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1 Johdanto 

Viimeisen sadan vuoden aikana kehittynyt nopeasyklinen kulutuskulttuuri ja houkutuksia herättelevä 

markkinointi ovat saaneet ihmiset haluamaan säännöllisesti jotain uutta, metsästämään parhaita 

alennuksia ja myös katumaan tehtyjä hutiostoksia. Mainokset ovat tehokkaita luomaan painetta 

päätöksentekoon – fraasit ”myynnissä vain rajoitetun ajan”, ”tätä tarjousta et voi ohittaa” tai ”osta 

vielä kun voit” painostavat ostamaan vaikka varmuuden vuoksi, jotta ohitettu mahdollisuus ei jäisi 

kaduttamaan. Samaan aikaan kun mainokset kannustavat ostamaan uutta, yleistyy kuitenkin tietous 

tarpeesta muuttaa kulutustapoja kestävämmiksi. Tämä kehityssuunta on tehnyt henkilökohtaisista 

kulutusvalinnoista yhteiskunnallisesti merkityksellisempiä. Ostaminen ja toisaalta ostamatta 

jättäminen ovat kannanottoja, joita kansalaiset voivat käyttää näkökantojensa esille tuomiseen. 

 

Monet suuret, kulutusjuhliksikin kutsutut, ostamiseen kannustavat päivät tai ajanjaksot ovat 

kasvaneet suuriksi Yhdysvalloissa ja levinneet sieltä myös muualle maailmaan. Juhlapyhät kuten 

halloween, ystävänpäivä ja erityisesti joulu ovat kaupallistuneet, ja sen myötä niihin liittyviin 

käytäntöihin kuuluu nykyään olennaisena uusien tavaroiden ostaminen. Viime vuosina Suomessa on 

saanut jalansijaa myös yhdysvaltalaislähtöinen alennuspäivä Black Friday, jota vietetään vuosittain 

marraskuun neljäntenä perjantaina. Black Friday -päivänä monet liikkeet mainostavat alennettuja 

hintojaan. Päivä on osoittanut menestyksekkääksi, sillä monet tilastot todistavat kuluttajien ostavan 

silloin huomattavasti tavanomaista perjantaita enemmän (Klarna, 2021; Samsung Electronics Nordic, 

2021). Sillä on onnistuttu herättämään suurta mielenkiintoa, sillä kuluttajien on tunnistettu kuvaavan 

sitä spektaakkelina, joka on nähtävä omin silmin (Smith & Raymen, 2017).  

 

Valtamediassa on tuotu esiin päivän haitallisia puolia. Alennusten on todettu olevan usein valheellisia 

(Hintaopas, 2021) ja ostopäivää on moitittu eräänlaiseksi yritysvastuun vapaapäiväksi, jona ei tarvitse 

välittää ostosjuhlahumussa halvalla myydyn tavaran tuotannosta seuraavista ihmisoikeusongelmista 

ja ympäristötuhoista (HS, 25.11.2021). Hypermarkettiketju Prisman teettämän kyselyn perusteella 

suurempi osuus suomalaisista kuluttajista käyttäytyy impulsiivisesti kuin suunnitellusti Black Friday 

-ostoksissaan (Prisma, 2021). Monet kulutuksen ympäristövaikutuksista huolestuneet ovatkin 

ihmetelleet ilmastokriisin aikana järjestettävää ostamiseen kannustavaa päivää ja kritisoineet sitä sen 

tavasta kannustaa ihmisiä ostamaan ilman harkintaa ostoksen todellisesta tarpeellisuudesta. Kiritiikki 

heijastaa sitä, miten ihmiskunnan kulutustapojen selkeät vaikutukset ympäristön tilaan ovat tehneet 

kuluttamisesta poliittisempaa kuin ennen (Zorell & Denk, 2021). Ihmisten halua vaikuttaa 
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yhteiskunnallisiin asioihin kulutuspäätöksillään kutsutaan termillä poliittinen kuluttajuus (political 

consumerism). Poliittiseen kuluttajuuteen lukeutuu erilaisia tekoja boikoteista mielipidekirjoitusten 

kirjoittamiseen, ja niiden taustalla on huoli yritysten haitallisista vaikutuksista maapallon ja ihmisten 

hyvinvointiin (Stolle & Micheletti, 2013). 

 

Black Friday -päivään osallistumatta jättäminen ja siitä muille viestiminen voidaan nähdä poliittisena 

kuluttajuutena, joka on kansalaisten osallistumisen muotona herättänyt tutkijoissa kiinnostusta 

viimeisten vuosikymmenien aikana. Tutkin tässä maisterintutkielmassa kuluttajien kirjoittamissa 

teksteissä ilmenevää kriittisyyttä Black Friday -päivää kohtaan poliittisen kuluttajuuden 

näkökulmasta. Tutkimusaineistona olen käyttänyt 31 blogitekstiä ja kuutta sanomalehdessä julkaistua 

kirjoitusta, joiden aiheena on Black Friday -alennuspäivä. Empiirisessä osiossa selvitän 

diskurssianalyysin keinoin, miten blogitekstit ja lehtikirjoitukset ilmentävät poliittista kuluttajuutta ja 

miten niissä perustellaan Black Friday -päivän haitallisuutta. Kuutta erilaista teksteistä tunnistamaani 

diskurssia esittelemällä muodostuu kattava kuva Black Friday -päivää kritisoivien tekstien sisällöstä. 

Tutkielmassani tekemäni johtopäätökset pohjaan diskursseista sekä niiden kontekstista tekemiini 

tulkintoihin.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Kuluttajuuden ja kansalaisuuden on 2000-luvun alusta lähtien tunnistettu tulleen määreinä lähemmäs 

toisiaan (Micheletti, 2003; Trentmann, 2007).  Kulutusyhteiskunnan kehitys on johtanut yksityisenä 

tai julkisena koettujen asioiden kohtaamiseen ja yhteen kietoutumiseen ihmisten arkipäiväisissä 

valinnoissa. Kulutustottumukset ovat opittujen sosiaalisten käytäntöjen tulos, ja sosiaaliset käytännöt 

taas ovat sidosteisia ympäröivän yhteiskunnan tarjoamiin puitteisiin. Ympäröivä yhteiskunta 

vaikuttaa siis kuluttajien toimintaan, mutta toisaalta kuluttajilla on yhä suurempi rooli yhteiskunnan 

muuttamisessa muun muassa sen vuoksi, että monien nykyajan kulutustuotteiden ja -palveluiden, 

kuten viestintäpalveluiden ja matkailun toiminta perustuu kuluttajien omalle aktiiviselle toiminnalle. 

Kuluttajan ja kansalaisen roolin yhteen kietoutuneisuutta kuvaa termi, jota käsittelen tässä 

tutkielmassa – poliittinen kuluttajuus. Poliittisen kuluttajuuden tutkimuksessa kulutus nähdään 

kansalaisten tapana tuoda esiin oma poliittinen identiteettinsä sekä keinona tehdä oma osansa 

sosiaalisten ja ympäristöllisten ongelmien ratkaisemiseksi. (Trentmann, 2007.) 
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Poliittiset kuluttajat tekevät henkilökohtaisia ostopäätöksiä sen perusteella, mitä ihmiskunnalle 

kollektiivisia seurauksia tuotteiden tuotannolla on. Poliittinen kuluttajuus sisältää kuluttajan yksin 

sekä yhdessä muiden kanssa toteuttamia tekoja. Esimerkiksi keskusteleminen toisten kuluttajien 

kanssa ostopäätösten vaikutuksista on myös osa poliittista kuluttajuutta. Ilmiö rikkoo täten rajoja 

yksityisenä ja julkisena koetun välillä. (Stolle ja Micheletti, 2013, s. 42.) Vaikkakin ilmiö on 

käsitteellistetty vasta 2000-luvun alussa, kuluttajat ovat yhdistäneet voimansa saadakseen aikaan 

muutosta parempaan jo satojen vuosien ajan: esimerkiksi ostoboikotteja on hyödynnetty historian 

saatossa kolonialismia, tuotteiden korkeita hintoja ja huonoa laatua vastaan (Micheletti, 2003, s. 37–

42).  

 

Poliittisen kuluttajuuden ilmiötä voi tutkia erityisesti kansalaisten poliittisen osallistumisen muotona 

tai tiedostavaa kulutuskäyttäytymistä määrittävänä asiana. Tässä tutkielmassa keskityn enemmän 

jälkimmäiseen lähestymiskulmaan. Mediassa näkyvyyttä saaneet kriittiset mielipiteet Black Friday -

päivää kohtaan ovat herättäneet keskustelun, jolla voi väittää olleen vaikutusta ihmisten 

suhtautumiseen alennuspäivää kohtaan. Kun uutisointi ja erilaiset kannanotot nostavat esiin kriittisiä 

näkökulmia Black Friday -päivään liittyen, yksittäiset ihmiset tulevat todennäköisemmin pohtineeksi 

päivään liittyviä mahdollisia eettisiä kysymyksiä. Osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä 

tulee tällöin ihmisiltä tietoisempi päätös.  

 

Black Friday -päivän kritiikin tarkasteleminen poliittisen kuluttajuuden ilmiönä on mielenkiintoista 

ja tärkeää siksi, että kritiikki ilmentää länsimaisen kulutuskulttuurin seurauksista huolestuneiden 

ihmisten suhtautumista kulutusta kannustaviin tapahtumiin. Päivään kohdistuva kritiikki kertoo myös 

kulutuskriittisten ihmisten suhtautumisesta yritysten tapoihin markkinoida tuotteitaan nykypäivänä. 

Black Friday -päivänä alennuksessa ei ole vain yksittäinen tuoteryhmä, vaan tarjontaa on 

lomamatkoista elektroniikkaan. Kun keskustellaan Black Friday -päivän haitoista, tullaan samalla 

keskustelleeksi ylikuluttamisen haitoista yleisesti muinakin päivinä vuodessa – päivää voi siis olla 

osaltaan jopa kiittäminen siitä, että se nostaa kulutustottumukset yleiseksi keskustelunaiheeksi. 

 

Tutkimukseni tuo uudenlaista näkemystä poliittisen kuluttajuuden tutkimukseen, sillä kuluttajien 

suhtautumista alennuskampanjoihin ei ole tiettävästi tutkittu aiemmin poliittisen kuluttajuuden 

näkökulmasta. Koska tutkimusaineistona käytetään media-aineistoa, tutkimus myös vastaa aiemmin 

peräänkuulutettuun tarpeeseen tutustua paremmin median merkitykseen poliittiselle kuluttajuudelle. 

Esimerkiksi Yangin ja Baringhorstin (2019) mukaan poliittisen kuluttajuuden tutkimuksessa on 
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aukko syvällisemmästä perehtymisestä muuttuneen mediaympäristön vaikutuksesta poliittisen 

kuluttajuuteen. Myös Jacobsen (2017) on peräänkuuluttanut enemmän tutkimusta internetin ja 

sosiaalisen median merkityksestä aktivisteille kuluttajien liikkeelle saamisessa. Zorell ja Denk (2021) 

puolestaan ovat poliittisen kuluttajuuden dynaamisuuden vuoksi suosittaneet tutkijoille 

tarkkaavaisuutta yhteiskunnallisen tilanteen kehityksen suhteen, jotta kuluttajien tapoja kohdata 

moninaisia yhteiskunnallisia ongelmia osattaisiin jatkossakin tulkita ajankohtaisella tavalla. 

 

Oma tutkimukseni tulkitsee ennen muuta asenneilmapiiriä Black Friday -päivän ympärillä ja antaa 

ajankohtaisen katsauksen siihen, mitä mielipidevaikuttajat haluavat viestiä kulutuskulttuurin 

ongelmallisuuksista toisille kuluttajille. Yleinen kriittisyys Black Friday -päivää kohtaan on jo saanut 

esimerkiksi monet yritykset toteuttamaan vastatekoja päivälle. Ilmiön tunteminen on tärkeää siksi, 

että se auttaa ymmärtämään paremmin ihmisten ajatuksia kuluttamiseen kannustavan markkinoinnin 

ja ilmastopaineiden ristiriidoista sekä mahdollisesti ennustamaan poliittisen kuluttajuuden ilmiön 

kehittymistä jatkossa. 

 

Kuluttajien välisellä tiedonvaihdolla nähdään olevan suuri merkitys poliittisen kuluttajuuden viestin 

leviämiselle (Zorell & Denk, 2021). Tutkimusaineistona on täten mielekästä käyttää kuluttajien 

itsensä luomia tekstejä, joilla he pyrkivät vakuuttamaan toisia ihmisiä kannoistaan. Aineistoon 

valitsemissani teksteissä käsitellään Black Friday -päivää kriittisestä näkökulmasta ja opastetaan 

esimerkiksi valheellisten alennusten välttämiseen sekä kerrotaan vaihtoehtoisista tavoista viettää 

kyseistä päivää. Blogi- ja lehtikirjoitukset ovat perusteltu tutkimusaineisto siitä syystä, että ne 

tavoittavat paljon lukijoita ja niillä on potentiaalia vaikuttaa lukijoiden kulutuskäyttäytymiseen. 

Monissa tutkimuksessa käytettävistä blogeista on normaalisti tapana esitellä tehtyjä ostoksia ja täten 

ne ovat antaneet lukijoille kimmokkeita ostamiseen. Kun blogissa onkin kirjoitus, joka suhtautuu 

kuluttamiseen kriittisesti, lukija pääsee pohtimaan omaa suhtautumistaan Black Friday -alennuksiin 

tai tulee vähintäänkin tietoiseksi siitä, että alennuspäivään voi suhtautua myös kriittisesti. Lehdissä 

olevat kirjoitukset taas tavoittavat vielä laajemmin erilaisia kuluttajien viiteryhmiä, kuten muun 

muassa tulotasoltaan, iältään ja kiinnostuksenkohteiltaan erilaisia kuluttajia. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja työn rakenne 

Toteuttamani tutkimus on laadullinen, mikä ilmenee paitsi laadullisen aineiston käytössä, myös työn 

luonteessa. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista esimerkiksi tutkittavan ilmiön 
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käsitteellistäminen ja sen tutkiminen ikään kuin ”sisältä päin”, tutkijan omien teoreettisten 

näkökulmien iso merkitys sekä aineistonkeruun ja teorian kehittämisen vuorovaikutus (Kiviniemi, 

2018, s. 77–78). Tutkimusmenetelmänä hyödynnän diskurssianalyysia, jonka keinoin pyrin 

tunnistamaan tutkittavasta aineistosta erilaisia toistuvia diskursseja ja pureutumaan niihin tarkemmin. 

Tutkimusaineiston analyysin kautta pyrin luomaan perusteellisen ymmärryksen niistä argumenteista, 

joita kirjoittajat käyttävät viestiessään Black Friday -päivän haitallisuudesta. Analyysissa pohdin 

myös löydöksiäni suhteessa poliittisen kuluttajuuden tutkimuksessa tunnistettuihin poliittisille 

kuluttajille ominaisiin piirteisiin. 

 

Tämän tutkielman tavoite on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millainen poliittisen kuluttajuuden ilmiö on Black Friday -alennuspäivän kritiikki? 

 

2. Miten Black Friday -päivän haitallisuutta perustellaan blogiteksteissä, kolumneissa ja 

mielipidekirjoituksissa? 

 

Tutkimukseni pohjautuu aiempiin tutkimuksiin Black Friday -päivästä sekä poliittisen kuluttajuuden 

käsitteeseen ja kyseisten ilmiöiden ympärille syntyneeseen keskusteluun. Toisessa luvussa käyn läpi 

olemassa olevaa tutkimusta ja tilastotietoa Black Friday -päivästä kansainvälisesti ja Suomessa. 

Kolmannessa luvussa esittelen keskeistä kirjallisuutta poliittisesta kuluttajuudesta ja perustelen, 

minkä vuoksi se on nykypäivänä merkittävä ilmiö. Neljännessä luvussa esittelen diskurssianalyysia 

tutkimusmenetelmänä sekä kerron käytettävästä aineistosta ja tutkimuksen kulusta. Viidennessä 

luvussa pureudun aineistosta löytämiini diskursseihin ja peilaan niitä niiden kontekstiin. Tämän 

jälkeen esittelen viimeisessä luvussa löydöksiäni ja johtopäätökseni suhteessa mainittuihin 

tutkimuskysymyksiin.  

 

 

 

 

 

 

 



    6 

 

 

2 Black Friday  

 

Black Friday on ilmiönä kokoonsa nähden melko vähän tutkittu. Akateemisessa tutkimuksessa 

korostuu erityisesti kolme lähestymiskulmaa ilmiöön: Black Friday -päivänä esiintyvä väkivalta, 

kuluttajien käyttäytyminen sekä asenteet Black Friday -päivää kohtaan ja se, miten yritykset voisivat 

ottaa päivästä parhaimman mahdollisen hyödyn irti. Käsittelen tässä osiossa erityisesti 

kuluttajanäkökulmasta tehtyjä tutkimuksia. Lisäksi käyn läpi tilastotietoa, kyselytutkimusten tuloksia 

sekä uutisjuttuja liittyen Black Friday -päivän viettoon Suomessa. 

 

2.1 Black Friday kansainvälisenä kulutusilmiönä 

Black Friday -termin alkuperälle on monenlaisia tarinoita, mutta liike-elämässä sitä on käytetty 

Yhdysvalloissa kuvaamaan kiitospäivän jälkeistä perjantaita 1980-luvulta lähtien. Ajan kuluessa 

Black Friday -päivän tunnettavuus on kasvanut, kun liikkeet ovat onnistuneet erilaisilla 

markkinointimenetelmillä, kuten alennusten rajatulla kestolla, herättämään huomiota ja 

houkuttelemaan ihmisiä tekemään ostoksia. Päivän ajoittaminen lähelle joulunaikaa on myös lisännyt 

sen menestystä, sillä joulua edeltävät alennusmyynnit ovat otollista aikaa lahjaostoksille. Tätä myötä 

päivästä on kasvanut Yhdysvalloissa juhlittu kulutuspäivä, jonka suosion myös myyntitilastot 

osoittavat. (Thomas & Peters, 2011.) Suomessa Black Friday -päivää vietettiin ensimmäisen kerran 

vuonna 2011 Inkoossa, kun entinen rallikuski Marcus Grönholm päätti järjestää sen omistamassaan 

kauppakeskuksessa (Yle, 23.11.2018). Tuolloin ei ollut vielä tietoa siitä, millaiseksi alennuspäivä 

voisi ilmiönä kasvaa Suomessa.  

 

Black Friday -päivällä on pisin historia ja myös luultavasti suurin näkyvyys Yhdysvalloissa, joten 

suurin osa tutkimuksista siihen liittyen on myös toteutettu siellä. Muun muassa Kwon ja Brinthaupt 

(2015) ovat tutkineet yhdysvaltalaisten kuluttajien syitä osallistua Black Friday -päivän 

ostoshuumaan ja todenneet, että silloin ostoksia tekeviä houkuttelee erityisesti mielihyvä, jonka 

ostamisesta ja shoppailukokemuksesta kokonaisuudessaan saa. Yhdysvaltalaisten kulutustapoja 

Black Friday -päivänä ovat tutkineet muun muassa Thomas ja Peters (2011). Heidän tekemissään 

kuluttajahaastatteluissa korostui alennuspäivän kuvaaminen selviytymistaisteluna ja ”sotatantereena” 

kilpailuasetelman ja toisten kuluttajien aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi. He näkevät päivän 

vietossa yhtymäkohtia juhlapyhiin, sillä päivän kulkua suunnitellaan tarkasti etukäteen, kaupoissa 

käydään perheen tai ystävysten kesken ja päivään liittyvät asiat ovat aikasidonnaisia. Naisten on 
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huomattu hyödyntävän Black Friday -tarjouksia enemmän kuin miesten, ja Thomas ja Peters (2011) 

uskovatkin päivään liittyvien kulutustottumusten olevan tärkeitä erisukupolvisten naisten välisen 

yhteisöllisyyden ja kiintymyksen tunteen luomisessa. 

 

Uutisoinnissa on erityisesti Yhdysvalloissa painottunut Black Friday -päivänä tapahtuvasta 

aggressiivisesta käyttäytymistä kertominen. Kuluttajat saattavat ryhtyä väkivaltaisiin toimiin, kun he 

kilpailevat rajatusta määrästä alennettuja tuotteita. Yhdysvaltalainen uutismedia The Hustle ylläpitää 

tilastoa Black Friday -päivänä tapahtuneista alennusmyynteihin liittyneistä loukkaantumisista ja 

kuolemista. Sen mukaan suurin osa niistä on tapahtunut liikkeiden sisällä ja toiseksi eniten tapahtumia 

on sattunut sisäänkäynnin lähettyvillä. Vuosien 2006 ja 2018 välillä Yhdysvalloissa raportoitiin 108 

loukkaantumisesta ja seitsemästä kuolemasta. Mediahuomiota sai vuonna 2008 tapaus, jossa 

Walmartin työntekijä menehtyi jäädessään rynnivän väkijoukon alle. (The Hustle, 23.11.2019.)  

 

Lennon, Johnson ja Lee (2011) ovat tarkastelleet yhteyksiä kuluttajien aggressiivisen käyttäytymisen 

ja Black Friday -päivään suhtautumisen välillä. Tutkimuksessa ilmeni, että alennusostoksiaan tarkasti 

suunnittelevat kuluttajat käyttäytyvät todennäköisesti aggressiivisemmin muita kuluttajia kohtaan 

kuin sellaiset kuluttajat, jotka eivät tee tarkkaa etukäteissuunnitelmaa ostoksistaan (Lennon ym., 

2011).  Smith ja Raymen (2017) ovat tutkineet väkivaltaista käyttäytymistä Black Friday -päivänä 

Iso-Britanniassa sosiaalitieteellisestä näkökulmasta ja todenneet, että päivän tulo Iso-Britanniaan 

lieveilmiöineen merkitsi liberaalin kuluttajakapitalismin voittoa, sillä siitä seuranneissa tapahtumissa 

näkyi kuluttajien turvattomuuden tunteen yhdistyminen ”raakaan individualismiin”. Suomessa ei ole 

uutisoitu yhteenotoista, jotka olisivat johtuneet Black Friday -alennuksista. 

 

Osa tutkimuksista on tehty erityisesti yritysten hyödyksi, jotta ne voisivat sovittaa markkinointi- ja 

myyntistrategiansa kuluttajien aikomuksiin sopiviksi. Swilley ja Goldsmith (2013) ovat perehtyneet 

yhdysvaltalaisten kuluttajien asenteisiin ja aikeisiin Black Friday- ja Cyber Monday -alennuspäivinä. 

Cyber Monday on erityisesti verkkokauppojen alennuspäivä, jota vietetään Black Friday -päivän 

jälkeisenä maanantaina. 225 kuluttajan kyselytutkimus paljasti, että näihin päiviin liittyy erilaisia 

hedonistisia osallistumismotiiveja: Black Friday ja ostoskeskuksissa asioiminen houkuttavat 

kokemuksellisuutensa vuoksi, ja Cyber Monday taas käytännöllisyytensä vuoksi, sillä ostaminen on 

helpompaa verkkokaupoista. Kummatkin päivät nähtiin hyvinä ajankohtina lahjaostoksille. Swilley 

ja Goldsmith (2013) suosittelivat täten yrityksille shoppailun elämyksellisyyden lisäämistä Black 
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Friday -päivänä sekä Cyber Monday -tarjousten eksklusiivista tarjoamista sellaisille kuluttajille, jotka 

ostivat jotain Black Friday -päivänä.  

 

Tehdyistä tutkimuksista lähimpänä omaani on Sauran, Reyes-Menendezin ja Palos-Sanchezin (2019) 

tekemä tutkimus, vaikkakaan se ei tarkastele Black Friday -päivää lähtökohtaisesti kriittisesti. Saura 

ja kollegat (2019) ovat tutkineet espanjalaisten kuluttajien reaktioita elektroniikkamyyjien Black 

Friday -tarjouksiin Twitter -viestejä eli twiittejä tarkastelemalla. Tutkimuksessa näkyi kuluttajien 

tyytymättömyys valheellisiin alennuksiin. Kuluttajien ilmaisut twiiteissä olivat positiivissävytteisiä 

erityisesti puhuttaessa lyhytkestoisista ja rajallisista tarjouksista sekä älypuhelinten tarjoushinnoista. 

Negatiivisia ne olivat puhuttaessa esimerkiksi alennushuijauksista sekä asiakaspalvelun 

epäonnistumisesta. Tulosten perusteella tutkijat ehdottivat yrityksille pitäytymistä niissä 

markkinointistrategioissa, jotka saavat kuluttajat tuottamaan positiivista puhetta sosiaaliseen 

mediaan. (Saura ym., 2019.) 

 

Kestävyysnäkökulmaa on tuotu esiin Sailerin, Wilfingin ja Strausin (2022) toimesta artikkelissa, joka 

tarkastelee Black Friday -päivänä ilmenevää viher- ja sinipesua. Yksinkertaisimmillaan määriteltynä 

viherpesu tarkoittaa ristiriitaa yrityksen markkinoinnin ja todellisten tekojen välillä. Toisin sanoen 

ympäristöystävällisyydestä viestitään ulospäin, mutta todellisuudessa ympäristötekoja ei tehdä tai ne 

ovat vähäisiä merkitykseltään. (Delmas & Burbano, 2011.) Sinipesu tarkoittaa samaa, mutta 

yhteiskuntavastuun tekojen suhteen (Berliner & Prakash, 2015, s. 116). Sailer ja kollegat (2022) 

tutkivat vastuullisena itseään mainostavien muotibrändien Instagram-profiileja ja löysivät suuresta 

osasta niitä joitain heidän määrittelemistään viher- tai sinipesun muodoista. Yleisin viher- tai 

sinipesun muoto oli ilmoitus siitä, että osa tuotteen myyntihinnasta lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. 

Huomioitavaa on, että tämä ei kaikkien tutkijoiden näkemyksestä ole viherpesua. Tutkimuksen 

toisessa osassa ilmeni, että vastuullisuutta esille tuova markkinointi vetoaa erityisesti ihmisiin, jotka 

ovat huolissaan ympäristön tilasta sekä sosiaalisista ongelmista ja jotka ovat kriittisiä perinteisiä 

Black Friday -kampanjoja kohtaan. Näiden ihmisten asenne ei välttämättä näy heidän käytöksessään. 

Heihin, jotka todellisuudessa elävät ja kuluttavat vastuullisuuden periaatteiden mukaan, 

vastuullisuuteen vetoava markkinointi ei tehoa. (Sailer ym., 2022.)  

 

Black Friday -päivän menestystä ovat todennäköisesti avittaneet ainakin ajoitus marraskuulle, 

tehokkaat markkinointitekniikat sekä viime vuosina verkkokaupan yleistyminen. Thomas ja Peters 

(2011) kutsuvat Black Friday -päivää nimityksellä ”muka-loma” (pseudo-holiday). Nimitys kuvaa 
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sitä, miten päivää vietetään Yhdysvalloissa kuin juhlapyhää, vaikka se ei sellainen virallisesti ole. 

Smith ja Raymen (2017) ovat pohtineet syynä Black Friday -päivän suosiolle sen tuomaa vaihtelua 

monotoniseen työarkeen sekä shoppailun aiheuttamia mieluisia tunteita kuluttajille. Alennusmyynnit 

ja kulutusluottojen helppo saatavuus tekevät ostamisen ja nopean nautinnon hankkimisesta 

yksinkertaista. Päivän lähestyessä sitä koskeva puhe mediassa luo jännitystä ja odotuksen tunnelmaa, 

ja tilaisuuden ohittaminen saattaa aiheuttaa heidän mukaansa kuluttajassa jopa ahdistusta. (Smith & 

Raymen, 2017.) Black Friday -päivään ikään kuin tiivistyy modernin kulutuskulttuurin 

mahdollisuudet ja sudenkuopat. Yrityksille päivä on otollinen ajankohta saada tavara liikkumaan ja 

myyntitilastot parempaan suuntaan ennen kalenterivuoden loppua, mutta riskinä on tarjonnan ja 

kysynnän epätasapainosta johtuva tyytymättömyys asiakkaissa sekä tämän seuraukset. Kuluttajille 

päivä on mahdollisuus nauttia ostosten tekemisestä ja tehdä hyviä löytöjä, mutta vaarana on 

ostohuuman aiheuttama varojen yli eläminen, tarpeettomien ostosten tekeminen, huijatuksi tuleminen 

tai jopa väkivalta. 

 

2.2 Black Friday -alennuspäivän vietto Suomessa 

Kuten aikaisemmin mainittu, Black Friday -päivää vietettiin Suomessa ensimmäisen kerran 

yksittäisessä kauppakeskuksessa vuonna 2011. Enemmän huomiota se on saanut arviolta vuodesta 

2015 alkaen. Kyseisenä vuonna esimerkiksi Yle uutisoi Black Friday -päivän tulosta Suomeen ja 

haastatteli Kaupan liiton asiantuntijaa, joka ei uskonut päivän nopeaan läpimurtoon, koska hän epäili 

suomalaisten pitäytyvän mieluummin perinteisissä alennusmyyntien ajankohdissa (Yle, 20.11.2015). 

Kuitenkin jo seuraavana vuonna Yle uutisoi Black Friday -päivän johdosta ruuhkaantuneista 

kivijalka- ja verkkokaupoista (Yle, 25.11.2016). Viime vuosina Black Friday ei ole jäänyt vain yhteen 

päivään, vaan monet liikkeet ovat mainostaneet viikon tai pidemmänkin aikaa kestäviä Black Week 

-tarjouksia. Marraskuuhun ajoittuu myös kiinalaislähtöinen alennuspäivä Single’s Day eli sinkkujen 

päivä, jota vietetään 11.11. sekä kuun lopussa vietettävä Cyber Monday. 

 

Suomalaisten kuluttajien suhtautumisesta Black Friday -alennuksiin on tehty erilaisia 

kyselytutkimuksia. Samsung Electronics Nordicin teettämän tutkimuksen perusteella vuonna 2021 

keskiverto suomalaisvastaaja suunnitteli käyttävänsä Black Friday -ostoksiin noin 180 euroa. 45 

prosenttia vastaajista odotti päivää aikeenaan ostaa jokin tietty tuote. Neljäsosa ihmisistä oli 

päättänyt, ettei osta mitään. (Samsung Electronics Nordic, 2021.) Maksupalvelu Klarnan tilastojen 

mukaan vuonna 2021 Black Week -viikon aikana suosituimpia tuotteita verkkokaupassa olivat 



    10 

 

 

lapsille suunnatut tuotteet, elektroniikka sekä kauneuden ja terveyden tuotteet (Klarna, 2021). Myös 

hypermarketketju Prisma teetti kyselyn asiakasomistajilleen vuonna 2021. 2608 vastaajasta 49 

prosenttia oli valmiita käyttämään ostoksiin yli 100 euroa. Vastausten perusteella suurimpana syynä 

jättää osallistumatta Black Friday -päivään oli se, ettei ollut tarvetta ostaa mitään uutta. 30 prosenttia 

vastaajista ilmoitti syykseen ostosten tekemättä jättämiselle liikakulutuksen vähentämisen. (Prisma, 

2021.) 

 

Suomalaisissa valtamedioissa on julkaistu uutisia ja näkökantoja, jotka esittelevät Black Friday -

alennuksia kriittisestä näkökulmasta. Esimerkiksi Helsingin Sanomien vuonna 2021 julkaistussa 

artikkelissa yritysvastuun katoamisesta Black Friday -päivänä kerrottiin yritysten 

vastuullisuusviestinnän ja todellisen tuotannon ongelmien välisestä ristiriidasta sekä annettiin ohjeita 

kuluttajalle vastuullisempaan ostamiseen (HS, 25.11.2021). Samana vuonna Yle osallistui osaltaan 

kritiikkiin järjestämällä chat-keskustelun aiheena ”Älä osta mitään turhaa” (Yle, 25.11.2021). 

Uutisointia on ollut lisäksi siitä, miten alennukset eivät välttämättä ole niin merkittäviä kuin 

mainoksissa annetaan ymmärtää tai ne voivat olla suoranaista huijausta (esim. IS, 23.11.2021). 

Hintavertailupalvelu Hintaoppaan teettämä tutkimus onkin todistanut tuotteiden hintojen 

edestakaisen nostamisen ja laskemisen Black Week -viikon aikana (Hintaopas, 2021). 22 prosentilla 

tuotteista hinnat olivat jopa nousseet vuonna 2020 marraskuun alun ja Black Friday -päivän välillä, 

mistä voi päätellä, että alennukset eivät kata kaikkia tuotteita ja todellisista alennuksista johtuvia 

pienempiä myyntikatteita kompensoidaan nostamalla tiettyjen tuotteiden hintoja. Kokonaisuudessaan 

Black Friday oli kuitenkin vuonna 2020 vuoden edullisin ostospäivä. (Hintaopas, 2021.) 

 

Jo ennen Black Friday -päivän tuloa Suomessa on vietetty Älä osta mitään -päivää. Näitä kahta 

vietetään samana päivänä. Älä osta mitään -päivä on kansainvälisistä kampanjoista inspiraationsa 

saanut Luontoliiton kampanja, joka on vuodesta 1993 herätellyt ihmisiä pohtimaan 

kulutuskäyttäytymistään ja erityisesti sen seurauksia ympäristölle. Kampanja on saanut jonkin verran 

näkyvyyttä mediassa. Se kannustaa ensisijaisesti kuluttajia jättämään ostamatta tavaroita, mutta myös 

esimerkiksi järjestämään omia tempauksia toisten ihmisten huomion herättämiseksi tai ottamaan 

yhteyttä yrityksiin ja vetoamaan niihin, jotta ne eivät ottaisi osaa Black Friday -alennuksiin. (Luonto-

Liitto, 2022.) 
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3 Poliittinen kuluttajuus 

 

Poliittinen kuluttajuus käsitteenä on herättänyt kiinnostusta eritoten poliittisen osallistumisen 

tutkimuksessa viimeisten vuosikymmenten aikana. Tässä osiossa käyn läpi keskeistä kirjallisuutta 

poliittisesta kuluttajuudesta ja tarkastelen sen neljää erilaista ilmenemismuotoa.  

 

3.1 Poliittinen kuluttajuus vaikuttamismuotona 

Yleisimmin käytetty määritelmä poliittisesta kuluttajuudesta on peräisin Michele Michelettiltä 

(2003). Michelettin mukaan poliittinen kuluttajuus on yksinkertaisimmillaan ”kansalaisen halua 

vaikuttaa liiketoimintaan”. Kulutuksesta tulee poliittista silloin, kun henkilö tekee kuluttaessaan 

sellaisia päätöksiä, joilla hän pyrkii muuttamaan epämieluisia institutionaalisia tai markkinoilla 

olevia käytäntöjä. Poliittiset kuluttajat toimivat erilaisissa valintatilanteissa sen perusteella, miten he 

itse kokevat olevan oikein ja reilua. Poliittinen kuluttajuus voi liikkeenä pakottaa markkinatoimijoita 

muuttamaan käytäntöjään. (Micheletti, 2003, s. 2 & 75.) Tutkijoiden mielenkiinto poliittista 

kuluttajuutta kohtaan pohjautuu erityisesti sen mahdollisuuteen haastaa ajatus siitä, että politiikkaa 

harjoitettaisiin vain perinteisin, demokraattisissa valtioissa totutuin keinoin (Micheletti, 2003, s. 25). 

Poliittisten kuluttajien osallistumisen taso vaihtelee: jotkut voivat harjoittaa poliittista kulutusta 

esimerkiksi valitsemalla satunnaisesti vastuullisuusmerkillä merkityn tuotteen eettisistä syistä, toiset 

boikotoida tiettyä tuotetta lyhyen ajanjakson ajan ja jotkut taas muuttaa koko elämäntapansa 

vastuullisuusoppaiden mukaiseksi (Stolle & Micheletti, 2013, s. 25–26). 

 

Michelettin (2003, s. 24–25) mukaan poliittinen kuluttajuus ilmentää 2000-lukua läntisessä 

maailmassa olemalla vähemmän byrokraattinen, joustavampi, käytännöllisempi ja arkipäiväisempi 

tapa osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hän kuvaa tämänkaltaista muutosta 

yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa termillä ”yksilöllistynyt kollektiivinen toiminta” (individualized 

collective action). Yksilöllistynyttä kollektiivista toimintaa tapahtuu spontaanisti erilaisissa 

ympäristöissä. Toimijana siinä on kansalainen, joka toimii yhteisen hyvän puolesta, mutta itselleen 

sopivilla keinoilla. Hän hakee toiminnallaan myös henkilökohtaista merkityksellisyyden tunnetta. 

Toimija osoittaa sitoutuneisuutta ajettaviin yhteisen hyvän asioihin käytännön teoilla, kuten 

ostopäätöksillä ja odottaa myös muiden toimivan samoin. (Micheletti, 2003, s. 25–28.)  
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Poliittinen kuluttajuus määritellään poliittisen osallistumisen tutkimuksessa osaksi elämänpolitiikkaa 

(life politics). Elämänpolitiikka sisältää ihmisten henkilökohtaisissa elämissään tekemiä valintoja 

(Giddens, 1991, s. 215). Stolle ja Micheletti (2013, s. 37) ovat kuvanneet poliittisen kuluttajuuden 

luonnetta yksilöllisenä poliittisen osallistumisen muotona kertomalla kuluttajien mahdollisuudesta 

luoda itselleen eräänlainen oma eettinen kompassinsa, joka ohjaa heidän arkipäiväisiä valintojaan. 

Tavanomaisesta poliittisesta osallistumisesta yksilöllinen poliittinen kuluttajuus eroaa siten, että 

mikään organisaatio ei ole valmiiksi määritellyt osallistumisen sisältöä (Stolle & Micheletti, 2013, s. 

37). Poliittisen kuluttajuuden tärkeyttä perustellaan muun muassa sillä, että se on kansainvälinen 

keino vaikuttaa muihinkin tahoihin kuin valtiovaltaan, eli esimerkiksi monikansallisiin yrityksiin 

(Copeland & Boulianne, 2020). Michelettin (2003, s. 2) mukaan poliittinen kuluttaja uskoo, että 

hänen yksityisillä päätöksillään on poliittisia seuraamuksia eikä hän näe ylipäätään selkeää jakoa 

yksityisen elämän, poliittisten tai yhteisöllisten etujen välillä.  

 

Michelettin (2003, s. 10) mukaan poliittisen kuluttajuuden kasvuun liittyy politiikan käsitteen 

uudistamisen lisäksi uhkaa aiheuttavien maailmanlaajuisten ongelmien, kuten ympäristöongelmien 

esilläolo. Kulutuspäätöksistä on tullut poliittisempia globalisaation sekä isojen kansainvälisten 

yritysten vallan suurenemisen myötä (Micheletti, 2003, s. 15). Myös poliittiset päättäjät ovat 

tunnistaneet poliittisen kuluttajuuden potentiaalin vaikuttaa asioihin, ja he kannustavatkin kuluttajia 

tekemään ostopäätöksillään oman osuutensa globaalien haasteiden ratkaisemiseksi (Berlin, 2011). 

Poliittinen kuluttajuus ja sen tutkimus ovat muuttuneet yhdessä ympäröivän maailman kanssa. 

Poliittisen kuluttajuuden toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet makrotason yhteiskunnalliset 

muutokset, ja sen tutkimuksessa on alettu ymmärtää paremmin instituutioiden vaikutusta sen 

leviämiseen sekä ilmiön kansainvälisyyttä ja verkostoituneisuutta. (Boström, Micheletti & 

Oosterveer, 2019.) Etenkin Internetin tulon jälkeen kuluttajat ovat hyödyntäneet uusia 

tiedonkulkuväyliä markkinoihin ja yrityksiin vaikuttamiseen, ja lisääntyneet mahdollisuudet 

vaikuttamiseen ovat myös lisänneet niitä erilaisia päämääriä, jotka kuluttajaliikkeet haluaisivat 

toimillaan saavuttaa (Micheletti ym., 2005). 

 

Digitaalisen median ja erityisesti kuluttajien itse tuottaman ja jakaman sisällön merkitystä 

kuluttajaliikkeiden vauhdittamisessa ovat nostaneet esiin Yang ja Baringhorst (2019), Becker ja 

Copeland (2016) sekä Boulianne (2021). Yangin ja Baringhorstin (2019) mukaan median käyttö on 

poliittisille kuluttajille hyödyllistä sen vuoksi, että median tuomat mahdollisuudet auttavat 

selättämään poliittisen kuluttajuuden ydinhaasteen eli kuluttajien löyhän yhteyden toisiinsa. 
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Sosiaalisesta mediasta on tullut merkittävä poliittisen kuluttajuuden kasvua ruokkiva alusta, jossa 

käyttäjät luovat sisältöä toisilleen. Sisällöntuottoalustat mahdollistavat esimeriksi kuluttaja-

aktivisteille kanavan tuoda esiin ajatuksiaan ja kannustaa muita kuluttajia tekoihin. (Yang & 

Baringhorst 2019.) Becker ja Copeland (2016) ovat tutkineet yhdysvaltalaisen LGBT-yhteisön 

jäsenten osallistumista boikotteihin ja palkitsevaan ostamiseen (buycott) eli boikotin vastakohtaan ja 

todenneet, että aktiivinen yhteydenpito omaan yhteisöön sosiaalisessa mediassa saa aikaan intoa 

osallistua poliittiseen kuluttajuuteen myös heissä, jotka osoittavat yleisesti vähemmän poliittista 

kiinnostuneisuutta. Boulianne (2022) on niin ikään tutkinut yhteyttä sosiaalisen median käytön ja 

boikotteihin tai palkitsevaan ostamiseen osallistumisen välillä. Tulosten perusteella sosiaalisessa 

mediassa tapahtuva poliittisista asioista lukeminen ja niistä muille kertominen, tiettyjen ryhmien 

seuraaminen ja erityisesti oman profiilikuvan vaihtaminen kuvastamaan tietyn asian kannattamista 

ennustaa henkilön osallistumista poliittiseen kuluttajuuteen (Boulianne, 2022).  

 

De Moor ja Balsiger (2019) ovat todenneet, että poliittisen kuluttajuuden ilmenemisen muodot ovat 

monipuolistuneet Länsi- ja Pohjois-Euroopassa. Tietynlaisia tapoja kuluttaa käytetään sosiaalisten 

muutosten ajamiseen ja poliittisten näkemysten esilletuomiseen, mutta myös itse kuluttamisen 

vastustamiseen. Ilmastokriisin eteneminen on lisännyt ihmisten kiinnostusta vaihtoehtoiseen, 

vastuullisuuteen pyrkivään elämäntyyliin. Länsi- ja pohjoiseurooppalaiselle poliittiselle 

kuluttajuudelle ominaista on järjestäytyneisyys sekä kilpailevien standardien ja sertifikaattien 

moninaisuus. (de Moor & Balsiger, 2019.) Stolle ja Micheletti (2013, s. 102–103) ovat perustelleet 

poliittisen kuluttajuuden yleisyyttä läntisissä demokraattisissa maissa sillä, että näissä maissa yksilö 

saattaa kokea enemmän painetta ottaa henkilökohtaista vastuuta yhteiskunnallisten asioiden 

edistämisestä. Maissa, joissa yksilöllä on vapaus ja toisaalta velvollisuus vaikuttaa asioihin, tarjotaan 

kansalaisille yleisesti hyvä tiedon saavutettavuus sekä koulutusta tiedon arviointiin. Yhteiskunnan 

tarjoamat resurssit tukevat tällöin hyvin myös poliittisen kuluttajuuden kehittymistä. (Stolle & 

Micheletti, 2013, s. 102–103.) 

 

Stollen ja Michelettin mukaan (2013, s. 42) poliittista kuluttajuutta harjoitetaan niin arkipäiväisissä 

ostoksissa kuin myös suurempia ostopäätöksiä tehdessä. Poliittiset kuluttajat pohtivat tuotteiden 

hiilijalanjälkiä, ekologisia jalanjälkiä ja sosiaalisia vaikutuksia (Stolle & Micheletti, 2013, s. 42). 

Arkipäiväisissä tilanteissa poliittisesta kuluttajuudesta yksinkertaisemmin toteutettavaa on tehnyt 

vastuullisuusmerkkien (labeling schemes) käyttö. Vastuullisuusmerkit auttavat kuluttajaa 

tunnistamaan tuotteet, joiden tuotannossa pyritään esimerkiksi ekologisuuteen, reiluihin työoloihin 
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tai merten suojelemiseen (Micheletti, 2003, s. 89–90). Poliittisten kuluttajien on todettu olevan 

huomattavasti huolestuneempia ympäristöongelmista ja ilmastonmuutoksesta kuin ei-poliittisesti 

kuluttavien (Stolle & Micheletti, 2013, s. 84). 

 

Arkipäiväistä poliittista toimintaa, kuten poliittista kulutusta harjoittavien kuluttajien ominaisuuksia 

on Copelandin ja Bouliannen (2020) mukaan aiemmin saatu heikosti selvitettyä sen vuoksi, että 

suurin osa poliittisen osallistumisen tutkimuksesta etsii yhdistäviä tekijöitä ainoastaan perinteiseen 

poliittiseen toimintaan, kuten päättäjiin vaikuttamiseen osaa ottavista kansalaisista. Copeland ja 

Boulianne (2020) ovat vastanneet puutteeseen tekemällä meta-analyysin 66 tutkimuksesta, jotka 

pyrkivät löytämään yhdistäviä mikrotason tekijöitä boikotteihin tai palkitsevaan ostamiseen 

osallistuvilta kuluttajilta. Meta-analyysin perusteella poliittista kuluttajuutta harjoittavilla kuluttajilla 

yleistä näyttäisi olevan korkea koulutustaso, poliittinen kiinnostuneisuus, vahva tietous omasta 

ideologisesta ajatusmaailmasta, poliittisessa kentässä vasemmalle suuntautuminen, jäsenyys 

järjestössä, epäusko päättäjien kykyyn vaikuttaa asioihin sekä digitaalisen median käyttö. Useissa 

tutkimuksissa on lisäksi todettu, että naiset toteuttavat poliittista kulutusta useammin kuin miehet 

(Stolle, Hooghe & Micheletti, 2005; Stolle & Micheletti, 2013; Niva & Jallinoja, 2018; Zorell & 

Denk, 2021). 

 

Poliittisen kuluttajuuden on aiemmin esitetty olevan elitistinen keino osallistua poliittiseen 

toimintaan, sillä sen toteutustapojen on katsottu olevan kuluttajalle kalliita ja täten saavutettavissa 

vain sellaisille kuluttajille, joilla on varaa toteuttaa näitä tekoja (Stolle ym., 2005). Copelandin ja 

Bouliannen (2020) meta-analyysi ei kuitenkaan tue tätä väitettä sikäli, että sen perusteella tulotaso ei 

vaikuta tilastollisesti merkittävästi boikotteihin tai palkitsevaan ostamiseen osallistumiseen. 

Ilmastokriisin aikana poliittinen kuluttajuus voikin olla kuluttajalle edullinen valinta, sillä 

ekologisessa elämäntavassa olennaista on olla hankkimatta sitä, mitä ei todella tarvitse. Yhteenvetona 

voisikin väittää, että tulotason merkitys kuluttajan mahdollisuudelle kuluttaa sillä tavalla, mikä 

hänestä on poliittisesti oikein, riippuu edistettävästä asiasta sekä toteutettavasta kulutusteosta.  

 

Suomalaisten kuluttajien halukkuutta vaikuttaa omilla ostopäätöksillään on selvitetty poliittista 

osallistumista kartoittavissa kyselytutkimuksissa. Esimerkiksi Nuorisobarometrin tulokset ovat 

näyttäneet poliittisen kuluttajuuden nousun: vuonna 2013 vastaajista 60 prosenttia kertoi 

vaikuttaneensa ostopäätöksillä, kun taas vuonna 2018 vastaajista 77 prosenttia kertoi tehneensä näin 

(Myllyniemi & Kiilakoski, 2019, s. 33). Vuoden 2021 Nuorisobarometrissä neljästätoista 
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vaikuttamisen keinosta nuoret pitivät ostopäätöksillä vaikuttamista kaikkein tehokkaimpana tapana 

vaikuttaa ympäristö- ja ilmastoasioissa (Kiilakoski, 2022, s. 46). Eduskuntavaalitutkimuksissa on 

kysytty äänioikeutettujen suomalaisten osallistumisesta boikotteihin tai palkitsevaan ostamiseen 

vuosina 2011, 2015 ja 2019 – näinä vuosina osallistujien määrä on pysynyt lähes samana. Kunakin 

vuonna noin 41 prosenttia vastaajista kertoi osallistuneensa palkitsevaan ostamiseen ja noin 18 

prosenttia boikottiin. (Borg, Kestilä-Kekkonen & Wass, 2020, s. 446.) 

 

Tutkimus poliittisesta kuluttajuudesta on keskittynyt lähinnä pohjoisiin hyvinvointivaltioihin. 

Vuonna 2019 julkaistu kokoelmateos The Oxford Handbook of Political Consumerism (Boström ym., 

2019) teki tähän poikkeuksen, sillä se sisältää tutkimusartikkeleita poliittisesta kuluttajuudesta myös 

eteläisen pallonpuoliskon maissa. Poliittisen kuluttajuuden tutkimusnäkökulmiin on vaikuttanut 

näkemykseni mukaan erityisen paljon se, että ilmiötä on tutkittu nimenomaan yhtenä poliittisen 

osallistumisen muotona, ei niinkään esimerkiksi nykyaikaista kuluttajuutta määrittävänä tekijänä. 

Etenkin sosiaalisen median kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana on myös luonut monenlaisia 

uusia mahdollisuuksia poliittisille kuluttajille. Niihin olisi syytä perehtyä syvemmin, jotta poliittisen 

kuluttajuuden kehityssuuntia tunnettaisiin paremmin ja niitä kyettäisiin teoretisoimaan. 

Kulutustrendeistä etenkin kulutuksen vähentämistä ja välttämistä voitaisiin tutkia tapana ottaa kantaa 

ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Lisäksi olisi tärkeää perehtyä 2020-luvun kriisien, kuten pandemian, 

ilmastokriisin ja kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksiin poliittiseen kuluttajuuteen. 

 

Kampanjoiden merkitystä poliittisessa kulutuksessa on nostanut esiin Balsiger (2010). Hän kuvaa 

kampanjoja järjestelmällisinä ja aikomuksellisina tekoina, joita ohjaa jokin yhteisö. Kampanjoiden 

aikaansaamat julkiset keskustelut voivat olla tehokas tapa muuttaa käsitystä aiemmin yksityisinä 

koetuista ostopäätöksistä. Keskustelut voivat saada kuluttajat näkemään nämä päätökset tekoina, 

joilla on poliittinen merkitys ja vaikutus muihin ihmisiin. Kampanjoilla on täten keinot politisoida 

kulutus. (Balsiger, 2010.) Black Friday -päivään liittyviä vastakampanjoja ovat esimerkiksi jo 

mainittu Älä osta mitään -päivä ja tämän lisäksi Bright Friday, Circular Monday ja Giving Tuesday. 

Esimerkiksi Circular Monday on päivä, jota vietetään samalla viikolla kuin Black Friday -päivää ja 

jolla pyritään kannustamaan ihmisiä suosimaan käytettyä ja korjaamaan tavaroitaan (Circular 

Monday, 2022). Vastapäivien merkitystä Black Friday -päivän vastustamisessa ei ole vielä 

akateemisella tasolla tutkittu.  
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3.2 Poliittisen kuluttajuuden muodot 

Stollen ja Michelettin (2013) mukaan on olemassa neljä erilaista poliittisen kuluttajuuden muotoa: 

boikotti, palkitseva ostaminen, diskursiivinen poliittinen kuluttajuus ja elämäntapa. Esittelen nämä 

seuraavaksi. 

 

Boikotti 

 

Boikotointi tarkoittaa valintaa olla ostamatta tiettyä tuotetta sen vuoksi, että ei antaisi tukeaan tuotetta 

myyvälle yritykselle. Boikotin tavoitteena on pakottaa yritys tai hallinnolliset säädökset muuttumaan 

siten, että ne eivät enää tukisi haitalliseksi katsottua toimintaa. Boikotilla pyritään laskemaan 

yrityksen voittoja tai osakkeen arvoa sekä heikentämään yrityksen mainetta. Sillä voidaan myös uhata 

yrityksiä, jotta ne taipuisivat kansalaisten tai aktivistien vaatimuksiin. Suurilla boikoteilla on usein 

onnistuttu muuttamaan yritysten käytäntöjä. (Stolle & Micheletti, 2013, s. 39.) Esimerkiksi laajan 

näkyvyyden saanut Nestlén tuotteiden boikotoiminen äidinmaitokorvikkeiden markkinoinnista 

seuranneen kohun vuoksi painosti Nestléä ottamaan kantaa heidän toteuttamiinsa tekoihin Afrikassa. 

(Micheletti, 2003, s. 15.)  

 

Ryhmät, jotka ajavat boikotteja kritisoivat yrityksiä usein voimakkaasti ja huomiota herättävästi 

toisten kuluttajien huomion saamiseksi (Boström ym., 2019). Boikottien kompastuskivinä on nähty 

haittaa aiheuttavan tahon vaikea jäljitettävyys monikansallisissa yrityksissä sekä se, että boikotti 

saattaa seurauksineen aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä (Stolle & Micheletti, 2013, s. 40). 

Kuluttajille boikotointi on kuitenkin tasapuolinen keino osallistua yhteiskunnallisiin asioihin 

vaikuttamiseen, koska sillä voi vaikuttaa markkinoihin sosiaalisesta asemasta tai varakkuudesta 

riippumatta (Micheletti 2003, s. 70). Copelandin (2014) mukaan boikotointi on kuluttajalta 

velvollisuudentuntoinen teko, koska boikotoimalla hän rankaisee yrityksiä haitallisesta toiminnasta. 

 

”Buycott” eli palkitseva ostaminen 

 

Käytän tässä tutkielmassa termistä buycott itse keksimääni suomenkielistä termiä ”palkitseva 

ostaminen”, koska koen sen kuvaavan asiaa parhaiten eikä termille ole vielä muodostunut 

vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Stollen ja Michelettin (2013, s. 40) mukaan palkitseva 

ostaminen tarkoittaa tietyn tuotteen tai tuoteryhmän suosimista poliittisista, eettisistä tai 

ympäristöllisistä syistä. Se yleistyi käytäntönä 1990-luvulla ympäristöasioiden ja globaalien 
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sosiaalisten ongelmien noustessa puheenaiheiksi. Palkitsevassa ostamisessa kuluttajat hyödyntävät 

vastuullisuusmerkkejä ja eettisiä oppaita, jotka takaavat tiettyjen tuotteiden olevan jonkin standardin 

täyttämiä. (Stolle & Micheletti, 2013, s. 40.) Kansalaisjärjestöillä on osansa palkitsevassa 

ostamisessa, sillä ne ovat tehneet yhteistyötä yritysten kanssa sertifiointien luomiseksi (Boström ym., 

2019). Copeland (2014) määrittelee palkitsevaksi ostamiseksi myös tuotteen ostamisen sen vuoksi, 

että haluaa tukea sitä myyvää yritystä tämän yhteiskunnallisesti esimerkillisen toiminnan vuoksi. 

Palkitseva ostaminen vaikuttaa olevan yleisempää kuin boikotointi (Stolle ym., 2005; Stolle & 

Micheletti, 2013). Sen yleisyyttä on tosin haastavaa mitata, sillä palkitsevan ostamisen kaltaista 

toimintaa voidaan harjoittaa myös muista kuin poliittisista syistä (Stolle & Micheletti, 2013, s. 68). 

 

Palkitsevan ostamisen ongelmia ovat muun muassa hankaluus toteuttaa sitä ilman säänneltyjä 

vastuullisuusmerkkejä sekä siitä puuttuva protestimainen luonne, joka on osa boikottien 

liikkeellepanevaa voimaa (Stolle & Micheletti, 2013, s. 40). Verrattuna boikottiin palkitseva 

ostaminen on sitoutuneempaa kansalaistoimintaa, sillä se perustuu yritysten palkitsemiseen ja vaatii 

enemmän paneutumista tuotteiden ominaisuuksiin tutustumiseen. Koska boikotit ja palkitseva 

ostaminen eroavat toisistaan siinä, millaista paneutumista ne vaativat kuluttajalta, niiden 

tutkimukseenkin on peräänkuulutettu enemmän vertailua jompaankumpaan tai kumpaankin 

osallistuvien kuluttajien välillä. (Copeland, 2014.) Stolle ja Micheletti (2013, s. 225) ovat nostaneet 

esiin myös huolen palkitsevan ostamisen toteuttamisen vaikeutumisesta yritysten kehittäessä omia 

vastuullisuusmerkkejään ja -mallistojaan, joiden todellista eettisyyttä ja vastuullisuutta kuluttajan on 

vaikea arvioida. 

 

Diskursiiviset toimet 

 

Diskursiivinen poliittinen kuluttajuus tarkoittaa yritysvastuun ja yritysten käytäntöjen ympärillä 

käytäviä keskusteluja, joiden tarkoitus on tuoda esille kuluttajien huoli epäeettisestä toiminnasta. 

Keskustelua voidaan käydä yritysten, poliittisten toimijoiden tai toisten kuluttajien kanssa. Sitä 

voidaan käydä kahden ihmisen kesken tai se voi saada myös suuren mittakaavan julkisuudessa. 

Diskursiivisen poliittisen kuluttajuuden keinoja ovat julkisen keskustelun lisäksi esimerkiksi 

huomiota herättävät vastamainokset ja yrityksille tehdyt vaateet. Sillä on ollut suuri merkitys etenkin 

globalisaation ja hikipajojen (sweatshop) aiheuttamia sosiaalisia ongelmia vastaan taistelemisessa. 

Diskursiivisten toimien vahvuutena on katsottu olevan ihmisten mielipiteisiin vaikuttaminen 

keskustelun ja sen aikaansaaman pohdinnan kautta sekä se, että siitä ei aiheudu samanlaisia 
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tahattomia haittoja kuin boikoteista ja palkitsevasta ostamisesta. Tehokeinoina siinä käytetään luovia 

tapoja viestiä asioista, huumoria sekä kritiikkiä kulutuskulttuuria kohtaan. (Stolle ja Micheletti, 2013, 

s. 41 & 171.) 

 

Diskursiiviset toimet saavat aikaan kuluttajien osallistumista myös muihin poliittisen kuluttajuuden 

muotoihin (Zorell & Denk, 2021), eli niillä on suuri merkitys poliittisen kuluttajuuden yleistymisessä. 

Diskursiivinen poliittinen kuluttajuus heijastaa kansalaisten ajatuksia yritysten roolista 

yhteiskunnassa ja lisää tietoutta kuluttajien kesken yritysten käytännöistä (Micheletti ym., 2005). 

Zorell ja Denk (2021) ovat todenneet sosiaalisella kanssakäymisellä olevan suuri merkitys poliittisen 

kuluttajuuden omaksumiselle samaan tapaan kuin sillä on jo pitkään tunnistettu olevan arkisten 

kulutustapojen omaksumiselle. Heidän mukaansa altistuminen toisten ihmisten vaikutukselle on jopa 

keskeinen ennustava tekijä henkilön osallistumiselle poliittiseen kuluttajuuteen. Toisten ihmisten 

vaikutuksella he tarkoittavat keskustelemista toisten kanssa kulutukseen liittyvistä eettisistä tai 

ekologisista kysymyksistä tai altistumista toisten yritykselle vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä 

siten, että he ostaisivat enemmän ekologisempia tai eettisempiä tuotteita. Koska tutkimuksen 

perusteella kuluttajat, jotka eivät kertoneet toteuttavansa mitään poliittisen kuluttajuuden muotoja 

eivät myöskään usein olleet altistuneet toisten ihmisten vaikutukselle, Zorell ja Denk (2021) 

päättelivät syyn joidenkin ihmisten osallistumattomuudelle olevan se, että kukaan ei ole yrittänyt 

vaikuttaa heihin.  

 

Stollen ja Michelettin (2013, s. 272) mukaan internet on nykyään erottamaton osa poliittista 

kuluttajuutta ja etenkin diskursiiviseen poliittiseen kuluttajuuteen kuuluvia toimia. Heidän mukaansa 

diskursiivisten toimien painotuksen suureneminen ilmentää poliittisen kuluttajuuden mukautumista 

”globalisaatioon, verkossa tapahtuvan viestinnän yleistymiseen, vapaampaan mediaympäristöön, 

individualisoitumiseen ja kuluttajan valinnan merkityksen kasvamiseen”. Siinä missä massamedia on 

aiemmin ollut pääasiallinen lähde tiedonsaannille kulutuksen ja tuotannon haitallisista vaikutuksista, 

internet tarjoaa nyt kaikille mahdollisuuden tuottaa sisältöä ja siten se monipuolistaa 

tiedonsaantilähteitä (Yang & Baringhorst, 2019). Nykypäivänä diskursiivista poliittista kuluttajuutta 

kannattaakin tutkia tekemällä etnografista tutkimusta erityisesti verkossa siellä tapahtuvan kuluttajien 

välisen tiedonvaihdon kasvaneen merkityksen vuoksi (Yang & Baringhorst, 2019). 
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Elämäntapa 

 

Elämäntapa poliittisen kuluttajuuden muotona tarkoittaa kuluttajan erityistä sitoutumista tietoisiin 

poliittisiin valintoihin yksityisissä kulutusvalinnoissaan, kuten esimerkiksi ruokavaliossaan. 

Elämäntavan poliittista kuluttajuutta varten valjastava henkilö näkee henkilökohtaisen tapansa elää 

poliittisena kannanottona ja tapana vaikuttaa. Kyseessä on muita poliittisen kuluttajuuden muotoja 

voimakkaampi tapa osallistua ja se sisältää usein itsessään jokaista muuta kolmea muotoa. (Stolle & 

Micheletti, 2013, s. 42.) Tällaiseksi poliittisen kuluttajuuden muodoksi määritellään esimerkiksi 

veganismi, yksinkertaiseen elämäntyyliin sitoutuminen (Stolle & Micheletti, 2013, s. 41) ja 

matkustamisesta kieltäytyminen ekologisista syistä (Zorell & Denk, 2021). 

 

Diskursiivinen poliittinen kuluttajuus ja elämäntavan muuttaminen ovat usein yhteydessä toisiinsa. 

Esimerkki verkossa esiintyvän diskursiivisen poliittisen kuluttajuuden vaikutuksesta elämäntapana 

nähtävään poliittiseen kuluttajuuteen on kasvissyönnin yleistymiseen liittyvä liikehdintä 

virtuaalisissa yhteisöissä. Kasvissyönnin trendiä ovat avittaneet muun muassa tietoa lisäävät 

kampanjat lihantuotannosta, sosiaaliseen mediaan julkaistut kuvat kasvisruoka-annoksista sekä 

kasvissyöntiin kannustavat haasteet kuten ”lihaton lokakuu”. Uusi liikehdintä on muuttanut ihmisten 

kuvaa vegaanisesta ja kasvipainotteisesta ruokavaliosta. Kasvissyönti on herättänyt kiinnostusta 

useissa kuluttajissa juuri sen poliittisuuden vuoksi. (Jallinoja, Vinnari & Niva, 2020.)  
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4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Tässä osiossa käyn läpi käyttämäni 

tutkimusmenetelmän eli diskurssianalyysin perusperiaatteet, kerron tutkimuksen toteutuksesta ja 

tutkimusaineistosta sekä perustelen käyttämäni analysointimenetelmät. 

 

4.1 Diskurssianalyysi 

Diskurssinanalyysi on syntynyt 1950-luvulla tarpeesta luoda kielitieteeseen keino tutkia lausetta 

laajempia yksiköitä, ja se on lainannut osittain metodeja myös muiden tieteenalojen 

tutkimusmenetelmistä. Se alettiin tunnistaa omana nimikkeenään 1970-luvulla, ja 1980-luvulla alkoi 

yleistyä näkemys diskurssianalyysista välineenä yhteiskunnan analysoimisessa ennemmin kuin yksin 

kielen analysoimisessa. (Pälli & Lillqvist, 2020, s. 375–380.) Diskurssintutkimukselle 

luonteenomaista on monitieteisyys; se paikantuu kielitieteen ja yhteiskuntatieteiden kentille ja 

teorioihin (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, s. 21). Sanalla ”diskurssi” voidaan eri yhteyksissä kuvata 

eri asioita: se voi tarkoittaa esimerkiksi lausetta suurempaa kokonaisuutta tai vakiintunutta 

kielenkäyttöä jossakin tilanteessa. Diskurssintutkimuksessa käsitteen nähdään kuvaavan 

kokonaisuutta, jossa kielenkäyttö on kontekstissa osana sosiaalista toimintaa. Diskurssi voi olla 

tekstiä, puhetta, kuvia tai visuaalisia elementtejä. (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, s. 22–24.) 

 

Diskurssianalyysissa tunnistetaan se, miten kielenkäyttö samalla kuvaa ympäröivää maailmaa kuin 

myös järjestää ja muokkaa sosiaalista todellisuutta. Kun asioita erotellaan toisistaan ja niitä asetetaan 

erilaisiin luokkiin, syntyy merkityksiä. Kieltä käytettäessä konstruoidaan eli merkityksellistetään 

asiat, joista puhutaan tai kirjoitetaan. Yhteiskunta ja kulttuuri toisaalta luovat hierarkioita, jotka 

näkyvät kielessä ja toisaalta kieleen muodostetut luokittelut muokkaavat kulttuuria. Diskurssianalyysi 

pyrkii pureutumaan kieleen merkityssysteeminä ja tulkitsemaan sen yhteen kietoutuneisuutta muuhun 

todellisuuteen. Jos tutkitaan esimerkiksi puhetta tietystä ihmisryhmästä, lähtökohtana ei ole 

kulttuuristen erityispiirteiden etsiminen ”kategorisesti annettuna” vaan se, miten puheessa tuotetaan 

ominaisuuksia ihmisryhmälle. (Jokinen ym., 1993, s. 18–21.)  

 

Diskurssianalyysi mahdollistaa monia erilaisia tutkimusnäkökulmia. Sitä hyödynnetään muun 

muassa poliittisen retoriikan, instituutioiden selontekojen ja arkipäiväisten sosiaalisten aktiviteettien 

tutkimiseen. Se sopii hyvin käytettäväksi sekä muodollisiin että epämuodollisiin teksteihin ja 

keskusteluihin. (Pälli & Lillqvist, 2020, s. 385.) Diskurssianalyysia voi myös hyödyntää tekstien eri 
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osien tarkasteluun. Voi esimerkiksi tutkia tekstien kieliopillisia piirteitä, sitä mitä valituilla sanoilla 

halutaan viestiä tai aineistossa olevia aihepiirejä. (Gee, 2004, s. 8.) Omassa tutkimuksessani 

hyödynnän diskurssianalyysia ensisijaisesti teksteissä toistuvien aihepiirien löytämiseen ja 

yhteiskunnallisen kontekstin tunnistamiseen, eli keskityn kielen makrotason tutkimiseen (Pietikäinen 

& Mäntynen, 2009, s. 169). Mikrotasoon eli kieliopillisiin seikkoihin en kiinnitä huomiota, sillä niillä 

ei ole erityistä merkitystä tutkimusaiheen kannalta. Merkitystä on sen sijaan sillä, miten teksteissä 

pyritään vetoamaan lukijaan ja mitä nämä vetoamiskeinot viestivät kirjoittajan suhteesta käsiteltävään 

aiheeseen. Poliittisessa kuluttajuudessa kielellä on suuri merkitys toisten kuluttajien huomion 

saamiselle. Kielellä tuotetaan tässä tapauksessa kriittistä suhtautumista kulutuskulttuuriin sekä uskoa 

siihen, että kollektiivisella panoksella voidaan muuttaa markkinoilla olevia käytäntöjä. 

 

Diskurssianalyysi jaetaan usein kahteen erilaiseen muotoon: perinteiseen kuvailevaan 

diskurssianalyysiin ja kriittiseen diskurssianalyysiin. Geen (2004, s. 9) mukaan perinteinen muoto 

pyrkii kuvaamaan sitä, kuinka kielellä luodaan kuvaa todellisuudesta ja kriittinen muoto taas pyrkii 

erityisesti osoittamaan aineistossa ilmeneviä sosiaalisia ja poliittisia ongelmakohtia tai ristiriitoja. 

Kriittinen diskurssianalyysi on tapa ottaa osaa keskusteluun yhteiskunnallisesta ongelmasta ja se 

pyrkii osaltaan vaikuttamaan maailmaan (Gee, 2004, s. 9). Itse valitsin noudattaa perinteisen 

diskurssianalyysin menetelmiä, sillä tutkimani tekstit ovat jo lähtökohtaisesti kriittisiä 

kulutusyhteiskuntaa kohtaan. Koska tämä on ensimmäinen tutkimus Black Friday -päivää koskevasta 

puheesta tästä näkökulmasta, on mielekästä ottaa ensin selville, millaista kyseinen puhe ylipäätään 

on. Pidän kuitenkin huomionarvoisena sitä, miten Geen (2004, s. 9) mukaan kaikki diskurssianalyysi 

on joka tapauksessa kriittistä, sillä kieli itsessään on poliittista. Analyysia tehdessä tutkijan on 

ymmärrettävä se, miten hänen tulkintansa on vain yksi mahdollisista kannanotoista ja miten hänen 

tekemäänsä tulkintaankin vaikuttaa ympäröivä maailma ja tutkijan katse. (Gee, 2004, s. 9–10.) 

 

Diskursiivisen poliittisen kuluttajuuden tutkimuksessa diskurssianalyysia on hyödynnetty 

aikaisemmin ainakin Michelettin ja kollegoiden (2005) artikkelissa, joka pureutuu 

urheiluvaatemerkki Niken ja yksittäisen kuluttajan välisestä sähköpostinvaihdosta syntyneeseen 

kohuun. Aineistona toimi kohusta liikkeelle lähtenyt laaja, tuhansien sähköpostien ketju. 

Diskurssianalyysin avulla pyrittiin selvittämään, miten hikipajojen ongelmia jäsenneltiin 

sähköpostiviesteissä. Analyysissa nimettiin kolme päädiskurssia. Kyseisessä tutkimuksessa 

diskurssien tarkastelu auttoi tutkijoita tunnistamaan, millaisena sähköpostien kirjoittajat näkivät 

heidän oman roolinsa kuluttajana sekä millainen oli heidän ymmärryksensä markkinapohjaisesta 
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poliittisesta toiminnasta, suuryritysten roolista yhteiskunnassa ja ”kolmannen maailman” maiden 

asemasta. (Micheletti ym., 2005.)  

 

4.2 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineisto 

Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on prosessimaisuus ja tutkimusongelman täsmentyminen työn 

edetessä. Tärkeää on löytää johtoajatukset, jotka ohjaavat tutkimuksellisia ratkaisuja. Tutkijan omilla 

intresseillä ja tarkastelunäkökulmalla on iso merkitys työn luonteelle: ne vaikuttavat esimerkiksi 

aineistonkeruuseen, valittaviin teoreettisiin näkökulmiin ja käsitteisiin. (Kiviniemi, 2018, s. 74–76.) 

Omiin valintoihini vaikutti opintojen myötä syttynyt kiinnostus poliittisen kuluttajuuden käsitteeseen 

ja halu tutkia sitä jonkin ilmiön kautta. Black Friday on kasvanut nopeasti viime vuosina Suomessa, 

ja se on herättänyt paljon yleistä keskustelua. Kritiikki päivää kohtaan kertoo monesta 

yhteiskunnallisesta kehityssuunnasta, joten se vaikutti sopivalta ilmiöltä tutkimuksen aiheeksi. 

 

Valittuani tutkielmalle aiheen aloin tutustua tarkemmin Black Friday -päivän viettoon Suomessa ja 

kansainvälisesti tarkastelemalla siitä löytyvää mediasisältöä. Aluksi suunnitelmana oli tutkia 

poliittisen kuluttajuuden näkökulmasta Älä osta mitään -päivän kampanjaa, jolla on Suomessa 

pidempi perinne kuin Black Friday -päivällä ja joka vastustaa Black Friday -alennuksia 

järjestäytyneesti. Älä osta mitään -päivään liittyvä sisältö ei kuitenkaan vaikuttanut tarjoavan 

tarpeeksi aihetta tutkimukselle, joten vaihdoin suunnitelmaa ja valitsin aineistoksi kuluttajien itsensä 

kirjoittamia Black Friday -päivään kriittisesti suhtautuvia blogitekstejä sekä muutaman kolumnin, 

toimittajan näkökulman ja mielipidekirjoituksen, jotka ovat saaneet näkyvyyttä isoissa 

sanomalehdissä. Useimmissa teksteissä esitettiin monta perustetta sille, mikä päivän järjestämisessä 

on haitallista. Useissa teksteissä myös verrattiin omaa kulutuskäyttäytymistä yleisenä nähtyyn 

käyttäytymiseen ja annettiin kulutukseen liittyviä vinkkejä lukijoille. Näin ollen niissä vaikutti olevan 

mielekkäitä aiheita yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Koin kirjoitusten ison määrän viestivän 

myös siitä, että tässä alennuspäivässä on jotain erityistä muihin alennuskampanjoihin verrattuna.  

 

Poliittiseen kuluttajuuteen liittyy olennaisena kulutuksen haitallisista puolista kertominen sekä toisten 

kuluttajien herätteleminen huomaamaan heidän kulutuskäyttäytymisensä vaikutukset. Kriittiset 

näkökulmat Black Friday -päivää kohtaan tekevät juuri näitä – huomauttavat ylikulutuksen 

vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon sekä muistuttavat muita kuluttajia siitä, että heidän 

tekemillään ostopäätöksillä on merkitystä. Toisaalta näkökulmissa tuodaan esille myös 
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tyytymättömyys kulutusyhteiskuntaan, joka kannustaa meitä kuluttamaan silloinkin, kun sille ei ole 

aitoa tarvetta. Koin tämänkaltaisen aineiston perustelluksi siitä syystä, että ensimmäisenä 

tutkimuksena tästä aiheesta vapaasti löydettävissä oleva verkkoaineisto antaa ajankohtaisen 

katsauksen sekä Black Friday -kriittisyydestä että ruohonjuuritason poliittisen kuluttajuuden tilasta 

Suomessa. Tekstit ovat syntyneet kirjoittajien halusta herättää keskustelua ja saada näkemyksiään 

kuuluviin. Huomioitavaa on, että kirjoittajat eivät tietoisesti harjoita poliittista kuluttajuutta ja 

useimmat kirjoittajat eivät suoranaisesti kannusta lukijaa tekoihin, vaan ennemmin pohtimaan Black 

Friday -päivää myös kriittiseltä kannalta. 

 

Etsin blogitekstejä tammi- ja helmikuussa 2022 Googlen kautta esimerkiksi hakusanoilla ”Black 

Friday blogi” sekä Blogit.fi -sivuston kautta hakusanoilla ”Black Friday ostokset” ja ”Black Friday”. 

Valitsin suomenkielisiä tekstejä, joissa tuomittiin päivän olemassaolo joko kokonaan tai osittain. 

Sisällytin aineistoon kaikki näillä kriteereillä löytämäni blogitekstit. En ottanut mukaan tekstejä, 

joissa pelkästään esiteltiin omia tehtyjä ostoksia tai annettiin lukijoille vinkkejä parhaista 

alennuksista. Blogitekstejä on aineistossa 31 ja ne ovat vuosina 2017–2021 marras- tai joulukuussa 

julkaistuja. Kahdesta blogista otin mukaan kaksi eri vuosina julkaistua tekstiä. Useimmissa teksteissä 

kerrotaan lyhyesti mistä Black Friday -päivässä on kyse, kerrottiin omasta suhtautumisesta siihen 

sekä yleisesti omasta kulutuskäyttäytymisestä sekä annettiin lukijalle vinkkejä siihen, miten 

alennuspäivänä tai muinakin päivinä kannattaa toimia. Blogiteksteistä 16 olivat tyyliin, 

kosmetiikkaan, sisustukseen tai elämäntapaan keskittyvistä ”lifestyleblogeista”, kaksi oli järjestöjen 

blogikirjoituksia ja kahdeksan ympäristöystävälliseen elämäntapaan keskittyvistä blogeista. 

Jälkimmäisten blogien lukijat ovat oletettavasti kiinnostuneita ympäristöystävällisemmästä 

elämäntavasta, jolloin Black Friday -alennusten huonojen puolien esiin nostaminen saattaa saada 

heidät aktiivisemmin boikotoimaan kyseistä päivää. Loput blogiteksteistä olivat esimerkiksi 

sijoittamiseen, kierrätykseen, politiikkaan, tai kulttuuriin keskittyvistä blogeista. 

 

Yksittäisten henkilöiden julkaisemat blogikirjoitukset ovat luonteeltaan organisoimattomia, eli 

henkilö voi yksin päättää mitä julkaistavaan tekstiin kirjoittaa (Kuula, 2011, s. 187). Järjestöjen 

blogitekstit taas ovat todennäköisesti organisoituja, eli tekstin täytyy olla organisaation arvojen 

mukainen, jotta sen voi julkaista. Kotisivujen ja blogien tutkiminen ei edellytä lupaa sivustojen 

haltijoilta (Kuula, 2011, s. 188), joten en ottanut yhteyttä kirjoitusten laatijoihin. Pidän 

henkilökohtaisista blogeista otetut blogikirjoitukset anonyymeinä, sillä tutkimuksen kannalta ei ole 

olennaista paljastaa kirjoittajien henkilöllisyyttä. Organisaatiot ovat julkaisseet tekstit omilla 
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verkkosivuillaan kannanottona, joten niiden nimien mainitseminen on tarkoituksenmukaisempaa. 

Sisällytin kansalaisjärjestö Finnwatch ry:n sekä WWF Nuorten blogitekstit aineistoon, sillä ne olivat 

sisällöltään samankaltaisia kuin muut blogitekstit ja poliittinen kuluttajuus oli niistä hyvin 

tunnistettavissa. 

 

Sanomalehdissä julkaistuja mielipidekirjoituksia ja kolumneja etsin Googlesta esimerkiksi 

hakusanalla ”Black Friday kolumni” sekä isoimpien lehtien nettisivujen omalla hakutoiminnolla 

hakusanalla ”Black Friday”. Valitsin lehtikirjoituksista niin ikään sellaisia tekstejä, joissa kielteinen 

suhtautuminen alennuksiin tulee selkeästi esiin jo otsikosta. Tekstejä on kuusi ja niistä kolme on 

kolumneja, kaksi toimittajan näkökulmia ja yksi lukijan lähettämä mielipidekirjoitus. Kaikissa 

kolumneissa kirjoittaja puhuu ensimmäisessä persoonassa omista kokemuksistaan ja mielipiteistään 

Black Friday -päivään liittyen. Mielipidekirjoituksessa sen sijaan käytetään passiivimuotoa ja 

vedotaan lukijoihin käyttämällä me-muotoa korostamaan sitä, kuinka Black Friday -päivää vastaan 

voidaan taistella yhtenä rintamana. Toimittajan näkökulmista toisessa kerrotaan Black Friday -päivän 

kehittymisestä ja ilmaston tilasta samalla tuomiten päivän tavan kannustaa ylikuluttamiseen ja 

toisessa keskitytään tilastotietoihin sekä alennusten valheellisuuteen. Lehtikirjoitukset ovat 

aineistossa tärkeä lisä blogiteksteille siksi, että ne tavoittavat laajemman yleisön kuin blogitekstit. 

Lisäksi se, että monissa eri lehdissä on julkaistu kriittisiä näkökulmia Black Friday -alennuksiin, 

kertoo näkökulman yleisyydestä ja suurten medioiden halukkuudesta julkaista kulutuskriittistä 

sisältöä. Taulukossa 1 esittelen aineistoon sisällyttämäni lehtikirjoitukset. 

 

Taulukko 1. Lehtikirjoitukset. 

 Lehti Päivämäärä Laji Otsikko 

1. Aamulehti 3.12.2019 Kolumni Black Fridayn herättävimmät kyltit seisoivat 

sittenkin kauppakeskuksen ulkopuolella 

2. Iltalehti 29.11.2019 Toimittajan 

näkökulma 

Olen tyytyväinen jokaisesta Black Fridayta 

mollaavasta kommentista ja uutisesta 

3. Karjalainen 27.11.2020 Toimittajan 

näkökulma 

Näkökulma: Black Fridayna voi tehdä hyviä 

löytöjä, mutta kiireessä on helppo haksahtaa 

turhiin ostoksiin - moni liiottelee mielessään 

alennusten suuruutta 

4. Helsingin 

Sanomat 

24.11.2021 Mielipidekirjoitus Kulutusjuhlia on syytä välttää 

5. Kaleva 25.11.2021 Kolumni En tykkää mustasta perjantaista, ja siihen on 

hyvä syy 

6. Helsingin 

Sanomat 

26.11.2021 Kolumni Tavaran haalimisesta on tullut marraskuun 

uusi pyhä rituaali 



    25 

 

 

Blogitekstit, kolumnit ja mielipidekirjoitukset määritellään ”luonnollisiksi aineistoiksi”, jollaisten 

katsotaan soveltuvan parhaiten diskurssianalyysin luonteelle. Luonnolliset aineistot ovat syntyneet 

tutkijasta riippumatta. Ne nähdään hyviksi siitä syystä, että luonnollisessa aineistossa näkyy 

tositilanteen luomat sävyt ja mutkikkuudet, joita ei synny tutkijan aikaansaamassa aineistossa samaan 

tapaan. (Juhila & Suoninen, 1999, s. 236.) Eräs diskurssianalyysin merkittäviä käsitteitä ja 

tutkimuksen kohteita on genre, jolla tarkoitetaan jokseenkin vakiintunutta ja tunnistettavaa kielellisen 

ja sosiaalisen toiminnan yhteenliittymää. Genreihin paneutuminen on diskurssianalyysissa 

mielenkiintoista sen vuoksi, että ne määrittävät tyypillistä tapaa toimia tietyissä konteksteissa ja siten 

genren tiedostamalla löytää järjestäytyneitä sosiaalisen toiminnan ytimiä. (Pietikäinen ja Mäntynen, 

2009, s. 80–81.) Tutkimuksessa käyttämäni kolumnit, mielipidekirjoitukset ja blogitekstit eroavat 

hieman toisistaan genreissään, mutta en ottanut eroja tässä tutkimuksessa erityisemmin huomioon. 

Tulkitsen teksteissä olevan samanlaiset pyrkimykset ja keskityin analyysissa tarkemmin seuraavassa 

luvussa esitettäviin seikkoihin. 

 

Analyysin työkaluna käytin ATLAS.ti -ohjelmistoa, joka on kehitetty laadullisen aineiston analyysin 

avuksi. Aineiston osien poimimista ja merkitsemistä kutsutaan koodaamiseksi. Ohjelmiston käyttö 

helpottaa aineiston organisointia ja sen eri osien vertailemista. Huomioitavaa on, että itse analyysin 

ja tulkinnan tekee kuitenkin tutkija, ei ohjelmisto. ATLAS.ti- ohjelmiston toimintaperiaatteen eli 

mielenkiintoisten kohtien merkitsemisen vuoksi olisi myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, että ottaa 

silti huomioon myös negatiivisen evidenssin eli ne seikat, joita analysoitavassa tekstissä ei mainita. 

(Laajalahti & Herkama, 2018, s. 106–111.) Hyödynsin ohjelmiston työkaluista merkitsemistä eli 

koodaamista, koodiryhmien tekoa ja tilastojen tarkastelua. 

 

4.3 Analysointimenetelmät 

Tutkimusaineistoni analyysi perustuu diskurssien löytämiseen ja niiden peilaamiseen poliittisen 

kuluttajuuden tutkimuksessa tunnistettuihin poliittisen kuluttajuuden muotoihin ja ominaispiirteisiin. 

Diskurssianalyysiin ei liity vakiintuneita tekniikkoja ja tapoja, joten tutkijan täytyy yleensä itse koota 

tutkimukseensa sopivat analysointimenetelmät ja perustella niiden käyttö (Pynnönen, 2013, s. 31). 

Diskurssianalyysi on aina monitasoista, sillä siinä yhdistyy kielenkäytön mikrotason ja kontekstin 

makrotason tarkastelu (Pietikäinen ja Mäntynen, 2009, s. 164). Pietikäisen ja Mäntysen (2009, s. 166) 

mukaan oleellista diskurssintutkimuksessa on pyrkiä analysoimaan ”aineistossa rakentuvien 

merkitysten suhdetta kontekstiin ja sosiaaliseen toimintaan”. Aineiston osia voi vertailla keskenään 
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ja etsiä niistä poikkeavuuksia ja samankaltaisuuksia. Analyysia ohjaa tutkimuskysymys, eli 

kielenpiirteistä analysoidaan vain niitä, jotka ovat tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia. 

(Pietikäinen & Mäntynen, 2009, s. 167.) Sovellan itse tutkimuksessani tulkitsevaa diskurssianalyysia, 

jossa keskeistä on sosiaalisen konstruktionismin perinne eli sellaisten prosessien tunnistaminen, 

joiden kautta sosiaalista todellisuutta tuotetaan ja ylläpidetään (Pynnönen, 2013, s. 27). 

Analysointimenetelminä käytin diskurssien ja funktioiden identifiointia sekä kontekstin tarkastelua. 

 

4.3.1 Diskurssien ja funktioiden identifiointi 

Aloitin tekstin analysoimisen identifioimalla teksteistä merkityssysteemit, eli diskurssit. Termejä 

”merkityssysteemi” ja ”diskurssi” käytetään yleensä kuvaamaan samaa asiaa – itse käytän termiä 

”diskurssi”, jotta termistö pysyy yksinkertaisena. Suonisen (1993, s. 50) sanoin kiinnostavia ovat erot 

vuorottain teksteissä käytettävien diskurssien välillä. Diskurssit esiintyvät aineistossa pieninä 

paloina, ja palojen tunnistaminen diskurssin osaksi tarkentuu ja muuntuu usein prosessin edetessä. 

Diskurssit eivät ole pelkästään aihepiirejä, joita tekstissä käsitellään, vaan kielen käytön alueita, joilla 

tehdään ymmärrettäväksi erilaisia aihepiirejä. Tärkeää on tunnistaa kielen käyttäjän itsensä näkemät 

ja luomat erot sekä ristiriidat. (Suoninen, 1993, s. 50–51.) Itse tunnistin diskurssit merkitsemällä 

ATLAS.ti -ohjelmassa aineistoon ensin toistuvia aihepiirejä omilla sisältökoodeillaan ja sitten 

tarkastelemalla, mikä luotuja koodeja ja niiden sisältöjä yhdistää tai toisaalta erottaa. Tämän jälkeen 

jaottelin sisältökoodit erilaisiin koodiryhmiin, joiden nimet kuvastivat sitä, mitä teemaa ryhmään 

kuuluvissa sisältökoodeissa käsiteltiin. Tein tämän muutaman kerran uusiksi, jotta ryhmät ja niiden 

sisällöt täsmentyivät. Lopullisista koodiryhmistä muodostuivat tutkimani diskurssit. 

 

Diskurssin voima syntyy sen kyvystä kuvata, konstruoida ja haastaa ympäröivää maailmaa 

(Pietikäinen & Mäntynen, 2009, s. 53). Siksi on tärkeää löytää diskurssit, jotta voidaan tunnistaa 

niiden kautta tekstissä tavoiteltavat funktiot. Termillä ”funktio” kuvataan kaikkia mahdollisia 

seurauksia, joita kielen käytöllä voi olla (Suoninen, 1993, s. 48). Kielen käyttäjä voi esimerkiksi 

tietoisesti tavoitella sanomallaan tiettyä imagoa tai tulla huomaamattaan luoneeksi tietyn kuvan 

itsestään tai käsittelemästään asiasta. Oli funktio tietoisesti tavoiteltu tai ei, sillä voi olla merkittäviä 

ideologisia seurauksia. (Jokinen ym., 1993, s. 42–43.) Haastavaa funktioiden tunnistamisessa on se, 

että ne eivät ole aina yksiselitteisiä kielen monimerkityksellisyyden vuoksi. Funktioiden 

tunnistaminen onkin tutkijan tulkinta tekstin yksityiskohtien merkityksistä. (Suoninen, 1993, s. 56 & 

59.) 
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Yhtenä työkaluna tekstin sisältämien diskurssien välisen hierarkian tutkimisessa on tunnistaa 

hegemoninen diskurssi, joka on vahva ja toisilta diskursseilta tilaa vievä diskurssi ja joka on 

eräänlainen kyseenalaistamaton totuus sekä kulttuurinen itsestäänselvyys. Hegemoninen diskurssi 

esiintyy yleensä aineistossa usein ja sen tunnistaa vaihtoehdottomuudesta sekä siitä, että muut 

diskurssit vahvistavat sen oikeutusta. (Jokinen ym., 1993, s. 76–77 & 81.) Kun hegemoninen diskurssi 

on tunnistettu, voi tarkastella miten sitä tuotetaan ja uusinnetaan tekstin sisältämissä prosesseissa ja 

käytännöissä niin, että toimijat tekevät sen tietoisesti tai tiedostamatta. Tarkastelun apuna voi etsiä 

aineistosta vastausta siihen, miten hegemonista diskurssia uusinnetaan vetoamalla jaettuihin 

kulttuurisiin tapoihin. (Jokinen ja Juhila, 1993, s. 89 & 94.)  

 

Tässä analyysimenetelmässä hyödynsin seuraavia apukysymyksiä: 

 

1. Mitä diskursseja teksteistä löytyy? 

2. Miten diskurssien käytöllä luodaan kuva Black Friday -päivästä haitallisena tapahtumana? 

3. Mitä funktioita diskursseilla ja kielellä tavoitellaan? 

4. Mikä diskursseista on hegemoninen? 

 

4.3.2 Konteksti 

Tärkeää diskurssianalyysin käytössä on ymmärtää kontekstin merkitys. Kielen tulkintaan ja 

käsitykseen siitä, miten kieltä voi käyttää vaikuttaa aina ympäröivä todellisuus (Pietikäinen ja 

Mäntynen, 2009, s. 29). Gee (2004, s.100) kuvaa kontekstia asiana, jonka puhuja tai kirjoittaja olettaa 

kuulijan tai lukijan tuntevan. Konteksti on se, mitä ei sanota ääneen, mutta joka täydentää sanomaa. 

Se on fyysisen ympäristön lisäksi muun muassa sitä, mitä kommunikaatioon osallistujat ovat aiemmin 

sanoneet ja myös yleistietoa sekä kulttuurikompetenssia. Kiinnostavaa kielessä ja kontekstissa on 

myös se, kumpi milloinkin peilaa kumpaa – kieleen nimittäin vaikuttaa konteksti, mutta kieli myös 

itse muokkaa kontekstia (Gee, 2004, s. 100). Koska konteksti on monikerroksinen ja laajasti 

ymmärrettävä, diskurssintutkijan on päätettävä, miten laajasti hän sitä tarkastelee (Pietikäinen ja 

Mäntynen, 2009, s. 30).  

 

Omassa tutkimuksessani valitsin tutkia kirjoituksia kontekstinaan tilanne, jossa kuluttaja puhuu 

toiselle kuluttajalle. Blogeissa tavat ilmaista asioita ovat usein tuttavallisia, ja kirjoittaja olettaa 

lukijan tietävän hänestä sen, mitä hän on jo aiemmin blogissa maininnut. Valitsemissani blogeissa 
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kirjoittajat kertovat omista kokemuksistaan, antavat ajattelemisen aihetta ja usein suosittelevat 

lukijalle erilaisia asioita, kuten kulutustuotteita, kosmetiikkaa tai keinoja vähentää omaa 

hiilijalanjälkeä. Kirjoittaja on lukijalle ikään kuin ystävä tai vähintään vertainen, jonka ajatuksia hän 

on valinnut lukea. Myös valitsemissani kolumneissa ja mielipidekirjoituksissa kirjoittajat vetoavat 

yhteisiin haasteisiimme ja puhuvat minä- ja me-muodossa. Täten viestintä ei tapahdu ylhäältä 

alaspäin, vaan vertaiselta vertaiselle. Toinen merkityksellinen konteksti on yhteiskunnallinen 

konteksti, jonka merkitystä myös tarkastelen seuraavan luvun toisessa alaluvussa. 

 

Kontekstin tarkastelussa hyödynsin seuraavia apukysymyksiä: 

 

1. Miten kuluttajalta kuluttajalle -konteksti näkyy teksteissä? 

2. Mikä on tekstien yhteiskunnallinen konteksti?  
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5 Black Friday -päivän kritiikin sisältämät diskurssit 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimustuloksia eli Black Friday -päivää kriittisestä näkökulmasta 

käsittelevistä blogiteksteistä, kolumneista ja mielipidekirjoituksista löytämiäni diskursseja. 

Ensimmäisessä alaluvussa esittelen löydetyt diskurssit, kuvailen niitä sitaattien avulla ja pohdin 

diskurssien funktioita. Toisessa alaluvussa analysoin, miten teksteissä näkyy kuluttajalta kuluttajalle 

-konteksti ja yhteiskunnallinen konteksti.  

 

5.1 Tunnistetut diskurssit 

Aineistosta nousi esiin kuusi merkittävää diskurssia. Kirjoitukset olivat melko samankaltaisia 

sisällöltään, joten niistä oli helposti tunnistettavissa toistuvia teemoja. Luettelemiini diskursseihin 

vetoamalla kirjoittajat pyrkivät vakuuttamaan lukijat siitä, että Black Friday -alennuspäivällä on 

negatiivisia vaikutuksia maapalloon sekä kuluttajiin itseensä.  He tulivat kuvailleeksi samalla sellaista 

kulutuskäyttäytymistä, jonka he näkevät järkevänä. Konkreettisia ehdotuksia kirjoittajat tekivät 

kertomalla vaihtoehtoja Black Friday -päivän viettämiselle. Jokaista diskurssia esiintyi vähintään 

puolessa kirjoituksista. Diskurssit olen nimennyt siten, että ne kuvastavat kirjoittajien käyttämää 

kieltä. Havainnollistan diskurssien sisältöä aineistosta poimituilla sitaateilla. Blogiteksteihin 

viitatessani käytän niistä koodilyhenteitä B1–B31. 

 

5.1.1 Turha kulutus 

Ajatus siitä miten tämä konsepti [Black Friday] tukee heräteostoksille perustuvaa 

turhaa kuluttamista on puistattava. (B5) 

 

Yhdeksi merkittävimmistä diskursseista aineistossa nousi turhan kulutuksen diskurssi. Black Friday 

-päivän haitallisuutta perusteltiin täten ennen kaikkea sillä, että se kannustaa turhaan kulutukseen. 

Tämän nähtiin olevan riittävä argumentti sellaisenaan, ilman että tarpeettoman kulutuksen 

haittavaikutuksia välttämättä erikseen perusteltiin. Lukijan siis oletettiin huolestuvan turhasta 

kulutuksesta samaan tapaan, kuin kirjoittaja itse oli siitä huolestunut. Jos haittavaikutukset mainittiin, 

ne olivat useimmiten kulutuksen ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Turhaa kulutusta kuvailtiin muun 

muassa sanoilla ”päätön hysteria”, ”tarpeettoman tavaran haaliminen”, ”krääsä” ja ”harkitsemattomat 

päätökset”. Alennusten ja turhan kulutuksen välillä nähtiin olevan syy-seuraussuhde, sillä tämä 

ilmaistiin usein yleisenä totuutena. Vain muutamissa kirjoituksissa väitettä tuettiin tilastoilla.  
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Sailer ja kollegat (2022) ovat todenneet, että kuluttajat, jotka harjoittavat vastuullista 

kulutuskäyttäytymistä eivät lähtökohtaisesti näe kuluttamaan kannustavia alennuskampanjoja 

positiivisena asiana. Tämän aineiston tekstien kirjoittajien todellisesta vastuullisesta käyttäytymisestä 

ei ole tietoa, mutta useissa teksteissä muistettiin mainita yleinen ohjenuora siitä, kuinka kestävän 

kulutuksen aatteessa paras tapa toimia on jättää ostamatta asiat, joita ei välttämättä tarvitse. 

Vetoamalla turhaan kulutukseen Black Friday -päivän seurauksena kirjoittajat näyttäytyivät kestävän 

kulutuksen aatteen puolestapuhujina. Osa kirjoittajista kertoi suhtautuvansa erityisesti Black Friday -

päivään kriittisesti, vaikka muihin alennuskampanjoihin he suhtautuisivat suopeammin. Tämä kertoo 

päivän saamasta erityishuomiosta. Black Friday -päivän erityisyyttä perusteltiin esimerkiksi päivän 

aikaansaamalla ”huumalla”: 

 

Vaikka usein jaankin tietoa erilaisista alennuskampanjoista, otaksuin, että Black 

Fridayn huumassa joku, – tai aika moni, – saattaisi ostaa jotakin, jota ei tosiasiassa 

tarvitse. (B19) 

 

Kuvailemalla tietynlaista kulutusta turhaksi kirjoittajat laittoivat erilaiset tavat kuluttaa 

paremmuusjärjestykseen. Turhaksi määriteltävää kulutusta useimmat kirjoittajat eivät kuitenkaan 

tarkemmin eritelleet, mihin voi olettaa olevan useampia syitä. Lukijan saatettiin ajatella itse pystyvän 

määrittelemään turha kulutus omalla kohdallaan, tai erilaisten turhan kulutuksen muotojen 

luettelemista ei koettu tarkoituksenmukaiseksi tämänkaltaiseen mielipidetekstiin. Kaikissa 

kirjoituksissa käsiteltiin turhaa kuluttamista tavalla tai toisella – joissain teksteissä kattavammin eli 

esimerkiksi pohtimalla mitä se sisältää ja joissain epäsuorasti siten, että lukijan oletettiin ymmärtävän 

Black Friday -päivän aiheuttavan turhaa kulutusta. Turhan kulutuksen merkitystä pohdittiin 

esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

 

Jos ihminen tarvitsee todella jotain, se täytyy ostaa ”heti”. Jos kykynet selviämään 

ilman tuotetta jopa viikkoja, se on minun mielestäni pikemminkin osoitus siitä, ettei 

varsinaista tarvetta tuotteelle oikeasti ole. Meillä kuluttajilla menee aika herkästi 

sekaisin termit ”tarve” ja ”halu”, joissa halu naamioidaan tarpeeksi, jotta voimme 

perustella itsellemme tuotteen ostamisen. (B3) 

 

Olisi jo aika tehdä täyskäännös ja pohtia, onko uuden tavaran ostaminen aina 

välttämätöntä. (B6) 

 

Sellaisissa kirjoituksissa, joissa ei suhtauduttu päivään täysin kriittisesti vaan pidettiin alennuksia 

myös tervetulleena asiana, kehotettiin kuitenkin välttämään tarpeetonta ostamista esimerkiksi näin: 
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-- hyödyntäkää ihmeessä saatavilla olevia tarjouksia, mutta älkää ostako vain halvan 

hinnan takia, vaan sellaisia juttuja joista olisitte valmiita maksamaan myös täyden 

hinnan tai jotka ovat muuten olleet hankinta- ja toivelistalla jo pidemmän aikaa. (B25) 

 

Turhan kulutuksen tarpeettomuutta perusteltiin lisäksi siten, että ostaminen ei tuo pysyvää onnea. 

Ostaminen aiheutti siis kirjoittajien mukaan kollektiivisten haittojen lisäksi myös henkilökohtaisia 

haittoja.  Kirjoittajat tiedostivat, että ihmisten halukkuus ostaa jotain uutta voi johtua erityisesti onnen 

tunteen tavoittelusta, joten he halusivat muistuttaa tunteen lyhytkestoisuudesta: 

 

Ostohetki voi tuoda ehkä hetkellisen ilon tai onnen tunteen, mutta viimeistään 

ylihuomenna se on jo poissa. Tavara ei siis täytä emotionaalisia tarpeitamme. 

Tutkimusten mukaan raha ja omaisuus lisää onnellisuutta vain tiettyyn pisteeseen 

saakka. Sen jälkeen maallinen hyvä ei lisää mielen hyvää. (Kaleva, 25.11.2021) 

 

Turhan kulutuksen diskurssin saamasta isosta tilasta ja merkityksestä päätellen voi väittää, että Black 

Friday -päivän tapa kannustaa tarpeettomaan ostamiseen on pääsyy siihen, miksi kirjoittajat näkevät 

Black Friday -päivän ongelmallisena. Tämän diskurssin fuktion voisi siis ajatella olevan Black Friday 

-päivän ongelmallisuuden perusteleminen lukijoille. Toisaalta kirjoittajat voivat myös toivoa 

lukijoiden näkevän heidän vastuullisina kuluttajina ja mielipidevaikuttajina, kun he ottavat tämän 

aiheen esille tässä valossa. Koska diskurssianalyysissa funktion ajatellaan olevan kielen käyttäjän 

tietoisesti tavoittelema tai häneltä tiedostamatta muotoutunut (Jokinen ym., 1993, s. 42–43), tekstien 

funktio on voinut olla saada aikaan vaikutelma kirjoittajasta vastuullisena ihmisenä, vaikka hän ei 

olisi tähän tietoisesti pyrkinyt. 

 

Turhan kulutuksen diskurssin voidaan nähdä olevan aineiston hegemoninen diskurssi, sillä se sai 

aineistossa huomattavan määrän tilaa. Diskurssi myös perusteli toisten diskurssien tilaa teksteissä, 

sillä esimerkiksi kulutuskulttuurin haittojen nähtiin pohjautuvan turhasta kulutuksesta ja järkevän 

kulutuskäyttäytymisen nähtiin pitävän sisällään sellaista kulutusta, jota ei voisi luokitella turhaksi. 

Turhan kulutuksen diskurssin hegemonisuutta puoltaa myös kirjoittajien jakama näkemys siitä, että 

Black Friday -päivällä on taipumus aiheuttaa tarpeetonta kulutusta. 
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5.1.2 Kuluttajan manipulointi 

Näiden päivien tarkoituksena ei ole tarjota sinulle alennuksia, vaan tehdä rahaa ja 

myyntiä kaupoille. (B3) 

 

Yleistä kirjoituksissa oli varoittaa lukijaa manipulatiivisista keinoista, joilla yritykset pyrkivät 

saamaan asiakkaitaan ostamaan mahdollisimman paljon. Lukijoille kerrottiin näistä keinoista, jotta 

he osaisivat nähdä niiden läpi ja jotta he pystyisivät välttämään toimimasta yritysten tahdon mukaan. 

Manipulatiivisesta mainonnasta kertominen oli osa kritiikkiä Black Friday -päivää kohtaan, sillä 

yritysten koettiin huijaavan kuluttajia erityisesti silloin. Huijaaminen nähtiin epäeettisenä toimintana. 

Teksteissä kerrottiin muun muassa keinotekoisista jonoista verkkokauppoihin, tahallisista liian 

pienistä myyntieristä, lyhytkestoisista tarjouksista, painetta tuottavien sanojen käytöstä mainoksissa 

ja erityisesti valheellisista alennuksista. Valheellisista alennuksista on näkynyt uutisointia, mikä oli 

todennäköisesti syynä siihen, että asia mainittiin usein. 

 

Monet kuluttajat kuvittelevat, että mitä suurempi alennusprosentti, sitä varmemmin 

tuote on markkinoiden halvin. Todellisuudessa lähtöhinnat voivat olla mitä vain ja 

pahimmillaan suurista alennusprosenteista huolimatta tuotteiden hinnat ovat 

”normaalit”. Tämä on aika karu juttu, ottaen huomioon sen, että monet kuluttajat 

perustelevat ostojensa kannattavuutta juuri alennusprosenteilla. Hyvin suurella 

todennäköisyydellä et ole oikeasti säästänyt sitä summaa, mikä verkkokaupan kassa-

sivulla kummittelee. (B3) 

 

Kertomalla yritysten tavoista vaikuttaa asiakkaisiinsa kirjoittajat loivat eräänlaista 

vastakkainasettelua yritysten ja kuluttajien välille. Kuluttajan manipulointi -diskurssin funktio on 

täten saada lukijat näkemään totuus yritysten vaikutinkeinoista. Yritykset näyttäytyivät teksteissä 

ovelina toimijoina, jotka ottavat kuluttajasta hyödyn irti keinoja kaihtamatta. Kuluttajaa taas kuvattiin 

yritysten pelinappulana, joka pyrkii toimimaan järkevästi, mutta alistuu mielihaluilleen ja mainosten 

luomille paineille. Kuvailemalla kuluttajan hankalaa asemaa kirjoittajat pyrkivät kannustamaan 

lukijaa toimimaan toisin, kuin Black Friday -mainoksissa toivottaisiin hänen toimivan. Seuraavana 

kaksi esimerkkiä kirjoittajien toteamuksista: 

 

Ihmisen luontaista luonnetta käytetään siis hyväksi: arvokkaan tavaran saa normaalia 

halvempaan hintaan – minä siis hyödyn ja suorastaan teen voittoa. Kauppa on 

kannattava. Oli todellisuus mitä tahansa. (B28) 
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Kuluttajia johdetaan häikäilemättömästi harhaan, joten jää jokaisen omalle vastuulle 

selvittää, onko kyseinen tuote oikeasti alennuksessa vai ei. Toki kukaan ei kiellä 

ostamasta tuotetta siinäkään tapauksessa, mutta itse en ehkä lähtisi tukemaan yritystä, 

joka keplottelee tuotteiden hinnoilla kyseisellä tavalla. (B11) 

 

Useissa kirjoituksissa kuvailtiin myös Black Friday -päivän aiheuttamaa mainosähkyä. Monet 

kertoivat ärsyyntyneensä päivään nimenomaan mainosten valtavan määrän vuoksi. Kriittinen 

suhtautuminen mainoksiin onkin perinteisesti ollut aktiivisille poliittisille kuluttajille yleistä (Stolle 

& Micheletti, 2013, s. 18). Lukemalla Black Friday -päivän ärtymystä aiheuttavista puolista lukija 

todennäköisesti samaistui kirjoittajaan ja sai jälleen yhden syyn nähdä alennuspäivän huonossa 

valossa. 

 

Sähköpostiini on tulvinut kirkuvia mainoksia koko viikon ja tänä aamuna minua odotti 

26 uutta viestiä, kun heräsin ja avasin tietokoneen. 26! (B29) 

 

TV:n katsominen ja lehtien lukeminen on ollut tällä viikolla tuskaa. Räjähdän jos kuulen 

sanat black friday vielä kerrankin. “Oletko valmis vuoden suurimpaan ostospäivään?”, 

kysyy Intersport. Verkkokauppa.com myy Black Friday -tarjouksilla tekstiilipesureita 

ja kaasugrillejä. Aivot narikkaan kannustaa jättämään myös matkatoimisto TUI. 

(Finnwatch ry, 29.11.2019) 

 

Muista diskursseista kuluttajan manipulointi -diskurssi eroaa siten, että sillä kritisoidaan erityisesti 

yritysten toimintaa, ei niinkään toisten kuluttajien toimintaa. Tältä osin diskurssi on perinteistä 

poliittista kuluttajuutta. Yritysten on todettu olevan poliittisten kuluttaja-aktivistien huomion 

kohteena siitä syystä, että niillä on merkittävä rooli ympäristölle ja ihmisoikeuksille vahingollisten 

toimien hillitsemisessä (Stolle & Micheletti, 2013, s. 18). Mielenkiintoista kuluttajan manipulointi -

diskurssissa on kuitenkin myös sen sisältämä näkökanta siitä, miten yritysten käyttämät 

markkinointikeinot ovat väärin itse kuluttajaa kohtaan, koska ne perustuvat eräänlaiselle 

huijaamiselle. Yritysten kritisoiminen tästä syystä on poliittisen kuluttajuuden tutkimuksessa 

tiettävästi vähemmän tutkittu aihe. 

 

5.1.3 Järkevä kulutuskäyttäytyminen 

Etenkin blogiteksteissä annettiin lukijalle useita ehdotuksia siitä, miten voisi tehdä mahdollisimman 

järkeviä ostoksia Black Friday -päivänä tai miten voisi yleisesti toimia järkevämmin kulutuksessaan. 

Järkevää kulutuskäyttäytymistä kuvailtiin teksteissä monin eri tavoin. Black Friday -päivän 
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olemassaolon osittain hyväksyvät kertoivat, millainen alennusten hyödyntäminen on sallittavaa ja 

miten he itse olivat hyödyntäneet tai aikoivat hyödyntää tarjouksia. Kirjoittajat pitivät erityisesti 

harkitsevaa ostokäyttäytymistä järkevänä. Tämä näkyi esimerkiksi kehotuksin välttää ostamista 

pelkän halvan hinnan vuoksi. Kertomalla omasta toiminnastaan kirjoittajat antoivat lukijalle 

esimerkin siitä, miten päivää voi viettää. Toisaalta kirjoittajat myös antoivat lukijoille vertaistukea 

kertoessaan hetkistä, jolloin he ovat olleet aikeissa ostaa jotain sellaista, mitä he eivät todellisuudessa 

olisi tarvinneet. Tällaisten hetkien kuvaileminen ”sortumisena” kuvasti niiden tuomittavuutta. 

 

Itsekin meinasin sortua siihen [tarjoustuotteen ostamiseen], kun näin hyvän ripsivärin 

hintaan 4,90 - hetken harkittuani tajusinkin, että a) ostin juuri kesällä ripsarin, mitä on 

runsaasti vielä jäljellä, b) en edes käytä ripsiväriä melkein koskaan ja c) kyseinen 

ripsiväri ei ollut myöskään eettisyydeltään arvojeni mukainen. (B4)  

 

Alennuksesta ostamisen koettiin osassa aineistosta olevan sallittua silloin, kun ostamista oli harkittu 

tarkkaan, alennuksessa oli jotain tavallisessa hinnassaan hyvin kallista tai alennuksessa oli 

vastuullisesti tuotettu tavara. Se, että juuri vastuullisten tuotteiden ostaminen mainittiin 

hyväksyttävänä kuvastaa kirjoittajia poliittisina kuluttajina, sillä poliittisten kuluttajien on tunnistettu 

punnitsevan ostopäätöksissään tavaroiden aineellisia ominaisuuksia ja sitä, miten ja millaisissa 

oloissa tavarat on tuotettu (Stolle & Micheletti, 2013, s. 88). Harkitsevuuden pitämistä hyveenä taas 

kuvaa Stollen ja Michelettin (2013, s. 21) termi yksilöllistynyt vastuunotto (individualized 

responsibility-taking), joka tarkoittaa yksilön päätöksentekoa sen perusteella, mitä yhteiskunnallisia 

vaikutuksia päätöksellä on. Yksilöllistynyt vastuunotto vaatii yksilöltä paneutumista 

päätöksentekoon, vaikka mikään ulkopuolinen taho ei häneltä sellaista vaatisi ja vaikka päätös olisi 

erilainen kuin mihin yksilö saattaisi päätyä henkilökohtaisten mielenkiinnonkohteidensa perusteella 

(Stolle & Micheletti, 2013, s. 21). Seuraavassa sitaatissa on esimerkki erään kirjoittajan näkemyksestä 

järkeviin ostoksiin: 

 

Suhtautumiseni kulutuskarkeloihin ei kuitenkaan ole sataprosenttisen kielteinen, sillä 

yhdessä tapauksessa Black Friday -ostokset ovat suorastaan järkeviä: silloin, jos ostaa 

todelliseen tarpeeseen. Silloin, jos on harkinnut ja punninnut ostopäätöstä tarkkaan, 

olisi ostanut asian muutenkin ja vaikkapa vain odotellut, että tuote alennettaisiin. 

Silloin alennusten hyödyntäminen on ainoastaan fiksua. (B8) 

 

Päivän mainittiin myös olevan hyvä ajankohta pienituloisille laadukkaampien tuotteiden 

hankkimiseen. Osa mainitsi tämän syynä siihen, ettei nähnyt päivää täysin tuomittavana. Yhdessä 
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tekstissä toisaalta esitettiin, ettei alennusmyyntien pitäisi olla ratkaisu yhteiskunnan pienituloisten 

toimeentuloon. Tässä asiassa kirjoittajat tulivat erityisen ilmeisesti pohtineeksi alennusmyyntejä 

poliittisesta näkökulmasta: mahdollistavatko ne eettisemmin tuotettujen kalliiden tuotteiden 

saavutettavuuden suuremmalle ihmisryhmälle ja ovat täten toivottu tapahtuma, vai ajavatko 

alennusmyynneistä koituvat haitat, kuten ilmastokuormitus hyvien puolten ohi ja tekevät alennuksista 

epäeettisiä? 

 

Omasta kulutuskäyttäytymisestä kerrottiin teksteissä runsaasti. Tähän voi nähdä osasyynä sen, että 

blogin genreen kuuluu omista kokemuksista kertominen. Monissa kirjoituksissa muisteltiin omaa 

kulutuskäyttäytymistä ennen ja vertailtiin sitä nykypäivän käyttäytymiseen. Kirjoittajat kertoivat 

usein tulleensa harkitsevammiksi ja enemmän vastuullisuutta pohtiviksi kuluttajiksi. Heidän, jotka 

kertoivat siirtyneensä minimalistiseen elämäntyyliin, voidaan katsoa harjoittaneen poliittisen 

kuluttajuuden elämäntapaa. Kertomalla kehityskulusta kirjoittajat sanoittivat sitä, millainen 

kulutuskäyttäytyminen ei ole ihanteellista ja millaiseen taas olisi hyvä pyrkiä. He kertoivat myös 

itselleen tekemistään myönnytyksistä, mikä loi vertaistukea oman epätäydellisyytensä kanssa 

kipuilevalle lukijalle. Oman käyttäytymisen muutoksia kuvailtiin esimerkiksi näin: 

 

Olin joskus se tyyppi joka osti melkein aina uuden vaatekappaleen juhlia tai jotain 

muuta erityistä tilaisuutta varten. -- Lähdin usein alennusmyynneille vain koska tavara 

oli halpaa tai shoppailemaan muuten vaan, ihan vain huvin vuoksi. -- Samaan aikaan 

olin kyllä ihan tiedostava ja ymmärsin, ettei tällainen kertakäyttökulttuuri ollut oikein. 

-- Säännöllisen epäsäännöllisesti karsin vaatekaappiani, aluksi ihan vain siksi että sain 

tekosyyn ostaa uutta, mutta pikkuhiljaa sain itsekin omakohtaisesti todeta, että 

vähemmän on enemmän. Aloin ostoksissani keskittyä laatuun, syynätä materiaalilaput 

ja ostaa vain tarpeeseen. (B13) 

 

Järkevän kulutuskäyttäytymisen diskurssi toi vastapainoa turhan kulutuksen diskurssille. Jos lukija 

tunnisti itsensä turhan kulutuksen kuvailusta, hän sai käytännönläheisiä ehdotuksia siihen, miten hän 

voisi jatkossa toimia toisin. Ohjeita annettiin itse Black Friday -päivänä toimimiseen tai yleisesti 

kulutuskäyttäytymiseen. Ohjeiden antaminen ja toimintaan kannustaminen sopii diskursiivisen 

poliittisen kuluttajuuden määritelmään. Ohjeissa kehotettiin esimerkiksi välttämään mainoksien 

katsomista, boikotoimaan isoja ketjuja ja ostamaan mieluummin pienistä, lähellä sijaitsevista 

yrityksistä. 
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1. Päätä, ettet katso mainoksia. Vältä sitä mahdollisuuksien mukaan. Sulje silmät, 

pyyhkäise sivu pois näkyvistä, ohita sivupalkin mainokset. 2. Kun näet tarjouksen, jonka 

teho ylittää oman tahdonvoimasi, muista seuraava hokema: "En tarvinnut mitään ennen 

tätä mainosta. En tarvitse mitään nytkään". (B22) 

 

Yrityksille tilanne on ollut hankala jo pitkään ja nyt Black Fridayna voikin miettiä, että 

olisiko kuitenkin syytä panostaa kotimaiseen tai pienempään yritykseen suuren ketjun 

sijasta? Monissa pienissä liikkeissä tuotteet ovat laadukkaampia ja erikoisempia, kuin 

marketeissa myytävät halvemmat versiot. (B20) 

 

WWF Nuoret kannustaa jokaista pohtimaan myös Black Fridayna omia 

kulutustottumuksiaan ja kysymään itseltään, onko uuden ostaminen todella 

tarpeellista? Jos ostat, osta kestävää, osta ekologista, osta kotimaista. (WWF Nuoret, 

23.11.2021) 

 

Se, miten kuluttaessa voisi käyttäytyä järkevästi aiheutti selkeästi paljon mietteitä kirjoittajissa, sillä 

diskurssina se vei teksteissä paljon tilaa. Black Friday on Suomessa melko uusi ilmiö, eli vahvoja 

kollektiivisia perinteitä sen ympärille ei ole vielä muodostunut. Tämä antoi kirjoittajille tilaa 

määritellä itse, millaiset päivään liittyvät tavat olisivat suotavia. Sellaisissa teksteissä, joissa järkevän 

kulutuksen diskurssia esiintyi vain kerran, tämä yksi maininta sisälsi yleensä ymmärtäväisen huomion 

tilanteista, joissa alennuksen hyödyntäminen on sallittavaa. Lukijalle siis osoitettiin, että Black Friday 

-päivään osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei ole mustavalkoinen asia. Järkevän 

kulutuskäyttäytymisen diskurssin funktion voi nähdä olevan kertoa lukijoille siitä, että on olemassa 

järkevä tapa toimia kuluttaessa. Asiaan pureuduttiin käytännönläheisesti ja omaan kokemuksiin 

pohjaten. 

 

5.1.4 Kulutuskulttuurin haitat 

Joskus on pakko ostaa uutena, mutta silloin kannattaa suosia vastuullisiksi tuntemiaan 

brändejä ja lähituotantoa – näin voi varmistaa, ettei ainakaan omilla roposillaan tue 

brändejä, jotka sortavat työntekijöiden oikeuksia tai toimivat muilla tavoin 

vastuuttomasti esimerkiksi ympäristön näkökulmasta. (B26) 

 

Kun kirjoittajat puhuivat Black Friday -päivän haitoista, he tarkoittivat näillä usein nykyajan 

kulutuskulttuurista ylipäätään seuraavia haittoja. Tätä yksittäistä päivää pidettiin haitallisuuden 

ilmentymänä. Liiallisen tai epäeettisen kulutuksen seurauksena mainittiin neljässä tekstissä 

ihmisoikeusongelmat ja noin puolessa teksteistä ilmasto- ja ympäristöhaitat. Mainitsemismäärät eivät 
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tosin kerro tämän diskurssin osalta koko totuutta, sillä esimerkiksi ekologisuuteen keskittyvissä 

blogeissa lukijan todennäköisesti oletetaan olevan jo niin tietoinen kulutuksen vaikutuksista 

ilmastoon ja ympäristöön, ettei vaikutuksia tarvitse välttämättä erikseen mainita. Diskurssilla on 

kuitenkin merkityksensä Black Friday -päivän vastustuksessa ilmenevässä poliittisessa 

kuluttajuudessa, sillä sen sisältämät perustelut pohjaavat tieteessä selvästi todistettuihin 

kulutushyödykkeiden tuotannosta aiheutuviin haittoihin. 

 

Kulutuksen ilmasto- ja ympäristövaikutuksista puhuttiin vaikutusten suuruutta korostavaan sävyyn. 

Etenkin lehtikirjoituksissa ne mainittiin usein, ja väitteitä tuettiin tilastoilla. Black Friday nähtiin 

tähän aikaan sopimattomana tapahtumana, sillä se edistää päinvastaista kehitystä, kuin mihin 

ilmaston tila huomioon ottaen tulisi pyrkiä. Ilmastosta ja ympäristöstä puhuessa kirjoittajat käyttivät 

usein me-muotoa kuvaamaan sitä, kuinka haasteet ovat yhteiset kaikille ihmisille ja kuinka yhdessä 

voidaan myös päättää toimia toisin. 

 

On monta syytä kyseenalaistaa suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin kiemurteleva 

kulutusjuhla, joka kulkee maailmalla nimellä Black Friday. Ilmaston lämpeneminen, 

luonnon saastuminen ja maapallon biodiversiteetin hiipuminen ovat kaikki keskeisellä 

tavalla sidoksissa nimenomaan siihen, miten me elämme, kulutamme tai jätämme 

kuluttamatta. (HS, 24.11.2021) 

 

Yltiömäinen kulutus on yksi syy siihen, miksi olemme ilmastokriisissä. Vuosituhannen 

vaihteesta esimerkiksi vaatteiden tuotantomäärä on tuplaantunut, ja vaateteollisuus 

synnyttää jo saman verran päästöjä kuin lentoliikenne, ja näin ollen kiihdyttää 

ilmastonmuutosta. (IL, 29.11.2019) 

 

Koko ajan puhutaan miten ihmisten täytyy vähentää kuluttamista ja alkaa ajattelemaan 

enemmän maapalloa ja kuitenkin tällaisia päiviä mainostetaan isoin kirjaimin. (B24) 

 

Kulutuskulttuurin haitat -diskurssin funktio on sama kuin turhan kulutuksen diskurssin: perustella 

Black Friday -päivän haitallisuutta. Sillä heräteltiin lukija pohtimaan alennuspäivää ennemmin 

planetaarisesta näkökulmasta kuin pelkkänä hyvänä ajankohtana tehdä alennuslöytöjä.  

Ympäristönsuojelu on ollut osa poliittista kuluttajuutta jo pidemmän aikaa (Micheletti, 2003, s. 8), 

joten kulutuskulttuurin haitoista puhuessaan kirjoittajat noudattivat poliittisten kuluttajien 

tunnusmerkkejä. Kansalaisten on myös todettu hakevan ratkaisuja ilmastonmuutokseen 

kulutuskysymysten kautta silloin, kun heille ei ole tarjottu poliittista valtaa (Lammi, Repo & 

Timonen, 2010). 



    38 

 

 

5.1.5 Vaihtoehdot kulutusjuhlalle 

Kuudessatoista kirjoituksessa mainittiin vaihtoehdoksi Black Friday -päivälle Älä osta mitään -päivä, 

”Bright Friday”, ”White Monday”, ”Giving Tuesday” tai ”Circular Monday”. Nämä ovat kaikki 

Black Friday -päivälle kehitettyjä vastapäiviä, joilla halutaan kiinnittää ihmisten huomio ostamisen 

sijasta jo olemassa olevan tavaran vaalimiseen, käytetyn ostamiseen tai läheisten huomioimiseen 

hyvillä teoilla.  Vastapäivien menestykselle tärkeää on se, että tietous niistä leviää, joten mainitessaan 

vastapäiviä kirjoittajat edistivät niiden mahdollisuuksia saada lisää osallistujia. Vastapäivistä 

kertomalla kirjoituksissa myös annettiin vaihtoehtoja ostohalun tyydyttämiselle ja valmis konsepti 

sellaiselle lukijalle, joka haluaisi asettua konkreettisesti Black Friday -päivää vastaan ja ehkä myös 

sanoittaa sitä muille. 

 

Teksteissä kerrottiin myös vaihtoehdoista, joihin käyttää aika ja raha, jotka muuten menisivät 

tarjousten metsästämiseen ja ostosten tekemiseen. Näitä olivat esimerkiksi sijoittaminen, 

hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen, lähellä olevien yritysten tukeminen, aineettoman asian 

ostaminen ja uuden tavaran sijaan käytetyn tavaran ostaminen lahjaksi. Vaihtoehdoissa luotiin toivoa 

paremmasta, sillä Black Friday -alennuksiin kuluvien resurssien siirtämisellä muualle enteiltiin 

olevan hyviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Osassa teksteistä oli haikaileva sävy: 

kirjoittajat puhuivat vaihtoehdoista ikään kuin ne olisivat utopioita. 

 

Ai että, jos suomalaiset käyttäisivät edes osan Black Fridayhin kuluttamastaan rahasta 

sekä energiasta sijoittamiseen. (B2) 

 

Jospa suosisimme lähipalveluita, lähiyrittäjiä, käsityöläisiä ja laadukkaita tuotteita 

joutavan himphampun sijaan. (Kaleva, 25.11.2021) 

 

-- voisimmeko sittenkin tehdä hyvää ja auttaa heitä, joilla ei ole samanlaisia 

mahdollisuuksia tai lähtökohtia sen sijaan, että shoppaillaan mahdollisimman paljon 

halvalla ja tarpeettomasti?(B20) 

 

Hyvinvointiin, elämyksiin ja yhdessäoloon kannattaa minun mielestäni panostaa aina. 

(B31) 

 

Vaihtoehdot kulutusjuhlalle -diskurssin funktio on luoda lukijassa halu tehdä ostosten sijaan jotain 

kirjoittajien näkökulmasta hyödyllisempää. Mukavilta tuntuvien vaihtoehtojen etsiminen on 

tunnistettu nykyajan trendiksi poliittisen kuluttajuuden tutkimuksessa: Boströmin ja kollegoiden 



    39 

 

 

(2019) mukaan esimerkiksi luomutuotteiden markkinoinnissa ja slow food -liikkeessä näkyy hyvän 

olon ja itsestä huolta pitämisen korostaminen. Boströmin ja kollegoiden (2019) mukaan osa 

tutkijoista näkee trendin positiivisena, sillä se saattaa houkutella lisää kuluttajia ostamaan 

mahdollisesti eettisemmin, mutta trendiä on myös kritisoitu ainakin Guthmanin (2009) toimesta sen 

mahdollisesta vaikutuksesta lisätä kulutuksen määrää. 

 

5.1.6 Kollektiivinen vastuunkanto 

Aineistossa kuvailtiin monipuolisesti vastuuta, jota kaikkien ihmisten tulisi kantaa kulutustapojen 

muuttamisesta vastuullisemmiksi. Muutamassa kirjoituksessa mainittiin myös toimien vaatiminen 

yhteiskunnalta ja yrityksiltä. Vastuunottoa ei peräänkuulutettu pelkästään Black Friday -päiväksi, 

vaan monet kirjoittajat tähdensivät sitä tarvittavan vuoden jokaisena päivänä: 

 

Black Fridayn ja ylipäätään kaiken kulutushysterian kritisointi on hyvä ja askel 

parempaan suuntaan. Vielä tärkeämpää on kuitenkin miettiä, että miten me toimimme 

kaikki ne muut 364 päivää. (B13) 

 

Hyvin suuressa osassa tekstejä kuluttajat luotiin yhdeksi rintamaksi käyttämällä esimerkiksi 

ilmauksia ”meidän jokaisen tulisi miettiä”, ”selvää on, että kulutuksemme on muututtava” ja ”me 

jokainen voimme vähentää hiilijalanjälkeämme”. Nämä ilmaukset korostivat jokaisen mahdollisuutta 

vaikuttaa ja toisaalta loivat painetta sisäistää asiat, jotka kirjoittajien mukaan kaikkien tulisi tässä 

vaiheessa sisäistää. Seuraavassa esimerkki jälkimmäisestä tavasta ilmaista tarve tiedostaa ongelmat 

maapallolla: 

 

Ensinnäkin, kuten kaikkien pitäisi tässä vaiheessa jo tietää, maailma ei tarvitse enää 

yhtään enempää luonnonvarojen ylikulutusta. (B9) 

 

Kuluttajien vastuunkannon merkitys tuli muutamassa tekstissä esiin myös siten, että tietynlaisiin 

kuluttajiin luotiin etäisyyttä arvostelemalla heidän toimiaan. Arvostelu johtui siitä, etteivät nämä 

kuluttajat toimineet kuluttaessaan yhteisen hyvän puolesta. Tällä pyrittiin myös mahdollisesti 

erottamaan omat näkemykset ja toiminta toisten kuluttajien näkemyksistä ja toiminnasta. Kun 

kirjoittajat esittivät tietynlaisen toiminnan huonossa valossa, lukija todennäköisesti halusi samaistua 

kirjoittajaan ja ihmetellä hänen kanssaan toisten kuluttajien välinpitämätöntä käytöstä. 
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Ilmastokriisin takana on ihmiskunnan täysin holtiton kuluttaminen. Harmi, että mitkään 

maailman varoitukset ja tiedemiesten kannanotot eivät kuitenkaan tunnu uppoavan 

ihmisten paksuun kalloon. (Finnwatch ry, 29.11.2019) 

 

Itse olen luonteeltani sellainen, että saatan pohtia monta kuukautta ellen vuosiakin 

jonkin tavaran ostamista, sillä olen varsin pihi, enkä halua tavaroiden jäävän lojumaan 

- niin kuin harmillisesti monilla muilla käy, sillä ostaminenhan on niin mukavaa. (B27) 

 

Mielestäni ihmisestä ja hänen arvoistaan kertoo aika paljon esimerkiksi se, että 

kulkeeko hän olallaan uusin Luis Vuittoni vai ajaton kotimaisen merkin laukku. Tai 

onko lapselle ostettu monta erilaista takkia kouluun ja kaupoille vai yksi kierrätetyistä 

muovipulloista valmistettu takki kaikkiin tilanteisiin. (B13) 

 

Muutamat bloginpitäjät kertoivat tunnistavansa oman asemansa mielipidevaikuttajina ja kokivat 

tämän vuoksi vastuunaan ottaa kantaa Black Friday -alennuksiin tai kieltäytyä kaupallisista 

yhteistöistä alennuksiin liittyen. Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksen kirjoittaja koki myös 

henkilökohtaisena vastuunaan ottaa kantaa Black Friday -päivään, koska hänestä tuntui 

perusteettomalta antaa sille ”hiljainen hyväksyntä”. Blogeissa ilmaistiin kokemus vastuusta 

esimerkiksi näin: 

 

Minulla on valta vaikuttaa parhaimmillaan kymmenien tuhansien ihmisten 

ajattelumalliin, mielipiteeseen tai ostokäyttäytymiseen. -- Samalla minulla on iso vastuu 

siitä, mitä ja millä tavalla mainostan. (B12) 

 

Kollektiivinen vastuunkanto -diskurssin funktio on osoittaa tarve kaikkien ihmisten yhteiselle 

vastuunkannolle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Diskurssi myös täydensi kulutuskulttuurin haitat 

-diskurssia osoittamalla yleisten kulutustottumusten yhteyden ilmastokriisiin. Kollektiivisesta 

vastuunkannosta puhuessaan kirjoittajat loivat yhteishenkeä ostohaluja vastaan taistelevien 

kuluttajien välille.  

 

5.2 Kontekstien merkitys 

Tarkastelen tässä osiossa tekstejä osana kuluttajalta kuluttajalle -kontekstia ja yhteiskunnallista 

kontekstia. Pohdin kontekstien merkitystä tekstien sisältöön ja niiden vaikuttavuuteen. Kaikissa 

blogi- ja lehtikirjoituksissa kirjoittajat kertoivat nimenomaan omia näkemyksiään Black Friday -

päivästä pohtivaan sävyyn. He kertoivat kokemuksistaan alennuspäivänä kuluttajan asemassa, eli he 

olivat lukijalle vertaisia. Tämä kuluttajalta kuluttajalle -konteksti toi teksteihin samaistuttavuutta ja 
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uskottavuutta. Eräs keinoista luoda samaistuttavuutta lukijoihin oli se, miten osa kirjoittajista mainitsi 

langenneensa joskus itsekin tarpeettomaan ostamiseen. Useissa blogiteksteissä myös toivottiin 

keskustelua aiheesta lukijoiden kanssa. Tällöin tekstien lopussa kysyttiin heiltä mielipidettä Black 

Friday -alennuksiin. 

 

Jotta lukija pystyi ymmärtämään tekstien argumentit, hänen täytyi tuntea ajankohtainen 

yhteiskunnallinen konteksti. Yhteiskunnallisena kontekstina teksteille voidaan ajatella 

julkaisuajankohtana eli vuosina 2017–2021 yleisenä näyttäytynyt keskustelu kulutuksen 

ympäristövaikutuksista. Osa yhteiskunnallista kontekstia oli myös tietous siitä, mitä alennusmyynnit 

yleensä merkitsevät. Teksteissä perusteltiin Black Friday -päivän haitallisuutta pääasiassa ilmasto- ja 

ympäristökuormituksella, eli ne olivat ajalleen ominaisia. Jokainen kirjoituksista oli myös julkaistu 

lähellä Black Friday -päivän ajankohtaa. Yhteiskunnallinen konteksti näkyi teksteissä siten, että 

kerrottuja asioita ei välttämättä sen kummemmin tarvinnut perustella. Esimerkiksi turhan kulutuksen 

haitallisuuden uskottiin luultavasti olevan jo lukijoilla tiedossa, joten haittavaikutuksia ei tarvinnut 

erikseen luetella. Diskurssien lukumäärällinen ilmeneminen aineistossa ei sinällään kertonut koko 

totuutta tekstien vaikutinkeinoista, sillä lukijan saatettiin olettaa lukeneen ja kuulleen kriittisiä 

näkökantoja Black Friday -päivään jo useamman kerran muistakin lähteistä ja täten samoja asioita ei 

tarvinnut toistaa omassa tekstissä. 

 

Monet aineiston blogeista olivat muulta sisällöltään melko kulutuskeskeisiä, sillä niissä kerrottiin 

esimerkiksi suositeltavista hankinnoista, omasta tyylistä, matkailusta tai lapsiperheen arjessa 

hyödyllisistä tavaroista. Osassa blogeista oli myös kaupallisia yhteistöitä yritysten kanssa. Black 

Friday -päivästä kirjoittaminen oli blogien pitäjille mahdollisuus pysähtyä pohtimaan tarkemmin 

omaa kulutuskäyttäytymistään ja samalla sytyttää myös lukijoissa kiinnostus pohtia heidän omaa 

suhtautumistaan kulutukseen. Aineistoon valitsemani lehtikirjoitukset olivat mielipidekirjoitusta 

lukuun ottamatta yksittäisten toimittajien mielipiteitä. Ne toivat mitä ilmeisimmin vastapainoa lehtien 

muuhun sisältöön, sillä oletettavasti lehdet ovat sisältäneet Black Friday -päivän aikaan mainoksia 

alennuksista. Sekä blogi- että lehtikirjoitukset olivat siis sellaisessa ympäristössä, joka normaalisti 

ennemmin kannustaa kuluttamaan kuin välttämään kulutusta. Tämän voidaan nähdä ilmentävän 

kulutuskritiikin laajentunutta alaa yleisessä keskustelussa. 

 

Koska tekstit ovat yksittäisten henkilöiden kirjoittamia, eivätkä esimerkiksi organisaatioiden 

tuottamia, ne ovat lukijalle samaistuttavia ja täten ne voivat olla helpommin lähestyttäviä kuin 
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ylhäältä alas tulevat ohjeistukset kulutuskäyttäytymiseen. Lehtikirjoitukset saattoivat myös 

kiinnostusta herättävien otsikoidensa ansiosta tavoittaa sellaisia lukijoita, jotka eivät muuten olisi 

päätyneet lukemaan kulutuskriittisistä näkökannoista Black Friday -päivään. Suurinta osaa 

kirjoituksista ei voi kuitenkaan suoraan luokitella diskursiiviseksi poliittiseksi kuluttajuudeksi, sillä 

sen määritelmään kuuluu ainakin tämänhetkisen näkemyksen mukaan viestin kertojan halu kannustaa 

viestin vastaanottajaa tekoihin (Zorell & Denk, 2021). Tätä tehtiin selkeään tapaan vain muutamassa 

tekstissä, kun taas lopuissa niistä tekoihin ryhtyminen jätettiin enemmän lukijan pohdinnan varaan. 

Toisaalta diskursiivisen poliittisen kuluttajuuden määritelmä ei ole yksiselitteinen: esimerkiksi 

Jallinoja ja kollegat (2020) ovat määritelleet osaksi sitä myös kasvissyöjien esteettisten ruoka-

annoskuvien julkaisemisen sosiaalisessa mediassa, sillä tämän tarkoituksena on luoda 

kasvissyönnistä kuva nykypäiväisenä, trendikkäänä ja suosittavana ruokavaliona. Samaan tapaan 

aineistoni tekstien kirjoittajat loivat Black Friday -päivän haitallisena näkemisen asiaksi, jota 

nykypäivän tiedostava ihminen tekee. Tulkitsen myös osan kirjoittajista harjoittaneen diskursiivista 

poliittista kuluttajuutta silloin, kun he arvostelivat toisten kuluttajien toimia. Tällä he toivat ilmi 

moraalista käsitystään suotavasta kulutuskäyttäytymisestä.  

 

Kaikissa aineiston teksteissä pohdittiin päivää yhteiskunnalliselta kannalta, joten huolimatta siitä, 

voidaanko jokainen niistä määritellä diskursiiviseksi poliittiseksi kuluttajuudeksi, on jokainen niistä 

voinut saada aikaan lukijoissaan poliittiseen kuluttajuuteen lukeutuvia toimia. Tätä puoltaa Zorellin 

ja Denkin (2021) toteamus, jonka mukaan tiedonsaanti kulutuksen vaikutuksista voi johtaa siihen, 

että henkilö toteuttaa diskursiivista poliittista kuluttajuutta eli esimerkiksi keskustelee toisen kanssa 

kulutukseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Tämä vuorostaan voi saada keskustelun toisen 

osapuolen muuttamaan kulutustapojaan (Zorell & Denk, 2021). Yksittäiset blogi- tai lehtikirjoitukset 

voivat siis välikäsienkin kautta saada aikaan todellista muutosta kuluttajien käyttäytymiseen. Myös 

kirjoittajiin itseensä aiheesta puhumisella voi olla merkitystä: esimerkiksi Bouliannen (2022) mukaan 

tiedonjako kulutuksen poliittisuuteen liittyvistä asioista johtaa usein myös tiedonvälittäjän itsensä 

aktiivisempaan toimintaan. 

 

Black Friday -päivästä on tehty verrattain paljon kirjoituksia genreiltään erilaisissa blogeissa, mikä 

kertoo päivän aikaansaaman keskustelun laajuudesta. Ympäröivän yhteisön merkitystä päätökselle 

kirjoittaa Black Friday -päivästä ei myöskään sovi sivuuttaa. Bloginpitäjät saattoivat kokea 

imagolleen tärkeäksi kirjoittaa kielteiseen sävyyn alennuspäivästä, sillä se saa heidät näyttämään 

etiikkaa pohtivilta vastuullisilta vaikuttajilta. He myös saattoivat haluta yksinkertaisesti osallistua 



    43 

 

 

ajankohtaiseen keskusteluun. Oli kirjoittajien motiivit kirjoittamiselle mitkä tahansa, toimivat he 

kuitenkin suunnannäyttäjinä kulutusta koskevien puhetapojen kehittymisessä ja saivat mahdollisesti 

aikaan merkittäviäkin muutoksia tekstien lukijoiden mielipiteissä ja toiminnassa. 
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6 Tarkastelu ja johtopäätökset 

6.1 Tutkimuksen yhteenveto 

 

Tässä tutkielmassa tavoitteena oli tutkia, millainen poliittisen kuluttajuuden ilmiö on kritiikki suurta 

huomiota herättänyttä Black Friday -päivää kohtaan. Yhdistin teoreettiseen viitekehykseen 

kirjallisuutta ja medialähteitä Black Friday -päivästä sekä kirjallisuutta poliittisen kuluttajuuden 

käsitteestä. Tutkimusmenetelmänä käytin diskurssianalyysia, jonka keinoin pureuduin aineistossa 

toistuneihin diskursseihin. Aineistona käytin 31 blogitekstiä ja kuutta sanomalehdissä julkaistua 

kirjoitusta. Otin tarkasteluun Black Friday -päivää kriittisesti käsittelevien blogitekstien ja 

lehtikirjoitusten sisältämät diskurssit, koska katsoin niiden kertovan kirjoittajien syistä nähdä Black 

Friday haitallisena ilmiönä. Tunnistin aineistossa kuusi yleistä diskurssia, joihin vetoamalla 

kirjoittajat pyrkivät vakuuttamaan lukijat siitä, että Black Friday -päivällä on negatiivisia vaikutuksia 

maapalloon sekä kuluttajiin itseensä. Merkittävimmän tilan saanut diskurssi eli hegemoninen 

diskurssi oli turhan kulutuksen diskurssi, jolla kirjoittajat kuvasivat Black Friday -päivän aiheuttamia 

harkitsemattomia ostopäätöksiä. Turha kulutus nähtiin päivän seurauksena ja myös sen haitallisuuden 

syynä. Tarkastelin diskursseja osana kuluttajalta kuluttajalle -kontekstia ja yhteiskunnallista 

kontekstia. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli ” Millainen poliittisen kuluttajuuden ilmiö on Black Friday -

alennuspäivän kritiikki?”. Analyysin perusteella voin todeta, että kritiikki Black Friday -päivää 

kohtaan on aikaansa ilmentävä, poliittisen kuluttajuuden kaikkiin neljään muotoon kannustava 

kuluttajien kannanotto ostamista kannustavaa päivää vastaan. Kritiikki ilmentää kuluttajien huolta 

kulutuksen vaikutuksesta ilmastoon sekä yritysten käyttämistä mainontakeinoista. Koska kirjoittajien 

todellisia motiiveja kirjoittaa aiheesta ei voida tietää eivätkä kaikki kirjoittajat suoranaisesti 

kannustaneet lukijoita poliittiseen kuluttajuuteen lukeutuviin tekoihin, kaikkia tekstejä ei 

tämänhetkisen määritelmän mukaan voida nähdä diskursiivisena poliittisena kuluttajuutena. Tästä 

huolimatta jokainen niistä on sanomansa vuoksi kuitenkin voinut johtaa lukijoiden osallistumiseen 

poliittisen kuluttajuuden eri muotoihin. Tekstit ovat osaltaan valtavirtaistaneet kulutuskritiikkiä, sillä 

ne on julkaistu ympäristössä, jossa julkaistaan myös mainoksia ja joka täten tavallisesti ennemmin 

kannustaa ostamaan uutta ja tarttumaan tarjouksiin kuin harkitsemaan ostopäätöksiään pitkään. 
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Toinen tutkimuskysymyksistäni oli ”Miten Black Friday -päivän haitallisuutta perustellaan 

blogiteksteissä, kolumneissa ja mielipidekirjoituksissa?”. Analyysin perusteella haitallisuutta 

perusteltiin ennen kaikkea päivän aiheuttamalla kuluttajien harkitsemattoman ostokäyttäytymisen 

lisääntymisellä. Tarpeettoman kulutuksen kerrottiin useassa kirjoituksessa aiheuttavan ilmasto- ja 

ympäristöhaittoja. Lukijoita haluttiin muistuttaa ostamista seuraavan hyvän olon tunteen 

lyhytkestoisuudesta. Päivään nähtiin myös liittyvän yritysten epäeettisiä tapoja mainostaa 

alennuksiaan. Yksinkertaistettuna päivän nähtiin olevan länsimaisen kulutuskulttuurin haitallisuuden 

ilmentymä. Kirjoittajat vetosivat lukijoihin olemalla vertaisia kuluttajia, jotka kertoivat omista 

kokemuksistaan ja näkemyksistään ja joista lukijat voivat halutessaan ottaa esimerkkiä. Niissäkin 

kirjoituksissa, joissa Black Friday -päivän aikaansaamien ostokimmokkeiden haittoja ei erikseen 

mainittu tai perusteltu, oletettiin lukijan tietävän yhteiskunnallisen kontekstin perusteella kulutuksen 

yhteydestä ilmasto- ja ympäristöhaittoihin sekä alennusmyyntien vaikutuksista ihmisten ostohaluihin. 

Asia, jota kirjoituksissa ei noussut esiin oli Yhdysvalloissa yleinen päivään liittyvä väkivaltaisuus. 

 

6.2 Tulosten pohdinta 

Aineiston tekstien kirjoittajat politisoivat Black Friday -päivän, kun he kertoivat sen järjestämisellä 

ja siihen osallistumisella olevista haitallisista yhteiskunnallisista seurauksista. Kertoessaan päivän 

ongelmallisuuksista he ottivat osaa yleiseen keskusteluun kulutuskulttuurin haitoista. Teksteissä he 

joko suoraan tai epäsuoraan kannustivat lukijoita poliittiseen kuluttajuuteen lukeutuviin toimiin kuten 

boikottiin, palkitsevaan ostamiseen ja elämäntavan valjastamiseen poliittiselle kuluttajuudelle. 

Jokainen kuudesta tunnistetusta diskurssista heijasti sitä, millaisia poliittisia kuluttajia kirjoittajat itse 

olivat ja millaisia poliittisia kuluttajia he toivoivat muidenkin olevan. Teksteissä käsiteltiin Black 

Friday -päivään liittyviä eettisiä kysymyksiä monelta kantilta. Black Friday -päivää kritisoivat tekstit 

voidaan siis selkeästi tunnistaa poliittiseen kuluttajuuteen lukeutuvaksi ilmiöksi. Kritiikki on 

mielenkiintoinen ilmiö etenkin sen vuoksi, että se heijastaa kulutuskritiikin laajenemista koskemaan 

kaikenlaisten tavaroiden kuluttamista. Se ei keskity kritisoimaan vain tiettyjä brändejä, kuten 

poliittiset kuluttajat ovat usein perinteisesti tehneet (Stolle & Micheletti, 2013, s. 43). Voidaan siis 

ajatella, että tämänkaltainen laajan alan saanut kritiikki viestii poliittisen kuluttajuuden yleistymisestä 

ja kuluttajien enenevästä kielteisestä suhtautumisesta yritysten painostaviin tapoihin mainostaa 

tuotteitaan.  

 



    46 

 

 

Tutkimukseni toi ajankohtaisen lisän poliittisen kuluttajuuden tutkimukseen siksi, että se perehtyi 

nimenomaan suurta huomiota saaneeseen alennuskampanjaan. Kuten järkevän 

kulutuskäyttäytymisen diskurssi osoitti, alennusmyynteihin suhtautuminen aiheuttaa kuluttajissa 

paljon pohdintaa. He etsivät tasapainoa sen suhteen, hyödyntääkö järkeviä tarjouksia vaiko 

boikotoida alennuspäivää siihen liittyvien ongelmien vuoksi. Osa kirjoittajista piti harkittujen ostojen 

tekoa suotavana, osa taas kertoi jättävänsä ostamatta joko sen vuoksi, ettei koe tarvitsevansa mitään 

tai ollakseen tukematta päivän järjestämistä. Kirjoittajien pohdintaa kuvaa hyvin aiemmin 

esittelemäni Michelettin (2003, s. 25–28) termi yksilöllistynyt kollektiivinen toiminta, joka kuvaa 

kansalaisten toimimista yhteisen hyvän puolesta itselleen sopivilla keinoilla sekä Stollen ja 

Michelettin (2013, s. 37) kuvailema eettinen kompassi, jota kuluttajat hyödyntävät arkipäiväisissä 

valinnoissaan. Pohtimalla omaa suhtautumistaan Black Friday -päivään ja kertomalla siitä muille 

kirjoittajat loivat yhden esimerkin tavasta suhtautua päivään. 

 

Turhan kulutuksen diskurssin saama tila teksteissä osoitti, että näkemys harkitsemattomien ostosten 

tuomittavuudesta on yleinen. Diskurssianalyyttisen perinteen mukaan kielenkäytön ajatellaan samalla 

kuvaavan ympäröivää maailmaa kuin myös järjestävän ja muokkaavan sosiaalista todellisuutta – 

ajatusta soveltaen kirjoittajat siis sanoittivat ylikulutuksen ongelmallisuutta ja myös normalisoivat 

ihmisten henkilökohtaisten kulutuspäätösten julkista arvostelemista. Täten teksteissä näkyi 

johdannossa esittelemäni Trentmannin (2007) näkemys yksityisen ja julkisen kohtaamisesta 

arkipäiväisissä valinnoissa.  

 

Kiinnostava tulos tutkimuksessa oli se, miten paljon aineistossa sai tilaa kuluttajan manipulointi -

diskurssi. Se käsitti yritysten alennushuijauksista, niiden käyttämistä myynti- ja mainontakeinoista 

sekä mainosähkystä kertomisen. Kuluttajien eettisiä näkemyksiä yritysten käyttämistä 

markkinointikeinoista Black Friday -päivänä olisi hyvä tutkia enemmän, jotta näkemysten 

vaikutukset tunnettaisiin paremmin. Kertomalla yritysten toimien tarkoitusperistä teksteissä pyrittiin 

lisäämän lukijan tietoutta ja asettumaan yrityksiä vastaan. Yhdessä kollektiivinen vastuunkanto -

diskurssin kanssa kuluttajan manipuloinnista kertominen loi kirjoittajien ja lukijoiden välille 

yhteishenkeä. Kuten aiemmin mainittu, Yangin ja Baringhorstin (2019) mukaan digitaalisen median 

mahdollisuudet ovatkin auttaneet luomaan enemmän yhteenkuuluvuutta poliittisten kuluttajien 

välille.  
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Se, että Black Friday -päivää kritisoivia tekstejä löytyi sekä erilaisista blogeista että isoista 

sanomalehdistä, merkitsi keskustelun saamaa laajaa mittakaavaa. Tekstit olivat muuten melko 

samanlaisia sisällöltään, mutta erosivat toisistaan siinä, miten voimakkaasti niissä kritisoitiin päivää 

ja miten selkeästi niissä kehotettiin asettautumaan päivää vastaan. Kuten todettu, tekstien kirjoittajien 

motiiveista huolimatta teksteillä on merkityksensä ostopäätöksiin liittyvän yhteiskunnallisen 

pohdinnan normalisoimisessa. Zorellin ja Denkin (2021) mukaan mitä enemmän vaikutusyrityksiä 

henkilö saa osakseen, sitä todennäköisemmin hän tulee säännöllisesti pohtineeksi kulutukseen 

liittyviä ekologisuutta tai eettisyyttä koskevia seikkoja. Kirjoituksissa annetut vinkit tarjosivat 

lukijoille helppoja keinoja osallistua poliittiseen kulutukseen, vaikkakaan kirjoituksissa ei mainittu 

sanaa ”poliittinen”. Olivat kirjoittajat tai lukijat tietoisia poliittisuudesta tai ei, heidän toimillaan 

kuitenkin on poliittista merkitystä. 

 

Jatkossa tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, millaisena keskustelu Black Friday -päivästä jatkuu. 

Jos kriittinen keskustelu lisääntyy, voi se johtaa tilanteeseen, jossa kuluttajan osallistuminen tai 

osallistumatta jättäminen on väistämättä kannanotto. Yrityksillä on myös valta muuttaa päivään 

liittyviä käytäntöjä eri suuntaan. Viime vuosina monien päivään osallistuvien yritysten on nähty 

pidentävän alennusten kestoa yksittäisestä Black Friday -päivästä viikon tai pidemmänkin aikaa 

kestäviksi alennuksiksi. Vastapainoksi monet yritykset ovat myös toteuttaneet vastatekoja päivälle. 

Tulevat vuodet näyttävät, kumpi kehityssuunta ottaa vallan vai jakautuvatko yritykset enenevissä 

määrin kahteen leiriin. 

 

6.3 Rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimusaineiston pienuuden vuoksi tässä tutkielmassa täytyi yhdistää blogi- ja lehtikirjoitukset 

samaan aineistoon, vaikka ne genreissään eroavatkin toisistaan. Jos aineistona olisi toiminut vain 

yhdenlaisesta lähteestä otetut kirjoitukset, olisi voinut perehtyä enemmän julkaisualustan 

ominaispiirteisiin ja sen merkityksiin kirjoitusten sisällölle ja vaikuttavuudelle. Aineistoon 

sisällytetyt blogitekstit olivat myös keskenään hyvin erilaisista blogeista, joten erojen huomioon 

ottaminen olisi voinut syventää tutkimusta. Lisäksi aineistoa olisi ollut mahdollista jaotella sisällön 

mukaan esimerkiksi täysin Black Friday -päivän tuomitseviin teksteihin ja sen osittain hyväksyviin. 

Tässä tutkielmassa yhdistelmää käyttämällä saatiin kuitenkin hyvä yleiskatsaus aiheeseen.  
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Käyttämäni tutkimusmenetelmän eli diskurssianalyysin toteutuksessa tutkijan omalla katseella on iso 

merkitys lopputulokseen. On siis huomioitava, että diskurssien tunnistamiseen ja kontekstin 

tarkasteluun vaikutti oma tapani tulkita tekstejä. Diskurssianalyysin luonteen mukaisesti tulkinnassa 

ei pyritä ylivertaisiin faktoihin, jotka syrjäyttäisivät muut tulkinnan mahdollisuudet (Juhila & 

Suoninen, s. 235). Samoista teksteistä olisi täten toinen tutkija voinut tehdä erilasia tulkintoja. Omat 

tulkintani diskursseista jäsentyivät ATLAS.ti -ohjelmistoa apuna käyttämällä sekä sitaattien välisiä 

yhteneväisyyksiä ja eroja tarkastelemalla. 

 

Jatkotutkimusaiheeksi suosittaisin määrällistä tutkimusta, joka selvittäisi keitä Black Friday -päivään 

tai myös muihin alennuskampanjoihin kriittisesti suhtautuvat ovat ja mistä syistä he näkevät 

kampanjat kielteisinä. Lisäksi olisi hyödyllistä syventää akateemisessa kontekstissa tietoutta siitä, 

miksi juuri Black Friday on saanut erityisen paljon kritiikkiä osakseen. Yritysten vastateot päivää 

kohtaan ovat myös moninaisia ja ne tarjoaisivatkin monta mielenkiintoista tutkimusnäkökulmaa, 

joista yhtenä esimerkkinä Black Friday -päivää vastaan asettautuminen vastuullisen imagon luomisen 

apuna. 

 

Poliittisen kuluttajuuden tutkimuskentässä vaikuttaisi olevan tilaa diskursiivisen poliittisen 

kuluttajuuden päivitetylle määrittelylle, sillä kulutuksen vaikutusten yleistyessä puheenaiheena ja 

sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän lisääntyessä se saa jatkuvasti uusia muotoja. Lopuksi 

yhdyn Jallinojan ja kollegoiden (2020) peräänkuuluttamaan tarpeeseen tutkia sosiaalista mediaa 

poliittisen kuluttajuuden toimintaympäristönä sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvien 

keskusteluiden keinoja aikaansaada pitkän aikavälin muutoksia ihmisten käyttäytymiseen. 
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