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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Tutkielmassa tarkastellaan kansainvälisen terrorismin käsitteen käyttöä Helsingin Sanomien kantaaottavissa kirjoituksissa
vuosina 2001–2008. Helsingin Sanomien kantaaottavia tekstejä ovat pääkirjoitukset, kolumnit, vieraskynä-kirjoitukset ja
mielipidesivujen mielipidekirjoitukset. Tutkielmassa pyritään selvittämään erityisesti, minkälaisia yhteisöllisiä toimija-asemia
Suomelle tarjotaan Helsingin Sanomien julkaisemissa teksteissä.

Tutkimusmenetelminä hyödynnetään sosiologi Erving Goffmanin (1974) kehysanalyysia ja Rom Harrén ja Luk van
Langenhoven (1999) positiointianalyysia. Kehysanalyysin ja positiointianalyysin esille nostamia havaintoja täydennetään
John B. Thompsonin (1990) ideologiamallilla.

Tutkielmassa selvitetään tutkimuskysymysten avulla, millaista kuvaa Helsingin Sanomien kantaaottavat kirjoitukset
rakentavat kansainvälisestä terrorismista, mikä kirjoituksissa määritellään kansainväliseksi terrorismiksi ja minkälaista
suomalaista toimijuutta ja itseymmärrystä tekstit synnyttävät. Tutkimuskysymysten esittämistä motivoi tietoisuus
Yhdysvaltojen johtaman terrorisminvastaisen sodan vahvistumisesta 2000-luvun alussa.

Tutkielman tärkeimpinä tuloksina havaitaan velvollisuuden, uhkan ja uudelleentulkinnan kehykset, joissa kansainvälistä
terrorismia lähestytään eri näkökulmista. Velvollisuuden kehys nousee esille vuosina 2001–2004, uhkan kehys vaikuttaa läpi
tutkimusjakson ja uudelleentulkinnan kehys on havaittavissa vuosina 2004–2008. Kehysten sisällä Suomelle tarjotaan myös
erilaisia toimija-asemia.

Kannanottojen perusteella Suomi osallistuu velvollisuuden kehyksessä terrorismin vastaiseen toimintaan liittymällä
uhkakuvan yhdenmukaistamiseen. Kantaaottavien kirjoitusten julkisuudessa Suomea määritellään pieneksi pohjoismaiseksi,
länsimaiseen viitekehykseen kuuluvaksi demokraattiseksi toimijaksi, jolla on moraalinen velvollisuus osallistua terrorismin
vastaiseen toimintaan.

Uhkan kehyksessä terrorismin nähdään olevan jatkuva ja alati läsnä oleva yhteiskunnallinen tila. Uhkan kehys täydentää
velvollisuuden kehystä. Ensisijaisin uhkan kehyksessä Suomelle tarjottu toimija-asema on uhkan torjujan toimijapositio.

Tutkimusjakson lopussa Suomen suhde terrorismin uhkakuvaan ja kansainvälisen terrorismin torjuntaan muuttuu.
Uudenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa Suomelle tarjotaan kriittisiä näkökulmia ja ihmisoikeuksia puolustavan maan
asemaa. Tämän vuoksi tutkielmassa tulkitaan Suomen itseymmärryksen ilmentäneen vuosina 2001–2008 kokonaisuudessaan
poliittisesti opportunistisesti toimineen valtion asennetta.

Tutkielmassa käytettyjä tärkeimpiä lähteitä ovat Erving Goffmanin (1974) Frame analysis: An Essay on the Organization of
Experience ja Rom Harrén ja Luk van Langenhoven (1999) Positioning Theory: Moral Contexts of Intentional Action sekä
John B. Thompsonin (1990) Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication.
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