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Teknologioiden toiset elämät
Teknologisten kulutustuotteiden ensimmäinen elämä sisältää niiden kehityksen, tuotannon,
markkinoinnin ja myynnin. Niiden toinen elämä alkaa käyttäjien saadessa ne käsiinsä
ja ryhtyessä käyttämään niitä – usein väärin, joko teknologian tuottajien, yhteiskunnan
vaikuttajien tai toisten käyttäjien mielestä. Juuri väärinkäyttöjen tarkastelu voi kertoa
meille paljon esinesuhteistamme ja niiden muutoksista.

Hanna Kanto, October (2011), akryyli kankaalle, 120 x 135 cm

T

ammikuussa 2015 iltapäivälehdet Suomessa uutisoivat Helsingin sosiaali- ja
terveysviraston toimeentulotuen hakijoille antamista ohjeista. Yksityiskohtaisesti ja kaavakuvia apuna käyttäen
neuvottiin rakentamaan sähköisen hakemuksen liitteitä
varten omatekoinen skanneri älypuhelimesta ja pahvilaatikosta. Samassa kuussa painettiin suomeksi ykkösosa
maailman luultavasti ensimmäisestä lähes kokonaan älypuhelimella kirjoitetusta trilogiasta. Teksasilaisen Anna
Toddin (s. 1989) After-kirjasarja julkaistiin alun perin
One Direction -poikabändiin perustuvana tarinana fanifiktiosivustolla: tekijä näpytteli sen luku toisensa perään
Samsung Galaxy -laitteellaan, omien sanojensa mukaan
esimerkiksi ruokakaupan kassajonossa ja autossa liikenneruuhkien aikana. Syntyi yli miljoonan sanan teos, josta
kirjoittaja solmi yhdysvaltalaiskustantamon kanssa sopimuksen kuusinumeroisesta summasta.
Näitä kahta hyvin erilaista älypuhelimen käyttötapaa yhdistää vastaanotto. Uutisteksteissä ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ne esitettiin omituisina,
jopa hiukan epäilyttävinä. Älypuhelin on tekninen
esine, joka on varta vasten tehty monenlaisia käyttöjä
mahdollistavaksi. Sillä on tarkoitus yhtä hyvin kirjoittaa kuin puhuakin, ja sen kameraa voi käyttää esimerkiksi skannaamiseen. Silti kokonaisen kirjasarjan
kirjoittaminen puhelimella ja viralliset ohjeet pahvilaatikkoskannerin askartelusta tuntuvat huvittavilta,
kirjallisuuden ja byrokratian totuttuihin käytäntöihin
sopimattomilta.
Tapaukset ovat esimerkkejä teknologian ”väärinkäytöstä”. Niissä teknologian tietynlainen soveltaminen
tekee sopimattomuudellaan ja outoudellaan näkyviksi
teknologian ”oikean käytön” rajat. Eri teknologiat ja ympäristöt sallivat monia erilaisia hyödyntämistapoja, mutta
vain osa niistä muodostuu vallitseviksi. Yhdessä yhteydessä järkeenkäypä käyttötapa voi tuntua toisessa yhteydessä järjettömältä. ”Väärinkäyttö” on aina teknologia-,
tilanne- ja tulkitsijakohtaista. Sen erilaisten muotojen
teoreettinen ja historiallinen pohtiminen avaa mielenkiintoisen näkökulman esinesuhteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

Karheat kuluttajat ja puimurihuvittelijat
Yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija Raymond Malewitz on yhdistänyt kulutusesineiden korjailun, kierrättämisen ja väärinkäytön viime vuosikymmenten turhauttaviin ja levottomuutta herättäviin muutoksiin pohjoisamerikkalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä. Tätä
yhteyttä kuvaa hänen luomansa käsite ’karhea kulutus’
(rugged consumerism), johon on innoittanut latautunut
suhde tavaramaailmaan tietyissä yhteiskuntakriittisissä
romaaneissa. Washingtonilaisen Chuck Palahniukin
(s. 1962) Fight Clubissa (1996) Malewitz näkee valmiiden tuotteiden ylivallan ajavan ihmisyyden ja erityisesti mieheyden kriisiin. Kanadalaisen Margaret
Atwoodin (s. 1939) Herran tarhurit (The Year of the
Flood, 2009) puolestaan muodostuu kuvaukseksi rikkaasta kulutusesineiden uudelleenkäytön kulttuurista
konsumerismin raunioilla. Reaalimaailman esimerkkinä
Malewitz käsittelee muun muassa IKEA-hakkerointia,
joka soveltaa tietokonehakkeroinnin periaatteita kodin
sisustukseen muokkaamalla halpahuonekaluja yksilöllisiksi. Hänen mukaansa tällainen muuntelu on aina
tietyllä tavalla poliittista ja vallitsevia oloja kritisoivaa,
vaikka kritiikin vaikutukset vaihtelevat. Massatuotettuja
esineitä muokkaamalla voi arvostella niihin sisältyviä
kulttuurisia käyttöodotuksia ja tuoda esiin käyttäjien taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, mutta muokkaaminen
voi myös lisätä massatuotteiden kysyntää ja pönkittää
niiden tuottajan asemaa.1
Teknologian historiassa on jo pitkään tutkittu kuluttajien toimintaa. Ensin kiinnostuttiin siitä, miten kuluttajien mielipiteet ja valinnat ovat vaikuttaneet tuotteiden
kehitykseen. Sittemmin kuluttajien jatkuva teknologinen
neuvottelu ja muokkaustoiminta on alettu nähdä laajemminkin tärkeänä osana suurten teknologisten järjestelmien ja niiden varaan rakentuvien yhteiskuntien toimintaa.
Ensimmäistä suuntausta edustaa alankomaalaisen filosofin ja teknologiatutkijan Wiebe E. Bijkerin klassinen
tapaustutkimus. Hän selvitti, miten eri kuluttajaryhmien
eroavat näkemykset korkeapyöräisestä polkupyörästä,
toisaalta nopeakulkuisena urheiluvälineenä, toisaalta vaarallisena ja esimerkiksi runsashelmaisen naistenmuodin
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”Muokkaaminen, korjailu, kopioiminen ja soveltaminen ovat
olennainen osa teknologian
käyttöä.”

kannalta mahdottomana ajoneuvona, johtivat monen eri
mallikokeilun jälkeen 1800-luvun lopulla kaikkia ryhmiä
tyydyttävään ratkaisuun, nykyisenkaltaiseen pyörään.2
Hänen maannaisensa ja kollegansa Ruth Oldenziel
taas on tutkimuskumppaneineen havainnollistanut kuluttajien toiminnan ratkaisevuutta kylmän sodan aikaisessa ”keittiökiistassa”. Siinä kapitalistisesta ja reaalisosialistisesta keittiöstä tuli ne luoneiden järjestelmien
symboli ja konkreettinen todiste systeemien toimivuudesta. Eurooppalaisilla kuluttajilla oli kuitenkin kussakin
maassa vaikutusvaltaa siihen, millaisiksi tyyppikeittiöt
missäkin muodostuivat. Kodin emäntien mielipiteet
keittiön toimivuudesta saattoivat näin myös nousta poliittisesti merkittäviksi asiantuntijalausunnoiksi.3 Toisena
esimerkkinä kuluttajien aktiivisuudesta Oldenziel käyttää
Pariisin haute couture -muodin leviämistä ja muokkautumista 1800-luvun jälkipuoliskolla, kun naiset ympäri Euroopan ottivat sen haltuunsa ompelukoneineen ja kaavaarkkeineen.4
Vakiintuneidenkin teknologioiden käyttötavat ovat
muuttuneet ajan kuluessa. Viime vuosisadan loppupuoliskolta lähtien monet kuluttajat ovat tarttuneet vapaaajallaan erilaisiin, aikaisemmin tuotannolliseen käyttöön
pyhitettyihin tekniikoihin. Osa arkisesta ruuanlaitosta on
länsimaissa hyvin yleisesti muuttunut harrastuksenomaiseksi toiminnaksi, mutta jopa vaatteiden silittämisellä
ja kivihiilen louhinnalla on omat harrastajaryhmänsä.5
Malmin mainaaminen saattaa tuntua hyvin omituiselta
harrastukselta, mutta sitä ja muuta kaivostoimintaa on
mahdollista harrastaa myös simulaatiopelien avulla.
Niissä mallinnetaan mahdollisimman realistisesti tiettyjen ammattien teknistä puolta. Suosittuja ovat simulaatiot, joissa pelaaja voi ajaa muun muassa rekkaa, ambulanssia ja roska-autoa Euroopan teillä – tai puimureita,

trukkeja ja traktoreita maatilalla, kuten Farming Simulator 2013:ssä.

Kopiohuoneiden kaapparit
Muokkaaminen, korjailu, kopioiminen ja soveltaminen
ovat olennainen osa teknologian käyttöä. Suurin osa tästä
tapahtuu rutiininomaisesti osana arjen toimintaa. Väärinkäytöiksi kutsumissani tapauksissa mielenkiintoista
on niiden herättämä hämmennys, huvitus tai närkästys.
Omaehtoinen pahvilaatikkoaskartelu kotioloissa ei ole
outoa, ei myöskään fanitarinoiden kirjoittaminen toisille
faneille, vaikkapa sitten älypuhelimella. Vasta kun nämä
käytännöt tulevat osiksi virallisen tuotanto- ja yhteiskuntajärjestelmän pyrkimyksiä, ne muuttuvat kummastuttaviksi.
Pahvilaatikkoskanneri yhdistyy askarteluun ja nikkarointiin. Aikuiset yleensä harjoittavat näitä puuhia
omaksi iloksi ja harrastuksen vuoksi, ei viranomaisten
käskystä. Tuoreen tapauksen herättämälle porulle on
sukua Helsingin Sanomien lukijan kokemus, joka julkaistiin lehden Erikoinen tapaus -palstalla maaliskuussa
2001: terveyskeskuslääkäri oli hoitanut kirjoittajan
loukkaantunutta sormea poraamalla kynteen reiän paperiliittimellä6. Juuri klemmarin käyttö jonkin ”oikean”
hoitovälineen sijasta sai potilaan epäilemään lääkäriä hulluksi. Poraus paperiliittimellä on kuitenkin lääketieteessä
yleinen kynnenalaisen verenvuodon hoitomuoto, jota
esimerkiksi Duodecimin Terveyskirjasto suosittelee7.
Esineiden ja teknologioiden luova muokkaus ja
käyttö muihin kuin alkuperäisiin tarkoituksiin mieltyy
vahvasti kuluttajien toiminnaksi. Siksi sen esiintyminen
virallisissa yhteyksissä vaikuttaa oudolta. Näissä tapauksissa muokkaus tapahtuu ikään kuin väärään suuntaan.
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”Laajaa, kansainvälistä suosiota
nauttinut kaappauskäytäntö oli
1900-luvun lopun vuosikymmeninä työpaikkojen valokopiohuumori eli xeroxlore.”

Ranskalainen filosofi ja yhteiskuntateoreetikko
Michel de Certeau (1925–1986) on kuvaillut tavallisten
kulutushyödykkeiden käyttäjien toimintaa sepittämiseksi
ja juoniksi. Niiden avulla luodaan käytännön tulkinta
hallitsevan taloudellisen järjestelmän tyrkyttämistä tuotteista. Arkipäiväinen toiminta on salametsästystä, joka ei
luo omia tuotteita, mutta muodostaa ”kurinvastaisuuden
verkoston” ja eräänlaisen varjotuotannon.8
de Certeauta mukaillen Oldenziel ja Hård kutsuvat
1800-luvun pariisilaisen muodin muokkausta ja itse tekemistä ”salametsästykseksi Pariisista” (poaching from
Paris). Käsitykseemme arkielämästä sisältyy tieto siitä,
että tämänkaltainen soveltaminen ja improvisointi kuuluvat nimenomaan yksityisen alueelle, ei viralliseen tuotantoon, mistä syystä paperiliitin lääkärin työkaluna ja
sosiaaliviraston askarteluohjeet tuntuvat asiaankuulumattomilta. Epävirallinen toiminta työpaikalla omaan
piikkiin, työnantajan näkökulmasta usein jopa laillinen
väärinkäytös, on sen sijaan salametsästystä selvimmillään.
de Certeau kuvailee omien hommien tekemistä työajalla,
työpaikan koneita ja jämiä hyödyntäen, kukoistavaksi
kansanomaiseksi kaappauskäytännöksi.9
Mielenkiintoinen teknologinen laite tässä mielessä on
ollut kopiokone. Virallisen työkäytön lisäksi tuhansilla
työpaikkojen kopiokoneilla on ollut olennainen rooli
kulttuurisessa varjotuotannossa. Laajaa, kansainvälistä
suosiota nauttinut kaappauskäytäntö oli 1900-luvun
lopun vuosikymmeninä työpaikkojen valokopiohuumori
eli xeroxlore. Jäljennetyt tekstit ja kuvat ilmaisivat työntekijöiden hiljaista kapinaa.10
Toisenlainen työpaikkojen kopiokoneiden väärinkäytön muoto oli pienlehtien, harrastusjulkaisujen ja
alakulttuuri-zinejen valmistaminen. Esimerkiksi vuosina
1977–1982 on Suomessa arvioitu tehdyn jopa tuhatta

punk- ja vaihtoehtolehtinimikettä, suurinta osaa niistä
monisteina11. Erilaiset koululais-, naapurusto- ja harrastelehdet nostanevat tämän luvun moninkertaiseksi.
Kopiokoneiden perustava merkitys itsenäisessä kulttuurintuotannossa kesti vuosikymmeniä ja antoi leimansa
kokonaisten alakulttuurien toiminnalle ja estetiikalle.
Sarjakuvataiteilija Jenni Rope (s. 1977) muistelee lämpimiä tunteita, joita hän koki kopiokonetta kohtaan aloitellessaan uraansa 1990-luvun alussa:
”Kaikki alkoi Lahdessa. Eräänä kauniina päivänä noin 5
vuotta sitten kävelin koulun jälkeen kaupungin kirjaston
sarjakuvaosastolle ja poimin hyllystä Jii Roikosen Mutapohja omakustanteen. Ihastuin siihen ja innostuin tekemään samantapaisia kuvia. Kaikki pienet Ginipik-lehdet
olivat myös ihania. Pieni koko oli tärkeä juttu. Toiseksi
halusin kai kertoa mitä ajattelin ja kokeilla minkälaisia reaktioita se muissa ihmisissä saisi aikaan. Tein isäni työpaikan
kopiokoneella kaksi Hissi-lehteä. Kopiokone tuntui maailman parhaalta keksinnöltä.”12

Tuotteliaat salametsästäjät
Entäpä se puhelimella kirjoitettu kirjasarja? Fanifiktio on
suosittu, epäkaupallinen tapa muokata televisiosarjojen ja
muiden kulttuurituotteiden pohjalta omia kertomuksia.
Sen julkaisu on 2000-luvulla siirtynyt fanzine-lehdistä ja
muista aiemmista jakelukanavista lähes kokonaan internetiin.13 Fanifiktion kohtaamiset sen käyttämien kaupallisten pohjatekstien kanssa eivät aina ole sujuneet mutkattomasti. Esimerkkejä tästä ovat Warner Brosin 2000luvun alun yritykset kieltää ja poistaa netissä julkaistuja
eroottisia Harry Potter -tarinoita sekä vuoden 2013
tapaus, jossa tv-persoona Caitlin Moran (s. 1975) laittoi
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BBC:n Uusi Sherlock -sarjan päänäyttelijät lukemaan
ensi-iltatapahtumassa ääneen otteita heidän hahmojensa
välistä seksiä kuvailevasta tarinasta – tarinan kirjoittaneen
fanin kauhuksi14.
Toistaiseksi kuuluisin fanifiktiosta muokattu kaupallinen tuote on maailmanlaajuisesti yli 70 miljoonaa kappaletta myynyt trilogia Fifty Shades of Grey (2011–2012).
Se sai alkunsa Twilight-vampyyrisarjaa (2005–2008)
muuntelevana fanisepitteeenä, ja alan harrastajat ovat
pyrkineet osoittamaan, ettei sen seksifantasioiden siirtäminen digitaaliselta julkaisufoorumilta, fanifiktioiden
tyypilliseltä tekniseltä alustalta, kirjojen ja elokuvien
muotoon ole ongelmatonta.15 Kulutustuotteen luova
muokkaus kääntyy jälleen ikään kuin väärään suuntaan.
Kun vapaasti muokattu ei-kaupallinen tuote kytkeytyy
takaisin kulutustuotteiden virtaan, tapahtuu oikosulkuja:
käyttökontekstin vaihtuminen aiheuttaa väärinymmärrystä ja hämmennystä.
Fanifiktiossa kuvaillaan usein sosiaalisesti ja lainsäädännöllisesti epäilyttäviä seksuaalisia käytäntöjä, mutta
tavalla, joka tekee lukijat tietoiseksi niihin mahdollisesti
liittyvistä ongelmista. Header eli tarinan alkuun sijoitettu
ylätunniste antaa lukijoille tiivistetysti tietoa tarinan sisällöstä sekä tyylisuuntauksesta ja varoituksia faniyhteisössä tai yleisemmin aroiksi koetuista sisältöaineksista.16
Harrastajakulttuurissa tapahtuva tekstuaalinen muokkaus
ei ole immateriaalista, vaan sidoksissa julkaisualustaansa.
Käyttöympäristön muuttuessa myös tarinan tulkinta
muuttuu esimerkiksi sisältövaroituksien ja faniyhteisön
sääntöjen pudotessa pois.
Yhdysvaltalainen mediatutkija Henry Jenkins on
kuvaillut faneja kaupallisen kulttuurin salametsästäjiksi,
jotka pystyvät pitämään järjestelmältä sieppaamansa.
Siepatun varassa he onnistuvat rakentamaan vaihtoehtoisen kulttuurisen yhteisön, ylläpitämään vahvaa omaa
perinnettä ja tuottamaan aikaa kestäviä teoksia.17 Fanikulttuuri ei ole suoraan alisteista muokkaamalleen kulttuurituotteelle ja sen luoneelle järjestelmälle, vaan se
luo jotakin omaa. Käytäntöteorian valossa voi ajatella,
että fanikulttuuri muodostaa oman käytäntöjen järjestelmänsä, jossa yhdistyvät tietyt materiaaliset elementit,
kyvyt ja merkitykset. Käytäntöjen ulkopuolisille niihin
osallistuvien toiminta voi näyttää oudolta tai jopa järjettömältä, mutta mukana oleville käytännössä tarvittavien
kykyjen ja muiden elementtien kartuttaminen tuo tyydytystä ja järjestelmän sisäisiä palkintoja.18
Fanitettava kulttuurituote on vain yksi elementti
fanien oman tuotannon järjestelmässä. Systeemi luo digitaalisia materiaaleja, kokonaisia tiedon ja metatiedon
koonnoksia sekä aivan konkreettistakin tavaraa: fanien
omista teksteistään ja kuvistaan painamia pienlehtiä,
kirjoja, postikortteja, tarroja, kangaskasseja ja t-paitoja.
Fanikulttuuri on yksi tietotekniikan hyödyntämisen
pääasiallisista käytäntökokonaisuuksista, vaikka se
saakin huomattavasti vähemmän julkista huomiota kuin
vaikkapa tietokonepelaaminen. Fanitaiteen ja fiktion luominen myös kerryttää sellaisia tekstintuottamisen, kuvankäsittelyn, videokuvaamisen, editoinnin, tiedon- ja

projektinhallinnan sekä tiimityöskentelyn taitoja, joiden
hyödyllisyys ei rajoitu pelkästään harrastajakäytäntöihin.
Vapaa-ajan ja työajan toimintojen tarkka erottelu on modernin yhteiskunnan peruspiirteitä, mutta tutkimus on
antanut viitteitä siitä, että raja ammatillisen ja yksityisen
tiedon sekä taidon välillä on vähintäänkin liukuva.19

Oikeanlaiset ja vääränlaiset käyttäjät
Maaseudun käsityökulttuurissa 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alussa erilaisia uusia tehdastekoisia teknologioita otettiin haltuun nikkaroimalla omia versioita.
Tämä oli luonteva jatkumo työ- ja tarvekalujen valmistamiselle ja kotiteollisuudelle20. Tekniikan ammattikoulutuksen vahvistuessa ja institutionalisoituessa poikia
alettiin valmentaa oikeanlaiseen teknologiasuhteeseen
kannustamalla heitä erilaisten pienoismallien ja laitteiden
rakenteluun21. Tietyistä itse tekemisen käytännöistä
muodostuikin kokonaisia teknologisia kulttuureita. Esimerkiksi radioamatööritoiminta oli tällainen kulttuuri,
joka vaikutti huomattavasti teknologia-alan yleiseen kehitykseen. Kuten muutkin kansainväliset teknologiset
harrastuskulttuurit, se oli leimallisesti miehinen ja keskiluokkainen.22
Käyttäjien sukupuolen ja luokan merkitys teknologian jonkin käytön tulkitsemisessa ”väärinkäytöksi” on
jatkuvasti ollut suuri. Myös valokuvauksessa asetettiin
viime vuosisadan alkupuoliskolla vakavien harrastajamiesten työn vastakohdaksi naiselliseksi määritelty näppäilykuvaus. Totiset amatöörit mielsivät sen oman toimintansa irvikuvaksi, epätekniseksi ja huolimattomaksi
kuvien räiskimiseksi.23 Luokan merkitystä havainnollistaa
vastaavasti vuoden 1929 suomalaisen gramofoni-innostuksen herättämä laaja ja närkästynyt lehtikeskustelu.
Heikosti koulutettujen kansankerrosten gramofoninkäyttö näyttäytyi vääränlaisena ja häiritsevänä, ja sen
eroa yläluokkien sekä musiikillisesti että teknisesti sivistyneeseen gramofoninkäyttöön korostettiin, myös työväenluokan ja alemman keskiluokan sisäisessä keskustelussa.24
Malewitzin mukaan esineiden muokkaaminen ja
niiden käyttötarkoituksen muuntaminen voi joko vahvistaa tai horjuttaa luokkaan, rotuun ja sukupuoleen perustuvia etuoikeuksia25. Horjuttavaa potentiaalia voidaan
nähdä erityisesti niissä muokkauksen muodoissa, jotka
julkisessa keskustelussa esiintyvät väärinkäyttöinä. Toisaalta voidaan myös väittää, että teknologioiden ”väärinkäyttö” voi kärjistää ryhmien välisiä vastakkainasetteluita. Esimerkiksi Pohjos-Amerikassa 1940- ja 1950-luvulla afrikanamerikkalainen keskiluokka pyrki hankkimaan Cadillaceja ja muita arvostettuja autoja merkkinä
integraatiosta ja tasa-arvoisuudesta. 1970-luvulta lähtien
provosoivasti kustomoidut ja valtavin äänentoistolaittein
varustetut boom car -autot ovat sitä vastoin tulleet osaksi
mustaa kulttuuria, joka nimenomaisesti kritisoi integraatiopyrkimyksiä ja korostaa mustaan väestönosaan liitettyjä rikollisuuden mielikuvia.26
Teknologian ”väärinkäyttö” vaikuttaa usein olevan
sellaista käyttöä, jossa teknisyyttä tai teknologiaa it-
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sessään ei tuoda etualalle tai joka ”asiattomuudellaan”
ikään kuin loukkaa käyttämäänsä teknologiaa. Näiden
väärinkäytäntöjen teknologinen perusta jää usein tarkastelun ulkopuolelle, eikä niiden teknologiaa muokkaavaa vaikutusta ole helppo havaita, koska niitä pidetään luonteeltaan epäteknisinä. Hyvä esimerkki ovat
puhelimen käyttöön annetut ohjeet ja niitä käsitellyt
julkinen keskustelu niin 1900-luvun alkupuoliskolla
kuin myös matkapuhelinten alkuaikoina. Ohjeissa korostettiin tiivistä ja selkeää tärkeiden asioiden hoitamista ja paheksuttiin puhelimen väärinkäyttöä ”jaaritteluun, lörpöttelyyn ja juoruamiseen”, jotka miellettiin
naisten sekä tyttöjen, mahdollisesti myös nuorten
poikien pahoiksi tavoiksi. Sosiaalisten suhteiden hoitaminen muodostui lopulta kuitenkin sekä lankapuhelinta että matkapuhelinta hallitsevaksi käytännöksi työkäytön ohella.27
Henkilökohtaiset tietokoneet taas ovat alusta saakka
olleet työkäytön lisäksi vahvasti myös viihdekäyttöön
tarkoitettuja. Kuitenkin osa viihdekäytöstä saattaa näyttäytyä vääränlaisena. Kun oman kannettavan tietokoneen
omistaminen on tullut välttämättömäksi osaksi esimer-
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