa tuloksissa mainitsin, hyvinvointivaltio nähtiin

mahdollistavan välineet onnellisuuteen (kuten asunto tai sosiaaliturva), mutta

onnellisuus koettiin syntyvän oman asenteen ja ajatusten kautta (kuten hetkeen

pysähtyminen). Joissain kommenteissa onnellisuuteen liitettiin sekä hyvinvointivaltion

tarjoamat välineet onnellisuuteen että oman toiminnan merkitys, kuten olen esimerkillä

19 havainnollistanut.

Esimerkki 19: materiaalinen – immateriaalinen onnellisuuden vastinpari

Jos näemme koko maailman selkeästi, ymmärrämme, että Suomessa asuvalla on

kaikki mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämäänsä parantavasti. Koulutus antaa
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henkistä ja sosiaalista pääomaa, vaikka joutuisikin elämään askeettisesti osan

elämästään. Järjestäytynyt, siisti yhteiskunta on enemmän kuin yksittäiset

tunteet tai säätila. Ongelmatonta maata ei ole. Emme saa lukkiutua

tuijottamaan vain sitä, mikä on pielessä, vaan näkemään ne asiat, joista hyvä

elämä koostuu [--] Onnellisuus on kiitollisuutta, ei puutteiden listaamista.

(HS1)

Toinen onnellisuuden kantateema muodostui yhteisöllisyyden ja ihmisen itsenäisyyden

välille. Verkkokeskusteluissa kommentoijat arvioivat kommenteissaan näiden kahden

suhdetta: miten yhteisöllisyys ja ihmissuhteet vaikuttavat onnellisuuteen ja miten

onnellisuus on omasta päätöksestä kiinni. Kommenteissa onnellisuus koettiin syntyvän

yhteisöllisyydestä, läheisistä ihmissuhteista ja muiden ihmisten tuesta. Asiaa kuvattiin

tyypillisesti seuraavanlaisesti: ”Onnellisuus lähtee hyvistä ihmissuhteista ympärillä, on

hieno homma huomata, että on ihmisille merkityksellinen ja että ystävät ympärillä ovat

tärkeitä myös itselle” (Y1). Onnellisuus muodostui kommentoijien mukaan kuitenkin

myös autonomian kokemuksesta ja siitä, että voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä ja

toimintaansa, esimerkiksi koulutuksen, työn tai sananvapauden kautta. Tyypillisesti

kommenteissa korostettiin, että ”täällä [Suomessa] on ihmisellä mahdollisuus vaikuttaa

oman elämänsä suuntaa” (Y2). Näin ollen yksilön onnellisuuden ei koettu riippuvan

kenestäkään muusta vaan olevan enemmänkin asennekysymys.

Kolmas onnellisuuden kantateema muodostui onnellinen omista - ja onnellinen muiden

lähtökohdista -käsitteiden ympärille. Omien lähtökohtien kautta syntyvä onnellisuus

muodostui kommenteissa kokemuksesta onnellisuudesta subjektiivisena tunteena.

Subjektiivinen onnellisuus kuvattiin tosiasiallisena, sisäisenä tunteena ja aitona,

valikoimattomana onnellisuutena. Kommenteissa nousi esiin, että ihminen voi olla

onnellinen, vaikka tämän elämässä aineelliset olosuhteet eivät olisi otollisia. Eräs

kommentoija esittikin, että ”On olemassa tutkimuksia, joissa rutiköyhissä maissa elävät

ihmiset ovat onnellisimpia” (Y1).  Materian ja rahan kokemus nousi kommenteissa esiin

toissijaisena onnellisuutena, eikä niiden nähty määrittävän ihmisen onnellisuutta.

Hyvinvointivaltion nähtiin mahdollistavan edellytykset onnellisuudelle, mutta loppujen

lopuksi kokemus onnesta koettiin olevan yksilön itsensä määrittämä. YK:n

onnellisuusraportin määrittämien onnellisuuden lähtökohtien mukaan, Suomi on

mitattuna maailman onnellisin maa. Tähän onnellisuuden kokemukseen liitettiin
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verkkokeskustelussa kuitenkin kokemus syyllisyydestä ja epävarmuudesta. Tämä

esitettiin tyypillisesti seuraavanlaisena pohdintana, että ”nyt kun Suomi on kerran

maailman onnellisin maa, tulisiko minun, epäonnisen ja heikompiosainen, olla

onnellinen asemastani yhteiskunnassamme?” Keskusteluissa nousi esiin pohdintaa,

miten muissa maissa rakenteellinen hyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset ovat

kaukana siitä, mitä Suomessa ne ovat. Kommenteissa tuotiin esiin erityisesti

kehitysmaiden korruptoituneisuus ja alikehittynyt infrastruktuuri, muiden maiden

epäluotettava virkavalta sekä puhtaan veden tai ruoan puute. Eräs kommentoija

esittikin, että ”Muiden maapallon ihmisten mielestä Suomi on paratiisi, mutta täällä

asuvat ihmiset ovat niin ahneita ja tynnyrissä kasvaneita, etteivät sitä kykene

näkemään” (Y3). Kommentti kuvastaa, miten joidenkin muiden lähtökohdista Suomi

näyttäytyy kenties paratiisina, mutta selkeästi usea suomalainen ei ole asiasta samaa

mieltä.

5.2 ONNELLISUUDEN TUTKIMUKSEN MAALLIKKOKÄSITYKSET

Seuraavaksi tuon esille verkkokeskustelun kommenteissa esiintyneitä käsityksiä

onnellisuuden tutkimuksen maallikkokäsityksistä. Tieteellisen tutkimuksen

kompleksisuus näkyi aineistossa vaikeutena hahmottaa tieteellisiä tutkimustuloksia,

joita onnellisuuden tutkimuksesta on saatu sekä onnellisuuden käsitteen

moniulotteisuudessa. Yleinen vaikeus hahmottaa tieteellistä tutkimusta liittyi

käytettävissä oleviin menetelmiin, tietojen vertailuun ja eroihin näiden tulkinnassa sekä

vaikeuksiin hahmottaa tieteellisten tutkimustulosten yleistämisen periaatteita.

Kommenteissa nousi myös esiin, että onnellisuuden teema on hyvin laaja eikä

tutkimuksessa käytetty yhden kysymyksen mittari ole riittävä onnellisuuden

määrittämiseen.

Onnellisuuden käsitteen kompleksisuus

Onnellisuus koetaan monisyisenä ja subjektiivisena ilmiönä. Verkkokeskusteluissa

nousi esiin, että onnellisuuden tutkimus koetaan hyvin vaikeana, tai jopa mahdottomana

ilmiön subjektiivisen luonteen vuoksi. Kommenteissa nousi esiin, että hyvinvointia ja

elämäntyytyväisyyttä on mahdollista tutkia tieteellisin keinoin. Onnellisuus koettiin

kuitenkin mielentilaksi, jota on yhtä vaikea mitata luotettavasti ja objektiivisesti kuin

muitakin abstrakteja asioita, kuten kauneutta tai hyvyyttä. Tyypillisesti asia ilmaistiin



73

kommenteissa seuraavanlaisesti: ”Miten voidaan edes mitata sellaista, jota ei voida

yksiselitteisesti edes määritellä mitä se on? Kaikki asiat ja ilmiöt eivät ole mitattavissa”

(Y3).

Verkkokeskusteluissa nousi esiin kokemus, ettei onnellisuus ole määriteltävissä

aineellisten varojen kautta. YK:n listauksen koetaan nostavan esille juuri aineelliset

arvot onnellisuuden mittarina, kuten raha ja toimeentulo. Tämän ”toisarvoisiin ja

ulkoisiin tekijöihin perustavan onnellisuuden” ei nähdä olevan validi vertailukohde

”tosiasialliselle, sisäiselle onnellisuuden tunteelle”. Raportin koetaan sivuuttavan

todellinen onnellisuus ja mittaavan objektiivista onnellisuutta, eli kuinka hyvin asiat

ovat yhteiskunnassa. Yhteiskunnan onnellisuuden ei koeta olevan verrannollinen

ihmisten onnellisuuden kanssa. Käytetyillä kriteereillä Suomen sija nähdään

mahdollisena, mutta sen ei nähdä kuvastavan kansan onnellisuutta. Tyypillisesti asia

ilmaistiin kommenteissa seuraavalaisesti: ”Tämä tutkimus ei kerro mitään

onnellisuudesta, vaan siitä olisiko syytä olla onnellinen” (Y1).

Kommenteissa nousee esiin onnellisuuden määritelmään liittyvät ongelmat.

Onnellisuuden subjektiivinen luonne koetaan kompleksisena ja osa kommentoijista

kokee, ettei onnellisuutta ole mielekästä tai mahdollista määritellä omienkaan

kokemusten myötä, kuten olen esimerkissä 20 havainnollistanut. Onnellisuuden

moniulotteisuus ulottuu myös yksilöiden kokemuksellisiin eroihin onnen tunteesta.

Esimerkki 20: onnellisuuden määrittelyyn liittyvät ongelmat

Tuota, ihan oikeesti: moniko suomalainen tai ihminen ylipäätään pystyy

määrittelemään mitä onnellisuus tarkoittaa?  [--] Minä nimittäin en pysty

tarkalleen määrittelemään onnellisuutta enkä pysty mitenkään arvioimaan oman

onnellisuuteni tasoa. (Y3)

Tutkimuksen kriteerit

Onnellisuuden tutkimuksen oleellisimpina kriteereinä keskusteluissa nousee tutkijan

intressit, otoksen edustavuus ja tutkimuksen painopiste. Tulokset osoittavat, että

kommentoijat ovat ainakin jonkin verran tietoisia monista tekijöistä, jotka voivat

vaikuttaa tieteellisen tiedon hankkimiseen ja tuloksen edustavuuteen.
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Tutkijan intressit koetaan vaikuttavan tutkimuksen tuloksiin ja sen suuntaan. Ensinnäkin

selkeät aineelliset edut, kuten rahan ja siitä johtuvan tarkoitushakuisen kysymyksen

asettelun nähdään olevan mahdollisesti tulosten taustalla. Seuraava aineistonäyte kuvaa

miten tutkimukseen kohdistuvaa kritiikkiä ilmaistiin: ”Kyllä maailmaan tutkimuksia

mahtuu, onnellisuudesta, maahanmuutosta ja ilmastonmuutoksesta. Tulos riippuu

tutkijan intresseistä ja tutkimuksen maksajasta. Tätä se tämänpäivän tiede, ikävä kyllä

on” (Y1). Toiseksi, ei-materiaalisten intressien kuten maineen, kunnian ja julkisuuden

koetaan olevan osin tutkimusten tulosten taustalla ja tulokseen viitataan osin ennalta

sovittuna, kuten olen edellä esimerkissä 11 tuonut esiin.

Otos koetaan edustavana, kun se sisältää kattavasti eri sosioekonomisen aseman

omaavia vastaajia. Kommenteissa korostuu, että tutkimuksissa otoksen tulisi kattaa

jokainen ikäluokka ja vastaajia tulee olla edustettuna ympäri maata. YK:n listauksen

tulos koetaan kommentoijien mukaan vääristyneenä, sillä kysely tuskin on tavoittanut

yhteiskunnan heikompiosaisia, kuten vanhuksia ja työttömiä. Hyvän tieteellisen

tutkimuksen kriteereinä korostuu myös tutkimuksen otoksen läpinäkyvyys.

Kommenteissa korostuu, että vastaajien taustatiedot tulisi olla saatavilla, jotta

tutkimusta voisi pitää tarpeeksi luotettavana. Seuraava aineistonäyte kuvaa miten

otokseen kohdistuvaa kritiikkiä tyypillisesti ilmaistiin: ”Onko kysytty työttömiltä,

leipäjonoissa seisovilta tai vanhuksilta, jotka makaavat samoissa vaipoissa päiväkaudet.

en luota näihin tutkimuksiin, sillä kysymykset eivät koske kaikkia, varsinkaan

heikommassa asemassa olevia” (Y1).

Yhden kysymyksen onnellisuudenmittaria ei koeta validina mittarina yksinään

onnellisuuden tieteellisessä tutkimuksessa, koska sen painopiste ei riitä kattamaan

onnellisuuden moninaisia ulottuvuuksia. Kommenteissa esitetään, että YK:n

tutkimuksessa on mitattu käytetyn tikapuukysymyksen lisäksi muitakin onnellisuuden

tekijöitä. Verkkokeskusteluissa nouseekin esiin, että listauksen eri painotuksilla saadaan

eri tuloksia: ”Jos painotettaisiin vaikka suvun tuen merkitystä, järjestys olisi toinen ja

Suomi sijalla 88” (Y1). Tutkimuksen ja raportin kritiikeissä esitetään tyypillisesti

näkemys, että käytetty yhden kysymyksen tutkimusmetodi kohdistuu maan

indikaattoreihin eikä oikeita asioita ole kysytty kansalaisten onnellisuudesta.
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Esimerkki 21: tutkimus ei mittaa henkilökohtaista onnellisuutta

Tässä on taas lennetty oikein komeasti lankaan - kyseinen tutkimus ei käsittele

kenenkään suomalaisen - tai muunmaalaisenkaan - henkilökohtaista

onnellisuudentunnetta, vaan mitattavissa olevia kansallisia indikaattoreita siitä,

mitkä seikat voisivat olla onnellisuuden edellytyksiä. [--] Ei siis ole niin, että

olisi kysytty vääriltä tai liian harvoilta ihmisiltä, vaan on kysytty ihan vääriä

asioita. (Y2)

Verkkokeskusteluissa nousee esiin, että onnellisuus-termin käyttö ei ole tutkimuksessa

aina yksiselitteistä. Verkkokeskusteluiden kommenteissa ”onnellisuus” nähdään

käännösvirheenä ja se koetaan subjektiivisen luonteen lisäksi myös

kulttuurisidonnaisena käsitteenä. Tieteellisissä tutkimuksissa tulisi ottaa huomioon

maiden kulttuuriset erot, esimerkiksi tutkimuskysymysten muotoilussa. Kommentoijat

tuovat esiin, että suomen kielessä onnellisuus käsitetään jonkinlaisena riemun ja

rakkauden tunteen omaisena tilana, mutta englanninkielen ”happy”-sanalla on paljon

laajempi merkitys. Osuvampana käännöksenä esitetään ”tyytyväisyyttä”.

Kommenteissa nousee esiin, että joitain asioita ei ole mielekästä tutkia vertailevana

tutkimuksena, sillä kulttuurien väliset käsitteelliset erot ovat liian suuret. Asia saatettiin

ilmaista aineistossa esimerkiksi seuraavanlaisesti: ”Vähän turhia tuollaiset kyselyt,

koska eri maissa on erilaisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisten onnellisuuteen” (Y1).

Onnellisuuden tutkimus koetaan siis haastavana sen monimuotoisuuden vuoksi.

Onnellisuus koetaan subjektiivisena käsitteenä, eikä onnellisuutta koeta olevan vain

yhdenlaista vaan onnellisuus voi merkitä ihmisille eri asioita. Kommenteissa nousee

tyypillisesti esiin onnellisuuden jakautuminen subjektiiviseen ja objektiiviseen

onnellisuuteen. Objektiivinen onnellisuus yhdistetään kommenteissa hyvinvointiin,

maan elinolosuhteisiin ja aineellisiin arvoihin (esimerkiksi BKT ja koulutustaso), jonka

vuoksi sen mittaaminen nähdään osin mahdollisena. Subjektiivinen onnellisuus, jota

kommenteissa korostettiin usein todellisena onnellisuutena, on taas yksilön oma

kokemus, jota ei ole mielekästä mitata oikeastaan minkään mittarin turvin.

 Onnellisuuden tutkimukseen vaikuttaa kommentoijien mukaan kysymyksenasettelu ja

tutkijan intressit; kommenteissa korostuu, että tietynlaisella kysymyksenasettelulla voi

saada aivan erilaisia tuloksia. Kommentoijat tyypillisesti korostavat, että YK:n
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onnellisuusraportissa erilainen painotus olisi tuonut erilaisia sijoituksia listauksen

maiden onnellisuudessa. Kommenteissa korostuu myös kokemus, että onnellisuuden

tutkimus tulisi tehdä aina maakohtaisesti, sillä onnellisuuden kokemuksessa on

kulttuurisia eroja. Kulttuuriset erot näkyvät kokemuksen lisäksi myös termin

käännöksessä, ja kommenteissa esiintyy tyypillisesti kritiikkiä ”onnellisuusraportti” ja

”onnellisuus” suomennuksia kohtaan. Kritiikki nousee kommentoijien kokemuksesta

onnellisuudesta Suomen kielessä hyvin vahvana tunnemaailman terminä. Näin ollen,

”happiness” viittaisikin kyseisessä raportissa laajemmin elämäntyytyväisyyteen,

tyytyväisyyteen ja onnellisuuden indikaattoreihin. Onnellisuuden tutkimuksen

kriteereinä nousee edellä mainittujen kriteereiden lisäksi tyypillisesti esiin, että otoksen

tulee olla edustava ja tutkimuksen sekä tutkijan intressien tulee olla mahdollisimman

läpinäkyviä, jotta tutkimuksella voisi olla tieteellistä arvoa.

5.3 YK:N ONNELLISUUSRAPORTISSA JA VERKKOKESKUSTELUSSA

ILMENEVÄT ONNELLISUUTTA SELITTÄVÄT MUUTTUJAT

Alla olevassa taulukossa 4 analysoin ja havainnollistan minkälaisia eroavaisuuksia tai

samankaltaisuuksia YK:n onnellisuusraportin ja verkkokommentoijien onnellisuuden

käsityksissä on nähtävissä. Analyysissa taulukkoon on sisällytetty sanat ja ilmaisut, joita

käytetään onnellisuuden synonyymeina sekä joissa tuodaan esiin käsitteen ja

onnellisuuden välinen mahdollinen kausaalinen suhde. Esimerkiksi yhteisöllisyyteen on

laskettu mukaan synonyymin omainen ilmaisu ”onnellisuus on yhteenkuuluvuutta” ja

osoitettu kausaalinen yhteys ”kun auttaa toisia, se tekee onnelliseksi”. Taulukossa tuon

esiin YK:n listauksessa käytetyn kahdeksan onnellisuutta ennustavan muuttujan

frekvenssit onnellisuuden synonyymeina tai kausaaliyhteyden ilmaisijana (korostettu

harmaalla). Näiden lisäksi taulukkoon on koostettu verkkokeskusteluiden kommenteissa

esiintyvien onnellisuuteen viittaavien synonyymien ja ilmaistujen kausaaliyhteyksien

frekvenssit. Frekvenssit pohjautuvat havaittujen onnellisuuden synonyymien ja

ilmaistujen kausaaliyhteyksien yhteenlaskettuun määrään aineistossa. Synonyymejä ja

kausaaliyhteyksiä etsiessäni olen käyttänyt apuna raportissa (ja aiemmin taulukossa 1)

esitettyjä operationalisointeja.
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Taulukko 4. Helsingin Sanomien ja Ylen verkkojulkaisuissa esiintyvien onnellisuutta
selittävien tekijöiden ja onnellisuuden synonyymien frekvenssit. Taulukossa on mukana
YK:n onnellisuusraportissa onnellisuutta ennustavat muuttujat ja niiden frekvenssit
aineistossa.
N= 383

YK:n listauksessa ja
verkkokeskusteluissa havaitut

onnellisuuden ja sen
selittämisen muuttujat

Frekvenssit

YK:n listauksessa ja
verkkokeskusteluissa havaitut

onnellisuuden ja sen
selittämisen muuttujat

 Frekvenssit

Negatiivinen tunne 19 Vanhusten kohtelu 8
Korruption taso 17 Kiitollisuus 7
Sosiaalinen tuki 7 Yhteisöllisyys 7
Vapaus 7 Itsemurhat 6
Positiivinen tunne 7 Kateuden tunne 6
BKT per henkilö 2 Köyhyys 6
Cantril ladder 1 Sananvapaus 6
Anteliaisuus 0 Alkoholin käyttö 5
Terveiden elinvuosien odote 0 Toisten epäonni 5
Onnellisuus lähtee itsestä 31 Virkavalta 4
Epätasa-arvo ja eriarvoivuus 25 Lääkkeiden käyttö 4
Hyvinvointivaltio 19 Maahanmuutto 4
Luonto 19 Rauhan tunne 4
Politiikka ja päättäjät 18 Rehellisyys 4
Ihmissuhteet 13 Väkivalta 4
Arjen tuomat ilot 12 Yksinäisyys 4
Mielenterveysongelmat 12 Massamedia 3
Terveydenhuolto 11 Rikollisuus 3
Talous 11 Kansan huumeongelma 2
Verotus 10 Onnellisuuden tavoittelu 1
Tasa-arvo 10 Rastistisuus 1
Koulutus 9 Soten kaatuminen 1
Turvallisuus 9 Itsensä toteuttaminen 1
Perusturva 8 Tyytyväisyys elämään 1
Työttömyys 8 Uskontojen valta-asema 1

Taulukosta 4 on nähtävillä, että verkkokeskusteluiden kommenteissa esiintyvissä

onnellisuuden ja sen selittämisen muuttujissa oli jonkin verran yhteneväisyyksiä YK:n

listauksessa käytettyjen onnellisuutta ennustavien muuttujien kanssa. Yhteneväisyydet

olivat selkeimmin havaittavissa muuttujien negatiivinen tunne (N=19), korruption taso

(N=17), sosiaalinen tuki (N=7), vapaus (N=7) ja positiivinen tunne (N=7) kohdalla. On
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huomionarvoista, että vain yhdessä kommentissa Cantril Ladder -kysymys, eli

elämänlaadun mittari, koettiin mahdollisena onnellisuutta selittävänä tekijänä.

Terveiden elinvuosien odotetta tai anteliaisuutta ei ilmennyt verkkokeskustelussa

onnellisuutta selittävänä tekijänä.

Helsingin Sanomien ja Ylen verkkojulkaisuissa oli havaittavissa useita (N=323)

onnellisuuden synonyymejä ja ilmeneviä kausaalisuhteita. Aineistossa tyypillisimmin

esiintyvät onnellisuuden ja sen selittämisen muuttujat olivat; onnellisuus lähtee itsestä

(N=31), epätasa-arvo ja eriarvoivuus (N=25), hyvinvointivaltio (N=19), luonto (N=19),

politiikka ja päättäjät (N=18), ihmissuhteet (N=13), arjen tuomat ilot (N=12),

mielenterveysongelmat (N=12), terveydenhuolto (N=11), talous (N=11), verotus

(N=10) ja tasa-arvo (N=10). YK:n listauksen onnellisuutta selittävistä tekijöistä

negatiivinen tunne, korruption taso, sosiaalinen tuki, vapaus ja positiivinen tunne

esiintyivät aineistossa lähes yhtä paljon kuin verkkokeskusteluissa eniten esiintyviä

onnellisuuden synonyymeja tai ilmeneviä kausaalisuhteita.

Verkkokeskusteluissa onnellisuutta kuvattiin tasaisesti sekä synonyymein että

ilmenevin kausaaliyhteyksin. Ihmissuhteiden ja onnellisuuden kausaaliyhteyttä

kuvattiin aineistossa esimerkiksi seuraavan kaltaisesti: ”Kun auttaa ja tekee hyvää

toiselle, se tekee toisen ihmisen onnelliseksi, mutta myös oma onnen tunne lisääntyy

(tutkittu juttu)” (Y2). Ihmissuhteita käytettiin myös suorana synonyymina

onnellisuudelle: ”Onni ei ole vain materiaa ja turvallisuutta, vaan hyviä ihmissuhteita,

arvostusta, luottamusta itseen ja toisiin, hyväksyntää, rakkautta ja henkistä vapautta”

(Y1).

Tuloksissa on havaittavissa, että vaikka YK:n onnellisuusraportin ja kommentoijien

onnellisuuden käsityksien välillä on joitain päällekkäisyyksiä, niistä oli myös

havaittavissa eroavaisuuksia. Verkkojulkaisujen kommenteissa onnellisuuteen liitettiin

huomattavasti laajemmin käsitteitä kuin YK:n raportissa. Verkkokommenteissa

ilmenevä tapa ymmärtää onnellisuus voidaan näin ollen nähdä olevan moninaisempi

kuin miten YK:n listaus onnellisuuden muuttujat määrittelee.
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6 POHDINTA

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt selvittämään, minkälaisia suomalaisten onnellisuuden

erityispiirteitä verkkokeskusteluista on havaittavissa ja miten suomalaisten onnellisuus

tai onnellisuus ylipäätään konstruoidaan kommenteissa. Ankkurointien analysoinnin

tavoitteena oli tunnistaa, miten kommentoijat nimeävät ja luokittelevat suomalaisten

onnellisuuden erityispiirteitä. Tärkeää oli erityisesti se, millaisia jo tunnettuja

kategorioita aineistosta nousee esiin ja mihin ne liitetään. Objektivoinnin analyysin

tavoitteena oli tunnistaa, millaisina kuvallisina tai konkreettisina muotoina suomalaisten

onnellisuuden erityispiirteet ilmenevät aineistossa. Objektivoinnit olivat kommenteissa

esiintyviä konkreettisia kuvauksia onnellisuudesta, joiden kautta sosiaalisen

representaation figuratiivinen ydin muodostuu. Näiden sosiaalisten representaatioiden

prosessien lisäksi tutkielmassa tavoitteena oli tunnistaa, millaisia onnellisuuden

tutkimuksen maallikkokäsityksiä verkkokeskustelussa ilmenee ja minkälaisia

eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia YK:n onnellisuusraportin ja

verkkokommentoijien onnellisuuden käsityksissä on löydettävissä. Tulokset olen

esittänyt tarkemmin kutakin tutkimuskysymystä vastaavan luvun tai alaluvun kohdalla.

Onnellisuuden saralla on tehty monenlaista tutkimusta ja useiden eri käsitteiden kautta.

Tutkimuksissa ollaan oltu kuitenkin vain vähän kiinnostuneista maallikoiden

onnellisuuskäsityksistä eikä aikaisempaa julkaistua tutkimusta suomalaisten

onnellisuuden sosiaalisista representaatioista ole tehty.

Tässä pohdinnassa luon ensin yhteenvedon tuloksista ja pohdinnoista esitettyihin

tutkimuskysymyksiin. Johtopäätösten jälkeen siirryn tarkastelemaan kahta aineistoni

kannalta merkittävää tekijää verkkokeskusteluissa, anonymiteettiä ja moderointia, sekä

niiden vaikutusta aineistooni. Tämän jälkeen arvioin tutkielmaani, sen luotettavuutta

sekä käsittelen tutkielman eettisiä puolia verkkoaineiston näkökulmasta. Pohdinnan

lopussa käsittelen tulosten merkitystä, niiden hyödyntämistä ja luon lyhyen katsauksen

jatkotutkimusmahdollisuuksiin.

6.1 JOHTOPÄÄTÖKSET

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitin, minkälaisia asioita verkkokeskustelussa

konstruoidaan suomalaisten onnellisuuden erityispiirteiksi. On huomion arvoista, että

suomalaisten onnellisuuden erityispiirteitä representoitiin hyvin samanlaisten
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käsitteiden kautta oli kyse positiivis- tai negatiivissävytteisistä kommenteista.

Listauksen ensimmäistä sijaa saatettiin perustella hyvinvointivaltion ja toimivan

hallinnon kautta, ja samoin keinoin esitettiin argumentteja siitä, miksi Suomi ei ole

maailman onnellisin maa. Verkkokeskusteluissa nostettiin esiin, että Suomi on hyvä

maa asua verrattuna moneen muuhun maahan ja varmasti yksi maailman parhaista

paikoista asua. Samaan aikaan kommenteissa esiintyi argumentteja siitä, miten aitoa

onnellisuutta on Suomesta turha etsiä ja ettei listan ensimmäinen sija voi pitää

paikkaansa. Kommenteissa nousi useasti esiin tyypillisenä nähty ”suomalainen

onnellisuus” sekä sen myönteisessä että kielteisessä merkityksessä. Suomalaisessa

onnellisuuden erityispiirteinä korostui luonto, hyvinvointivaltio, kansasta

huolehtiminen, turvallisuus, rauhallisuus, ihmisten ja hallinnon luotettavuus ja tasa-

arvo. Suomalainen onnellisuus representoitiin kuitenkin myös synkkyytenä,

yhteisöllisyyden puutteena, mielialalääkkeiden käyttönä, hallinnon ja virkavallan

epäluotettavuutena, onnen kätkemisenä ja suomalaisena kulttuurina, missä onnellisuutta

ei sovi näyttää julkisesti. Eino Leinon kuuluisat sanat ”Kell’ onni on, se onnen

kätkeköön” nousee useammankin kerran esiin verkkokommentoijien keskuudessa ja

onnen kätkeminen on teema, joka esiintyy toistuvasti läpi aineiston.

On huomioitava, että verkkokeskusteluissa suurin osa kommenteista oli

negatiivisävytteisiä, vaikka yllä mainittuja positiivisia kommentteja myös ilmeni.

Negatiivissävytteisiä kommentteja ilmeni aineistossa lähes kaksinkertainen määrä

positiivissävytteisiin kommentteihin verrattuna. Tämä toistui tasaisesti jokaisessa

verkkokeskustelussa. Näin ollen, voinkin todeta suurimman osan aineiston

verkkokommentoijista reagoivan Suomen listauksen ensimmäiseen sijaan negatiivisesti.

Toisaalta on mahdollista, että lukijat, jotka ovat alttiimpia jättämään kommentteja

verkkokeskusteluihin ilmaisevat enemmän polarisoituneita mielipiteitä.

Verkkokommenteista oli tulkittavissa kolmea erilaista onnellisuuden kantateemaa:

materiaalinen – immateriaalinen, yhteisöllinen – itsenäinen ja onnellinen omista

lähtökohdista - onnellinen muiden lähtökohdista. Näiden vastinparien kautta

kommentoijat tekivät onnellisuuden ymmärrettäväksi. Kantateemat olivat aineistossa

esiin nousevia onnellisuuteen ja sen käsitteeseen liittyviä problematisointeja.

Toisessa tutkimuskysymyksessä syvennyin analysoimaan, millaisia onnellisuuden

tutkimuksen maallikkokäsityksiä kommenteissa nousee esiin. Onnellisuuden käsite
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koettiin verkkokeskusteluissa hyvin monimuotoisena eikä onnellisuudelle koettu olevan

sopivaa yksiselitteistä määritelmää sen kompleksisen luonteen vuoksi. Onnellisuus

nähtiin ihmisen subjektiivisena tunteena, joka ei ole tieteellisesti mitattavissa.

Kommenteissa esitettiin paljon kritiikkiä YK:n raportissa käytetyistä menetelmistä.

Kritiikki kohdistui tyypillisesti otoksen edustavuuteen, käytettyihin mittareihin ja

tutkijan intresseihin, joiden vuoksi raportin tuloksia ei pidetä tarpeeksi luotettavina.

Käytetty yhden kysymyksen mittari sai osakseen kritiikkiä, eikä sen koeta olevan

riittävä niinkin laajan käsitteen kuin onnellisuuden mittaamiseen.

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä pyrin luomaan katsauksen minkälaisia

eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia YK:n onnellisuusraportin ja

verkkokommentoijien onnellisuuden käsityksissä on löydettävissä. Tulokset osoittavat

selvästi, että verkkokeskusteluiden kommenteissa oli jonkin verran yhteneväisyyksiä

YK:n listauksessa käytettyjen onnellisuuden muuttujien kanssa. Yhteneväisyydet olivat

selkeimmin havaittavissa muuttujien negatiivinen tunne (N=19), korruption taso

(N=17), sosiaalinen tuki (N=7), vapaus (N=7) ja positiivinen tunne (N=7) kohdalla, sillä

ne esiintyivät aineistossa lähes yhtä paljon kuin verkkokeskusteluissa eniten esiintyviä

onnellisuuden synonyymeja tai ilmeneviä kausaalisuhteita. Vain yhdessä kommentissa

Cantril Ladder -kysymys, eli elämänlaadun mittari, koettiin onnellisuutta mahdollisesti

selittävänä muuttujana. Terveiden elinvuosien odotetta tai anteliaisuutta ei ilmennyt

verkkokeskustelussa onnellisuutta selittävänä tekijänä.

Tuloksista voin johtaa päätelmän, että vaikka YK:n listauksen ja kommentoijien

onnellisuuden käsityksien välillä oli joitain päällekkäisyyksiä, niistä oli havaittavissa

myös eroavaisuuksia. Toisena johtopäätöksenä voin todeta kommentoijien esittämän

onnellisuuden mielikuvien olevan moniulotteisimpia, kuin miten onnellisuus on YK:n

listauksessa määritelty. Tämä ilmenee siitä, että verkkokeskusteluissa onnellisuuteen

liitettiin huomattavasti laajemmin käsitteitä kuin YK:n listauksessa. Tulosten

perusteella onnellisuus koettiin moninaisempana kuin YK:n raportissa määritelty

onnellisuus.
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6.2 TUTKIELMAN ARVIOINTI

6.2.1 VERKKOKESKUSTELU TUTKIELMAN AINEISTONA

Sekä Ylen että HS:n sivuilla on käytössä kommenttien esimoderointi.

Verkkopalveluiden sivuilla käytetty moderointi voidaan tutkijoiden mukaan nähdä sekä

keskustelua rikastavana että rajoittavana. Edwardsin (2002) mukaan moderoinnin voi

nähdä edistävän sananvapautta, sillä se määrittää keskustelun tavoitteet ja rajat, edistää

verkkokeskusteluiden vuorovaikutusta ja avoimuutta sekä ohjaa ja määrittää

keskustelun sääntöjä. Wrightin (2006) interaktiivisen moderoinnin mallin mukaan,

moderaattori ja keskustelijat ovat kanssakäymisessä verkkopalveluissa ja moderaattori

pitää verkkokeskustelua yllä osallistumalla siihen ja kehottamalla keskustelijoita

noudattamaan sääntöjä. Verkkoaineistoni moderoinnin voi nähdä noudattavan Wrightin

(2006) sisällön modernoinnin mallia, jonka mukaan moderaattori puuttuu keskustelun

kulkuun mahdollisimman vähän ja toimii ikään kuin kulissien takana poistamalla

laittomia ja/tai sääntöjä rikkovia viestejä. Kaikkien esitettyjen moderointimallien

mukaan moderoijan tehtävänä on ylläpitää verkkokeskustelun rakennetta: moderoija ei

pyri ohjaamaan keskustelua vaan tavoitteena on, että kuka tahansa voi sanoa

mielipiteensä ja siten moderointi nähdään keskustelua rikastavana.

Moderointi voi kuitenkin myös rajoittaa verkkokeskustelua. Weber (2013, s. 951)

selvitti tutkimuksessaan online-sanomalehtien kommentteihin osallistumiseen ja

vuorovaikutteisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa selvisi, että keskustelun

sääntely vähensi kommenttien määrää ja interaktiivisuutta. Moderoija myös itse valikoi

julkaistavaksi pääsevät kommentit, ja näin ollen moderoijan subjektiiviset mielipiteet

voivat tiedostetusti tai tiedostamatta vaikuttaa kommenttien laatuun. Nämä seikat

huomioiden, moderoinnin voi nähdä myös rajoittavan keskustelumahdollisuuksia.

HS:n ja Yle verkkojulkaisujen kommenteista noin kymmenisen prosenttia jää

julkaisematta. Molemmissa verkkopalveluissa on erikseen esitetyt ohjeet, jotka tulee

lukea ennen kommentin lähetystä. Ohjeissa kommentoijaa kehotetaan lukemaan koko

uutinen tai artikkeli läpi, kommentoimaan vain aihetta, perustelemaan ja varmistamaan,

että tämän esittämät tiedot pitävät paikkansa sekä olemaan rakentava ja kohtelias. HS ja

Yle ei kumpikaan julkaise sivuillaan vihapuhetta. Näiden ohjeiden kautta pyritään

lehtien mukaan luomaan avointa ja rakentavaa keskustelukulttuuria, jossa hylättyjä
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kommentteja esiintyisi mahdollisimman vähän. Edwardsin (2002) mukaan sivustojen

sääntöjen voidaan nähdä rikastavan aineiston keskustelua. On huomion arvoista, että

osa kommenteista, jotka olisivat voineet tuoda erilaisia näkemyksiä aineistoon, on

jäänyt julkaisematta, sillä ne eivät ole täyttäneet edellä mainittuja sivustojen kriteereitä.

Nimimerkillä, nimellä ja anonyymina kommentointi on tullut osaksi mediaa

verkkokeskustelujen ja muiden kommentointipalstojen kasvavan yhteiskunnallisen

aseman myötä. Verkossa oman nimen käyttö ei kuitenkaan ole normi ja siellä

esiinnytään tavallisesti joko nimimerkillä, josta muodostuu pseudonyymi tai kokonaan

nimettömänä (Laaksonen & Matikainen 2013, s. 195). Aineistossani on oleellista

huomioida, että Helsingin Sanomien sivulle kommentoitaessa kommentoijalla tulee olla

Oma Sanoma -tunnus ja kommenttiosiossa kirjoittaja saa valita julkaiseeko kommentin

omalla nimellä vai nimimerkillä. Ylen sivuilla taas kommenttiin tulee automaattisesti

kommentoijan käyttäjänimi, jonka tämä on valinnut Ylen verkkotunnusta luodessaan.

HS:n ja Ylen sivuilla on siis mahdollista kommentoida sekä pseudonyymina tai omalla

nimellä, riippuen sivustosta. On kuitenkin huomion arvoista, että kommenteissa esiintyi

perinteisiä etu- ja sukunimi yhdistelmiä hyvin vähän eikä nimimerkkiä voinut yhdistää

kommentoijan yksityistietoihin. Näin ollen, anonyymin kirjoittamisen rajoitukset ja

mahdollisuudet ovat voineet vaikuttaa kommenttien sisältöön.

Diakopoulos ja Naaman (2011) selvittivät tutkimuksessaan, että käyttäjille

anonymiteetti tai nimimerkillä kommentointi on hyvin tärkeää. Tutkimuksessa

haastatelluista käyttäjistä 39,3 prosenttia kertoi, että lopettaisi kommentoinnin

kokonaan, jos sivustolla olisi pakko käyttää oikeaa nimeä. Näin ollen voidaan olettaa,

että aineistossani nimimerkin käyttö on voinut mahdollistaa suuremman määrän

kommentteja kuin omalla nimellä kirjoittaminen.  Tieteellisissä keskusteluissa on

tutkittu muuttaisiko anonyymista kommentoinnista siirtyminen oikealla nimellä

julkaistuihin kommentteihin kommenttien laatua. Tutkimuksissa onkin todettu, että

siirtyminen oikeaa nimeä vaativiin keskustelualustoihin (kuten Facebookiin) tuottaa sitä

laadukkaampia kommentteja mitä enemmän oma identiteetti on esillä (Omernick &

Sood, 2013). Anonymiteetin kieltäminen sivustoilla on myös johtanut osin kokonaan

negatiivisten kommenttien häviämiseen (Kilner ja Hoadley, 2005). Aineistossani

esiintyy osin melko äärimmäisiä mielipiteitä ja negatiivisia kantoja YK:n listaukseen ja

Suomen päättäjiä kohtaan. On siis huomioitava, että tutkielman aineiston kommentit
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ovat nimimerkin takaa kirjoitettuja ja nimettömyys on mahdollisesti vaikuttanut

kommenttien laatuun. Vaikutus voi esimerkiksi näkyä luvussa 4.1.2 esitetyn SIDE-

mallin mukaisena pyrkimyksenä samaistua yleiseen tai ryhmässä vallitsevaan

mielipiteeseen (Lea, Spears & de Groot, 2001). Myös deindividuaatiosta johtuva

itsekontrollin lasku on voinut johtaa kommentoijien kesken normeista poikkeavaan

käyttäytymiseen (Zimbardo, 1969).

6.2.2 TUTKIELMAN LUOTETTAVUUS, EETTISYYS JA RAJOITUKSET

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus nojaa paljolti siihen, kuinka

tutkija onnistuu selittämään ja perustelemaan tekemänsä ratkaisut tai päätelmät

mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti (Räsänen, 2005, s. 94, s. 97‒98). Näin

tutkija mahdollistaa lukijalle paremman lähtökohdan tutkimuksen eri osa-alueiden

arviointiin, ja tarvittaessa myös tutkimuksen tai analyysin toistamiseen. Tutkijan

vastuulle jää raportoida ratkaisunsa riittävän kattavasti, sillä laadullinen analyysi on

monesti yksiselitteisten ohjeiden puuttumisen vuoksi luonteeltaan hyvin

tapauskohtaista. (Mts. 94, s. 97‒98.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tulee siis

myöntää, että hän on itse tutkimuksensa yksi tutkimusvälineistä ja täten ottaa huomioon

subjektiivisuus omassa tutkimuksessaan (Eskola & Suoranta, 2014, s. 211).  Näin ollen,

olen pyrkinyt tutkielmassani perustelemaan ja raportoimaan tekemäni valinnat aineiston

valintaan, analyysin kulkuun ja havaintojen raportointiin liittyen selkeästi ja

yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta. Pyrin kuvaamaan aineistoani riittävästi ja tuomaan

esiin tarpeelliset teoreettiset taustatiedot, jotta lukijalle muodostuisi jo tutkielman alussa

selkeä kuva tutkittavasta aiheesta. Tutkielman verkkokeskusteluihin pohjautuva aineisto

on kuitenkin runsas ja vivahteikas, joten en sen kaikkia yksityiskohtia ole voinut tuoda

tutkielmassani esille. Aineistoani tutkiessa toinen asiaan perehtynyt olisi voinut

esimerkiksi kiinnittää huomiota muihin seikkoihin tai yksityiskohtiin, ja löytää erilaisia

sosiaalisia representaatioita tai kategorisointeja kuin minä.

Tutkimuksessa on teoreettisena viitekehyksenä käytetty Moscovicin (1961/2008)

sosiaalisten representaatioiden teoriaa, joka osoittautui viitekehyksenä toimivaksi.

Jäsensin tutkielmani ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset käyttäen ankkuroinnin,

objektivoinnin ja kantateemojen käsitteitä. Koen, että valitut prosessit sopivat
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ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni sekä analyysiini ja niiden avulla pystyin

kuvaamaan mielekkäästi tutkittavaa ilmiötä. On kuitenkin huomioitava, että sosiaalisten

representaatioiden teoriassa toisenlaisiin prosesseihin keskittyminen tai toisenlainen

analyysi olisi voinut tuottaa erilaisia tuloksia. On myös tärkeä tiedostaa, että käytin

sosiaalisten representaatioiden teoriaa vain ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä ja

lähestyin kahta muuta tutkimiskysymystä kvalitatiivisen luokittelun keinoin. Päätin

lähestyä muita tutkimuskysymyksiä näin, koska uskon valitun tarkastelun tuovan

runsaammin esiin erilaisia onnellisuuden tutkimuksen maallikkokäsityksiä. Kyseinen

lähestymistapa myös mahdollistaa selkeämmän tarkastelun havaittuihin YK:n

onnellisuusraportin ja verkkokommentoijien onnellisuuden käsityksien eroavaisuuksiin

ja samankaltaisuuksiin. Vaikka sosiaalisten representaatioiden teoriaa ja sen käsitteitä

on kritisoitu epätarkkuudesta tai -määräisyydestä, koen, että esimerkiksi representaation

ytimen ja kantateeman käsitteen joustavuus mahdollistivat minun hyödyntää niitä

tutkielmani aineistossa sekä analyysissä. Tämä tutkielman aineistoon ja analyysiin

pohjautuen voin todeta verkkokommentoijilla ilmenevän jaettuja käsityksiä

suomalaisten onnellisuuden erityispiirteistä.

Tutkielman rajoituksena on mielestäni tärkeä huomioida, että vaikka viittaankin

suomalaisten onnellisuuden erityispiirteisiin, aineistoni ei välttämättä rajoitu vain

suomen kansalaisten kirjoituksiin. Suomalaisuus on laaja määritelmä, mikä sisältää

suomalaisen väestön, kielen, suomalaisen kulttuurin, ryhmäidentiteetin ja henkilön

oman identifoitumisen. Olen valinnut käytetyn rajauksen ”suomalainen

verkkokeskustelu”, sillä YK:n onnellisuusraportin tulos koskee nimenomaisesti

”Suomea maailman onnellisimpana maana” ja kommentit ilmenevät suomen kielellä

suomalaisten uutismedioiden verkkokeskusteluissa.

Yhtenä tutkielmaa rajoittavana tekijänä tulee myös huomioida, että

verkkokeskusteluiden kommentoijat voivat olla valikoitu ryhmä, sillä

kommentoidakseen ihmisellä on täytynyt olla HS- tai Yle-käyttäjätunnukset. On

huomioitava, että usea YK:n listauksesta kiinnostunut on voinut esittää mielipiteensä ja

kommentoida onnellisuusraportin tuloksia johonkin toiseen uutismediaan tai

keskustelupalstaan. Voidaan myös pohtia, onko kaikilla aiheesta kiinnostuneilla edes

mahdollisuutta, motivaatiota tai taitoa internetin käyttöön, saati kiinnostusta kirjoittaa

näkemyksiään tai kokemuksiaan verkkokeskusteluihin. Tutkielmani aineistoon
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liittyvänä heikkoutena voidaan pitää sitä, että aineiston analyysi tuottaa ainoastaan

kahden kohderyhmän, Yle- ja HS-sivuston keskusteluihin osallistuvien näkemyksiä

tutkitusta aiheesta. Toisaalta, kvalitatiivisen tutkimusten ei olekaan tarkoitus tuottaa

samalla tapaa empiirisesti yleistettäviä päätelmiä kuin kvantitatiivisen tutkimuksen

(Eskola & Suoranta 1998, s. 65). Tutkielmaani voikin suhtautua omana

kokonaisuutenaan, eräänlaisena eksploratiivisena ja uutta teoriaa kehittävänä

tapaustutkimuksena (Eisenhardt, 1989; 1991; ref. Eriksson & Koistinen, 2005, s. 14).

Eskolan ja Suorannan (2014, s. 60-62) mukaan aineiston riittävyyttä laadullisessa

tutkimuksessa voi olla joskus vaikeaa arvioida, sillä ei ole olemassa tarkoin määrättyä

’laskuria’, josta tietäisi, mikä määrä laadullista aineistoa on tarpeeksi. Laadullinen

tutkimus ei pyri tilastollisiin yleistyksiin, vaan siinä pyritään kuvaamaan tiettyä

tapahtumaa tai ymmärtää tiettyä toimintaa. Tutkimukseni olisi voinut mahdollisesti

toteuttaa myös toisenlaisella aineistolla. Olen tietoisesti valinnut käyttää Ylen ja

Helsingin Sanomien verkkojulkaisuja niiden laajan levikin, yhteiskunnallisen aseman,

suuren käyttäjäkunnan ja onnellisuusraporttiin liittyvän suuren verkkojulkaisumäärän

vuoksi. Tuloksia lukiessa onkin siis tärkeä huomioida, että jollain toisella aineistolla

tuloksissa olisi mahdollisesti noussut esiin erilaisia asioita suomalaisten onnellisuuden

erityispiirteinä tai onnellisuuden tutkimuksen maallikkokäsityksinä. Aineistoni oli myös

hyvin laaja ja rajatummatkin kommentit olisivat mahdollisesti riittäneet aiheen

tutkimiseen, sillä aineisto osin toisti itseään eli saturoitui. Tästä johtuen, myös oma

lukemiseni on saattanut paikoin herpaantua ja minulta on voinut jäädä huomioimatta

joitain aineistossa esiintyviä yksityiskohtia.

Tutkimustulosten yleistettävyydestä voinee sanoa, että tutkimuksessa havaitut

suomalaisten onnellisuuden sosiaaliset representaatiot eivät rajoitu vain aineistoon, vaan

ne voidaan osin nähdä olevan suomalaisten tunnistamia ja jakamia. Tätä näkemystä

tukee ensinnäkin aineiston saturoituminen. Toisaalta, aikaisempaa tutkimusta

verkkokeskustelussa ilmenneistä suomalaisten onnellisuuden sosiaalisista

representaatioista ei ole tehty, joten verrannollisia tuloksia ei ole vielä saatavilla.

Verkkoon ja sosiaaliseen mediaan liittyvät tutkimuseettiset kysymykset ja niiden

arviointi ovat osin haastavia ympäristöjen nopean kehityksen, internet-tutkimukseen

liittyvien eettisten kysymysten moninaisuuden ja niihin liittyvän vähäisen kokemuksen

vuoksi (Kosonen, Laaksonen, Rydenfelt & Terkamo-Moisio, 2018, s. 117-124).
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Kososen ja kumppaneiden (2018, s. 117-124) mukaan, vakiintuneet hyvät käytännöt

sosiaalisen median tutkimusetiikkaan ovat pitkälti vielä kiistanalaisia ja kehittymättä.

Verkosta kerättäviä aineistoja koskevat kuitenkin tarkat tutkimuseettiset periaatteet,

kuten muissakin aineistonkeruunmenetelmissä, jotka olen pyrkinyt huomioimaan

tutkielmassani.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksessa ihmistieteiden eettisyydestä

painotetaan tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, vahingoittamisen

välttämistä sekä yksityisyyden ja tietosuojan säilyttämistä (Varantola, Launis, Helin,

Spoof, & Jäppinen, 2013). TENK:n ohjeistuksessa painotetaan, että kyseinen ohjeistus

koskee erityisesti ihmistä tutkimuksen kohteena (mt.). Verkkoaineistojen kohdalla on

kuitenkin yleistä datan, ihmisen ja tekstin rajan hämärtyminen, mikä saattaa aiheuttaa

vaikeuksia ja ongelmia havaita näitä eettisiä ongelmatilanteita. (Laaksonen, 2016;

Markham & Buchanan, 2012; Turtiainen & Östman, 2013).

Tieteellisen tutkimuksen etiikassa on tärkeä huomioida ihmisen oikeudet ja

tutkimukseen mahdollisesti osallistuville tulee usein antaa mahdollisuus tehdä

itsenäinen tietoon pohjautuva päätös osallistumisesta tutkimukseen. Tätä Mäkelä (2005,

s. 388) kuvaa ihmistutkimuksen ensimmäiseksi pääperiaatteeksi. Kosonen ja kumppanit

(2018) kuitenkin painottavat, ettei sosiaalisen median ja verkon julkisen aineiston

tutkimuskäyttöä varten useinkaan tarvitse pyytää aineiston tuottajan suostumusta, sillä

aineisto on muutenkin julkisesti jokaisen nähtävillä (esim. Markham & Buchanan,

2012; Wilkinson & Thelwall, 2011; ref. Kosonen ym., 2018). Sama pätee myös

tutkielmani aineistoon, eikä näin ollen verkosta kerättyjen kommenttien tutkimuskäyttöä

varten tarvita kommentoijien erillistä suostumusta.

Eettisen tarkastelun näkökulmasta tärkeintä on tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvan

haitan minimointi. Vaikka tutkielmani aineisto on julkisesti jokaisen löydettävissä, tulee

aineiston analysoinnissa ottaa huomioon, ettei käyttäjän henkilötiedot ole liitettävissä

aineistoon (Markham & Buchanan, 2012). Verkkoaineistoissa voidaan käsitellä

hyvinkin henkilökohtaisia ja arkaluontoisia aihealueita, esimerkiksi poliittisiin

mielipiteisiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä asioita, mikä tulee ottaa

huomioon aineiston analysoinnissa (Kosonen ym., 2018, s. 117-124).  Tässä

tutkielmassa kommentoijien yksityisyyden suojan varmistamiseksi, en ole lisännyt

nimimerkkejä esimerkkeinä käytettyihin kommentteihin. Lisäksi, sitaateista on poistettu
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kaikki tiedot, joista kommentoijan mahdollisesti saattaisi tunnistaa. On kuitenkin

huomioitava, ettei anonymisointi aina riitä yksityisyyden varmistamiseen, sillä julkinen

aineisto on verkossa kaikkein saatavilla ja haettavissa pelkästään tekstisisältöjen

perusteella, esimerkiksi syöttämällä lainaukset hakukoneeseen. Toisaalta, jos ja kun

aineiston nimimerkin takaa kirjoittavaa henkilöä ei voi tunnistaa pelkän

nimimerkinkään perusteella, on tunnistamisen mahdollisuus ja sitä myöten henkilölle

aiheutuvan harmin riski vähäinen.

Verkkoaineistoja kerätessä on tärkeä huomioida keskustelijoiden lisäksi

verkkoalustoiden tekijänoikeudelliset kysymykset, jotka saattavat joskus asettaa

reunaehtoja materiaalin tutkimuskäytölle (Terkamo-Moisio, Halkoaho & Pietilä, 2016).

Verkossa olevaa julkisen aineiston käyttämistä varten ei kuitenkaan usein tarvitse

pyytää verkkoalustojen erillistä suostumusta aineiston tutkimuskäytölle (Kosonen ym.,

2018, s. 117-124.) Olen ilmoittanut tiedon Ylen ja Helsingin Sanomien uutissivustoille

aineiston tutkimuskäytöstä, vaikka erillistä rajoitusta aineiston tutkimuskäyttöön ei

kummallakaan sivustolla ole (Helsingin Sanomat, 2020).

6.3 TUTKIELMAN MERKITYS JA HYÖDYNTÄMINEN

Tutkielman yhteiskunnallinen merkitys ilmenee mielestäni erityisesti mahdollisuutena

saavuttaa enemmän ymmärrystä suomalaisten ajatuksista YK:n listauksen

ensimmäisestä sijasta. Mediassa ja verkkokeskusteluissa on useasti keskusteltu ja

pohdittu kysymystä, ”olemmeko tosiaan maailman onnellisin maa, niin kuin raportissa

on useasti todettu?” Suomen ensimmäisen sija onnellisuudessa on tavoittanut valtavasti

ihmisiä ympäri maailmaa. Se on herättänyt ihailua, hämmennystä ja nostanut Suomen

globaalisti otsikoihin. On kuitenkin hyvin tärkeä ymmärtää ja kuulla myös suomalaisten

ja Suomessa asuvan väestön mielipiteitä listauksen sijoituksesta. Tätä kautta voimme

paremmin ymmärtää, mistä suomalaisten koetut onnellisuuden erityispiirteet koostuvat

ja millaisia mielikuvia onnellisuuteen liitetään.

Tutkielma anti ilmenee mielestäni erityisesti siinä, miten paljon negatiivisia ja jopa

vihaisia mielipiteitä Suomen sijoitus saa aikaan verkkokeskusteluissa. Uskon, että

Suomen YK:n listauksen kärkisijaan liittyvät negatiiviset kommentit auttavat meitä
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toivottavasti ymmärtämään laajemmin, mitkä asiat nähdään onnellisuutta vähentävinä

tai estävinä tekijöinä Suomessa. Keskusteluissa nousi vahvasti esiin kommentoijien

kokema epätasa-arvo, eriarvoisuus ja vääryys, joihin on mielestäni hyvin tärkeä tarttua.

Keskustelijat toivat esiin surunsa, turhautumisensa ja jopa vihansa päätöksentekoa,

hallintoa ja yhteiskunnallisia toimia kohtaan. Kommenteissa nousi esiin keskustelua

siitä, miten kommentoijat kokevat sijoituksen epäoikeudenmukaiseksi, ja sijoituksen

koetaan heikentävän jo ennestään huonompiosaisten suomalaisten asemaa. Useaan

otteeseen keskusteluissa nousi esiin kysymykset ”pitääkö minunkin siis nyt tuntea

onnea, vaikka raha on tiukalla ja elämä tuntuu potkivan päähän”? ja ”onko onneton

kiittämätön, kun ei allekirjoita tutkimuksen tuloksia?”. Toivoisinkin tutkielman antavan

viitteitä keinoista, joilla edistää ihmisten onnellisuutta ja hyvinvointia

yhteiskunnallisella tasolla. Tutkielman merkitys korostuu myös olemassa olevien

onnellisuuden lähteiden tiedostamisessa ja niiden arvostamisessa päivittäisessä

elämässä.

Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuuden onnellisuuteen liittyvissä

tutkimuksissa. Kommenteissa esiintyvät onnellisuuden tutkimuksen maallikkokäsitykset

kuvaavat millaisia asioita maallikot kokevat oleellisiksi tieteellisessä tutkimuksessa.

Kommenttien kautta voimme paremmin ymmärtää, mitä onnellisuuden tutkimuksessa ja

siitä tiedottamisessa tulisi ottaa huomioon, jotta tutkimusten tuloksia voitaisiin

kansalaisten keskuudessa pitää edes jollain tapaa luotettavina. Onnellisuuden

tutkimukseen esitettyjen kommenttien suurin anti ilmenee mielestäni siinä, miten

onnellisuuden käsite jaotellaan kommenteissa vahvasti objektiiviseen ja subjektiiviseen.

Objektiivinen onnellisuus esittäytyy kommenteissa yhteiskunnallisena hyvinvointina ja

liittyy maan elintasoon. Subjektiivinen onnellisuus koetaan kommenteissa taas yksilön

sisäisenä onnellisuuden kokemuksena. Tämän kahtiajakoisen jaottelun kautta voimme

jatkossa kiinnittää huomion siihen, miten näitä oletetusti erilaisia onnellisuuksia tulisi

tutkia.

Työni poiki monia ideoita jatkotutkimukseen. Tässä tutkielmassa on keskitytty vain

verkkokommentoijiin ja sosiaalipsykologisesta näkökulmasta olisi hyödyllistä tutkia

laajemmin ja syvällisemmin minkälaisista asioista ihmiset kokevat omien onnellisuuden

erityispiirteidensä koostuvan. Olisi myös mielenkiintoista tutkia minkälaisia asioita eri
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puolilla Suomea nousee nykypäivänä onnellisuuden erityispiirteiksi ja muuttuvatko

mielikuvat onnellisuudesta eri asuinalueilla.

Kolmas kiinnostava tutkimuksen kohde on, minkälaisen vastaanoton YK:n

onnellisuusraportti, sen tulokset ja menetelmät saavat aikaan listauksen keskellä tai

loppupäässä sijoittuvissa maissa. Tutkielmani kiinnostus on kuitenkin listauksen

ensimmäisen sijan saavuttaneessa Suomessa ja uskon, että YK:n raporttiin löytyy

laajasti erilaisia suhtautumistapoja. Olisi mielenkiintoista tutkia pidetäänkö, tai

voitaisiinko jotain muuta maata pitää oikeutetummin maailman onnellisimpana maana.

Tämän lisäksi, olisi hyvin mielenkiintoista selvittää minkälaisena Suomen

onnellisuuden erityispiirteet näyttäytyvät muissa maissa tai kulttuureissa, ja voidaanko

Suomen ensimmäistä sijaa pitää yleisesti hyväksyttävänä. Viimeisimpänä, olisi myös

kiinnostava selvittää millainen painoarvo YK:n onnellisuusraportilla on yleisesti

yhteiskunnallisessa tai globaalissa keskustelussa.

Entä sitten YK:n listauksen tulos ja kommenteissa useasti esiintyvä kysymys: ”miksi

Suomi on jälleen listattu maailman onnellisimmaksi maaksi?” New York Times -

lehdessä julkaistun artikkelin (Cramer, 20.3.2020) mukaan onnellisuus, ainakin siten

kuin se on raportissa määritelty, ei kerro siitä, miten hyvin ihmiset ilmaisevat tunteitaan.

Vastaavan päätelmän voi nähdä esiintyvän myös tutkielmani tuloksista. Helliwell

kommentoi New York Times -lehden haastattelussa raportin onnellisuuden mittaavan

yleistä tyytyväisyyttä elämään ja luottamusta siihen, että ihmiset pitävät huolta

toisistaan. Helliwell kommentoi ”onnellisilla ihmisillä ei välttämättä ole korkein

hymykerroin” vaan – ”He luottavat toisiinsa ja välittävät toisistaan ja se pohjimmiltaan

saa aikaan paremman elämän” (Cramer, 20.3.2020). Tämä luottamus ja toisista

huolehtiminen esiintyy tutkielmassani myös yhtenä suomalaisen onnellisuuden

erityispiirteenä. Kommenttien mukaan Suomessa pidetään huoli myös heikoimmista,

vaikka onnellisuutta ei aina ulospäin näkisikään. Ehkäpä juuri siksi, Suomi on jälleen

maailman onnellisin maa.
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