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1 Johdanto

Oi jospa tietäisivät maailmalla,
Nyt mitä voikaan olla taivaan alla,
On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta

- Katkelma Olen suomalainen -iskelmästä1

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017 on nostanut julkiseen keskusteluun

suomalaisuuden ja Suomen kansalaisuuden. Erilaisilla virallisilla foorumeilla2, mediassa3

sekä arkipäivän kansalaiskeskusteluissa4 on keskusteltu muun muassa Suomen valtion

itsenäistymisestä, Suomen historiasta sekä Suomen kansasta ja kansallisuusaatteesta.

Keskusteluja leimaavat erilaiset suomalaisuuteen liittyvät pohdinnat ja lähestymistavat.

Keskusteluissa korostuu usein isänmaallisuutena esiintyvä ja kollektiivisesti jaettu käsi-

tys yhteisestä Suomesta ja yhtenäisestä Suomen kansasta, jota yhdistää yhteinen historia,

geeniperimä, kulttuuri ja kansallisuusaate. Tätä yhteistä kansanluonnetta, kulttuuria ja ja-

ettua ymmärrystä heijastaa myös alussa siteeraamani ”kaikille suomalaisille tuttu” is-

kelmä. Joissakin aihetta koskevissa keskusteluissa esiin pääsevät vastavuoroisesti myös

kieleen ja etniseen taustaan liittyvä suomalaisuuden sisäinen vaihtelu sekä maahan-

muutto. Keskusteluja leimaa kuitenkin toisinaan myös ideologinen nationalismipuhe sekä

rasismi.

Myös ajatus tasa-arvosta liitetään yleisesti suomalaisuuteen, ja se näkyy ja kuuluu myös

julkisessa suomalaisuuspuheessa. Esimerkiksi seuraavat tasa-arvoargumentit ovat hyvin

yleisiä: Suomen naiset saivat ensimmäisenä maailmassa äänioikeuden, lähes yhtä aikaa

miesten äänioikeuden kanssa (Eduskunta 2018). Suomalaiset naiset osallistuvat yhteis-

kuntaan ja perheen elatukseen käymällä palkkatyössä kodin ulkopuolella (THL 2018)5.

Suomessa on sukupuolten tasa-arvo (STM 2018). Yhteiskunnallinen tasa-arvo näyttääkin

1alkup. L’Italiano, säv. Salvatore Cutugno, suom. san. Raul Reiman.
2 esimerkiksi Suomi Finland 100, Valtioneuvoston kanslia, Helsingin yliopisto ja HY Avoin yliopisto Stu-
dia Generalia
3 esimerkiksi Yleisradio
4 esimerkiksi Suomi24.fi
5 THL, tasa-arvotiedon keskus: Työllisyys ja työttömyys

https://fi.wikipedia.org/wiki/Olen_suomalainen_%28kappale%29
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satavuotiaassa Suomessa olevan sosiaali- ja terveysministeriön mukaan pääosin kohdal-

laan. Ministeriö nostaa tasa-arvotekstissään esille joitakin viime vuosina tehtyjä tasa-ar-

voa tukevia lakipäätöksiä: Perustuslakiin on kirjattu yleinen syrjintäkielto vuonna 2000.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa tukee vuoden 2005 tasa-arvolaki. Samaa sukupuolta ole-

vien rekisteröity parisuhde mahdollistui vuonna 2001 ja sukupuolineutraali avioliittolaki

tuli voimaan vuonna 2017. Ministeriö tunnustaa kuitenkin, että parannettavaakin löytyy

vielä: Erilaisten sukupuolten ja seksuaalisuuksien variaatiot binaaristen nais- ja miesste-

reotypioiden sijaan on otettava paremmin huomioon. Hoivavastuun jakautumisessa, palk-

katasa-arvossa sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisessä riittää ministeriön

mukaan työtä edelleen. (STM 2018.)

Suomen monikulttuurisessa 2010-luvun arjessa moniarvoisen suomalaisuuden tunnista-

minen ja tunnustaminen on tasa-arvon kannalta ensiarvoisen tärkeää. Erittäin ratkaiseva

rooli tässä tasa-arvotyössä on niin sanotulla virallisella Suomella eli julkisella hallinnolla.

Julkishallinnon tasa-arvoon, vähemmistöihin ja monikulttuurisuuteen liittyvä päätöksen-

teko sekä kaikki aiheesta käytävä viranomaispuhe viestii Suomen valtion ja sen julkishal-

linnon toimijoiden poliittisia näkemyksiä, arvoja ja asenteita. Viralliset kannanotot vai-

kuttavat esimerkin tavoin myös suomalaisuudesta käytävään julkiseen keskusteluun sekä

yksittäisten kansalaisten käsityksiin itsestä ja muista ihmisistä.

Tarkastelen tässä tutkielmassani yhden suomalaisen julkishallinnon toimijan, Kansanelä-

kelaitoksen www.kela.fi-verkkopalvelua sekä sen rinnalla eräänlaisena vertailukohteena

Suomi.fi-verkkopalvelua www.suomi.fi, joka toimii pääsyportaalina useisiin suomalai-

sen julkishallinnon palveluihin. Keskityn erityisesti sivuilla julkaistuihin kuviin visuaali-

sen media- ja kulttuurintutkimuksen sekä sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. Analy-

soin kuvista rooleja ja asemia, joihin kuvien henkilöt sijoittuvat. Olen erityisesti kiinnos-

tunut sukupuolen ja etnisyyden esittämisestä kuvissa. Tarkastelen sitä, millaisia käsityk-

siä suomalaisista naisista ja miehistä kuvat esittävät ja millaisia identifioitumisen paik-

koja kuvat lukijalle tarjoavat.

Kelan verkkopalvelun tekstien ja kuvien voidaan sosiaalisen konstruktionismin

lähestymistavan mukaan katsoa tuottavan jakamansa informaation lisäksi myös

käsityksiä asiakkaistaan, suomalaisuudesta ja Suomen kansalaisuudesta.  Näkemys

perustuu sosiaalisen konstruktionismin käsitykseen siitä, että todellisuutemme rakentuu

kielellisessä vuorovaikutuksessa (Berger – Luckmann 1994, 34). Kansalaisuusnäkökulma

on yhteiskunnallisesti ajankohtainen muun muassa julkisuudessa käytävän

http://www.kela.fi/
http://www.suomi.fi/
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monikulttuurisuuskeskustelun näkökulmasta. On mielenkiintoista tarkastella, millaista

suomalaisuutta julkishallinnossa rakennetaan. Onko virallisen Suomen

suomalaisuuskuva perinteisen pohjoismainen vai onko mukana myös

monikulttuurisuusvivahteita, ja onko kansalaisuuskäsitys yhtenäinen vai sisältyykö siihen

vaihtelua tai säröjä? Myös sukupuolinäkökulma on tasa-arvon kannalta

yhteiskunnallisesti tärkeä. Mitä kuvat kertovat naisten ja miesten asemasta Suomessa ja

millaisia sukupuolirooleja kuvat esittävät, toistavat ja tarjoavat?

Julkishallinnon ja viranomaistoiminnan virallisen tiedotuksen genreen liittyvinä Kelan

verkkosivuilla olevien kuvien merkitykset asettuvat mielestäni erittäin merkittävään ase-

maan kansalaisuuden, identiteetin ja joukkoon kuulumisen sekä tasa-arvon ja yhdenver-

taisuuden näkökulmasta tarkasteltuina.

Suomalaisessa tutkimusympäristössä etnisyyden ja sukupuolen kysymyksiä on käsitelty

pääosin taidehistorian, mainosten ja muiden kaupallisten kuvien sekä populaarikulttuurin,

kuten televisio-ohjelmien ja elokuvien tuottamien materiaalien osalta. Ulkomaista

tutkimusta aihealueelta on runsaasti6. (Rossi 2003, 183.) Mediakuvien tutkimusta on

tehty paljon, mutta julkishallintoon ja viranomaistoimintaan liittyvää kuvantutkimusta on

vähemmän. ”Virallinen” ja ”todistettava” informaatio onkin edelleen pääosin tekstiä,

mutta visuaalisuus ja kuvallisuus ovat kuitenkin kasvaneet kaikilla yhteiskunnan alueilla.

(Luhtakallio 2005, 189.)

Salli Hakala ja Sanna Ojajärvi (2013) ovat tutkineet ministeriöiden viestintää sukupuoli-

sensitiivisyyden näkökulmasta. Sukupuolisensitiivisyyden käsite liittyy kansalaisuuden

ja suomalaisuuden tarkasteluun siitä näkökulmasta, että on tärkeää tunnistaa tutkittavista

kohteista mahdollisia sukupuolten välisiä epätasa-arvoja ja sukupuolta vääristäviä raken-

teita (mt., 1).

1.1 Miksi Kela?

Kansaneläkelaitos eli Kela on perusturvaa Suomessa tarjoava eduskunnan valvonnan

alainen itsenäinen julkishallinnon toimija. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa tai ul-

komailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt (Kela, toiminta 2018).

6 esimerkiksi Sara Ahmed (2000) ja Stuart Hall (1999)
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Kelan myöntämät tuet ja etuudet, kuten lapsilisä, työttömyysturvaetuudet, äitiys- ja van-

hempainraha, sairauspäiväraha sekä toimeentulotuki koskettavat suurta osaa suomalaista

jossakin elämän vaiheessa. Kelan palvelujen voidaankin katsoa kattavan lähes kaikki elä-

män vaiheet ja olevan mukana suomalaisten arjessa. Perusturvan tarjoajana Kelaa voi-

daankin mielestäni luonnehtia osaksi kansalaisistaan huolehtivaa suomalaista hyvinvoin-

tivaltiota.

Kelan myöntämien tukien ja etuuksien hakemukset voi täyttää ja hakemusten liitteet voi

toimittaa sähköisesti Kelan verkkopalvelun kautta. Verkkosivut ovatkin tärkeässä roo-

lissa perusturvan tietoja ja tukimahdollisuuksiaan selvittävien kansalaisten tietolähteinä.

Kelan verkkosivuilla olevien asiakastekstien ja kuvien voidaankin mielestäni katsoa toi-

mivan ikään kuin peilinä lukijan hahmottaessa omaa asemaansa ja mahdollisuuksiaan yh-

teiskunnassa.

Kelan tuottamia ja käyttämiä erilaisia ohje- ja päätöstekstejä sekä verkkosivujen tekstejä

on viime vuosina uudistettu käyttäjä- ja lukijalähtöisempään suuntaan. Usein

yksityiskohtaiseen ja vaikeatulkintaiseen lakitekstiin perustuvien asiakastekstien

kääntäminen yleiskielelle on alkanut vuonna 2011. Kela osallistui vuosina 2014–2015

myös Kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuksen sekä muutaman valtion ja kunnan

viranomaistahon yhteiseen tekstien päivityspilottiin, virkakielikampanjaan (Kotus 2014).

Kampanjassa valtion ja kuntien viranomaisia kannustettiin parantamaan kielenkäyttöään

ja yleistajuistamaan asiakastekstejään soveltamalla opetus- ja kulttuuriministeriön

asettaman Hyvän virkakielen toimintaohjelman suosituksia (OKM 2014; Kotus 2014).

Mielestäni onkin mielenkiintoista tarkastella palvelua nyt, kun uudistustyötä on jo tehty,

ja esimerkiksi Kelan verkkosivujen yleisilme on muuttunut. Aiemmin pelkästään tekstiä

sisältäneelle ja virkamiesmäisen asiapainotteiselle verkkosivustolle on lisätty kuvia.

Kuvia on sen jälkeen paikoin myös uusittu ja vaihdettu. Kuvat osallistuvat tekstien ohella

merkitysten rakentamiseen. Kuvissa esiintyy ihmisiä, joiden tiettyyn Kelan palveluun tai

teemaan kytkeytyvinä voidaan ajatella edustavan palvelujen piiriin kuuluvia ja palveluja

käyttäviä ihmisiä. Kuvat jakavat näin osaltaan informaatiota siitä, millaisia Kelan sivuilla

asioivien henkilöiden voidaan olettaa olevan. Kuvina palvelujen käyttäjistä ne ikään kuin

edustavat kaikkia suomalaisia ja Suomen kansalaisia.

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/hyva_virkakieli.html
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Seuraavaksi perehdyn suomalaiseen julkishallintoon, jonka osana Kela toimii. Tarkaste-

len toimintaympäristöä sekä ohjeistuksia ja säännöstöjä, jotka ohjaavat ja sääntelevät jul-

kishallinnon toimia.

1.2 Julkishallinto

Julkisella hallinnolla eli julkishallinnolla tarkoitetaan Suomen valtion- ja kunnallishallin-

non virastoja ja laitoksia, jotka tarjoavat eri elämänalueisiin ja -tilanteisiin liittyviä pal-

veluja kansalaisille. Julkishallintoon kuuluvat valtion ja kunnan virastojen ja laitosten li-

säksi myös itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, kuten Kansaneläkelaitos, Suomen

Pankki, Työterveyslaitos, Suomen metsäkeskus ja yliopistot. (VM 2018.) Julkisuuslaissa

puhutaan viranomaisista, joihin luetaan edellä mainittujen lisäksi muun muassa tuomio-

istuimet, valtion liikelaitokset, kunnalliset viranomaiset sekä eduskunnan virastot ja lai-

tokset. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 4 §.)

Julkishallinto käyttää Suomessa lain ja säädösten toimeenpanovaltaa. Vallan käyttö

perustuu lakiin, ja sitä on kaikessa julkisessa toiminnassa noudatettava (Suomen

perustuslaki 1999). Perustuslain lisäksi julkishallinnon toimintaa ohjaavat muun muassa

edellisessä kappaleessa mainittu julkisuuslaki sekä hallintolaki (Hallintolaki

6.6.2003/434). Tarkastelen näitä säännöstöjä tarkemmin luvussa 2.

Valtionhallinnon tiedotus- ja viestintätoimia ohjaavat myös valtioneuvoston kanslian val-

tionhallinnon viestintäsuositukset (Valtioneuvoston kanslia 2016).

Julkishallinnon tiedotus- ja asiakastoiminnot ovat viime vuosina laajasti siirtyneet verk-

koon. Verkkosivujen käyttöön siirtymisen motiivina toimii usein tehokkuustavoite. Pal-

veluja pyritään saamaan laajan asiakaskunnan saataville entistä joustavammin, helpom-

min ja vähemmillä henkilöstöresursseilla. Kun asiointi onnistuu kokonaan verkossa, ei

asiakkaan tarvitse tulla asioimaan henkilökohtaisesti palvelupisteeseen, vaan asiakas pys-

tyy hoitamaan asiansa kotoa käsin omalla tietokoneellaan. Palvelupisteitä ja niiden hen-

kilökuntaa ei välttämättä tarvita enää yhtä runsaasti kuin ennen. Myös valtionhallinnon

asettamat sähköisen asioinnin, digitalisaation ja palvelujen saavutettavuuden tavoitteet

ohjaavat palveluja verkkoon (VM 2016).
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1.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tarkastelen tässä tutkielmassani Kelan verkkopalvelua osoitteessa http://www.kela.fi/.

Keskityn tarkastelussani Kelan verkkopalvelun henkilöasiakkaille, työnantajille ja

yhteistyökumppaneille kohdennettujen palvelukanavien etusivuihin. Etusivu

sisääntuloportaalina vastaanottaa lukijan ja ohjaa hänet eteenpäin niille alasivuille ja

niihin palveluihin, joiden lukija arvelee olevan elämäntilanteeseensa nähden

merkityksellisiä ja tarpeellisia. Etusivulla on siis tärkeä rooli palvelujen ja niitä koskevien

tietojen löytämisessä ja löytymisessä. Jotkin palvelut on sivuilla nostettu esiin muita

suuremmin kuvin. Nostot ovat tulkittavissa näiden palvelujen tärkeytenä ja

ensisijaisuutena, mistä syystä mielestäni on tarpeen kiinnittää huomiota myös tähän

arvoasetelmaan.

Analysoin erityisesti sivuilla olevia kuvia, teksteistä valitsen tarkasteluun vain

otsikkotasoiset kuvatekstit. Tarkastelen representaation käsitteen avulla sitä, miten ja

millaisissa rooleissa kuvissa esitetään sukupuolia eli miehiä ja naisia.  Lisäksi analysoin

kuvissa esiintyviä erilaisia etnisyyksiä. Sukupuolen ja etnisyyden tarkastelu voidaan

sukupuolentutkimuksessa käytettävän intersektionaalisen lähestymistavan avulla

yhdistää ja liittää tarkasteluun mukaan myös muita yhtä aikaa vaikuttavia ja risteäviä

eroja, kuten ikä ja sosiaaliluokka. Etsin samalla kuvista ja kuvateksteistä viitteitä siitä,

millaisen sivuilla asioivan henkilön (hakijan, asiakkaan) oletetaan olevan ja millaista

käsitystä suomalaisuudesta ja Suomen kansalaisuudesta kuvat näiden osatekijöiden

kautta tuottavat.

Lisäksi vertaan Kelan henkilöasiakkaille kohdentaman sivun kuvia vastaavien teemojen

kuviin Suomi.fi-verkkopalvelussa7, joka on suomalaisten viranomaisten yhteinen

palveluportaali. Tarkastelen sitä, millaisia keskinäisiä yhtäläisyyksiä ja eroja näiden

sivustojen kuvissa esiintyy. Näin saan laajennettua suomalaisuuden ja Suomen

kansalaisuuden käsityksiä rakentavan kuvaston analyysiäni koskemaan yhden

julkishallinnon toimijan lisäksi myös laajempaa suomalaisen julkishallinnon kenttää.

Verkkoviestinnän tutkimuksen rajaan tämän tutkielmani ulkopuolelle.

7 https://www.suomi.fi/

http://www.kela.fi/
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Tutkimuskysymykseni ovat:

1. Millaisia rooleja, asemia ja identifioitumisen paikkoja Kelan verkkosivujen ja

Suomi.fi-verkkopalvelun kuvat lukijalle tarjoavat esittäessään sukupuolta ja

etnisyyttä?

2. Millaista käsitystä suomalaisuudesta ja Suomen kansalaisuudesta sivujen kuvat

tuottavat? Voidaanko näistä hahmotella jotakin yleistä julkishallinnon

kansalaiskäsitystä?

3. Miten verkkosivuilla ja kuvissa toteutuvat julkisuuslain ja hyvän hallinnon

tavoitteiden mukaiset tiedonsaanti, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus?

Kelan verkkosivuilla asioivat ovat lähinnä niin sanottuja tavallisia ihmisiä, jotka etsivät

sivuilta perusturvaa koskevaa tietoa ja siihen liittyviä palveluja. Tarkoitukseni on

tarkastella niitä rooleja, asemia ja mahdollisia identifioitumisen paikkoja, joita lukijalle

kuvista hahmottuu ja kuvien kautta tarjotaan. Koska palvelu on tarkoitettu Suomen

sosiaaliturvan piiriin kuuluville henkilöille, ja sivuston käyttäjät ovat oletettavasti

valtaosin suomalaisia, oletan sivustolla olevien kuvien esittävän vakiintuneen

suomalaisen mediakuvaston mukaisesti vaaleita pohjoismaalaisia ihmisiä. Koska

kyseessä on julkishallinnon ylläpitämä sivusto, oletan kuvien myös olevan neutraaleja,

yhteiskunnallisesti kantaa ottamattomia ja objektiivisia, sisällöstä mahdollisimman

havainnollisesti kertovia. Tekstit ja kuvat tuottavat kuitenkin samalla myös tietynlaista

kuvaa suomalaisuudesta ja Suomen kansalaisuudesta.

Ihmisten arjen toimintoihin kiinteästi kytkeytyvänä sekä samalla institutionaalisen viral-

lisena Kela onkin mielestäni kiinnostava tutkimuskohde. Instituutiona ja ihmisten oikeuk-

sien käsittelijänä Kela on myös auktoriteettiasemassa. Luonnollistuneiden käytäntöjen ja

vakiintuneiden ihmisiä ja sukupuolia esittävien kuvien kautta ylläpidetään tietynlaista

normiksi asettuvaa käsitystä kansalaisuudesta sekä naiseudesta ja mieheydestä (Rossi

2003; Butler 2006). Verkkosivujen kuvien kautta Kelan voidaankin katsoa rakentavan

tietynlaista normisuomalaisuutta ja -kansalaisuutta. Normi ei kuitenkaan välttämättä vas-

taa todellisuutta ja nykyistä yhteiskunnallista tilannetta Suomessa. Lakisääteisen jul-

kishallinnon toimijan verkkosivujen tarkastelu sosiaalisen konstruktionismin periaattei-

den mukaisesti sosiaalista todellisuutta tuottavina ja rakentavina (Seppänen 2002, 21)
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sekä sitä kautta kansalaisten asemaan vaikuttavina onkin normin kyseenalaistamisen sekä

yhteiskunnallisesti demokratian, tasa-arvon ja kansalaisten yhdenmukaisen kohtelun kan-

nalta tärkeää.

1.4 Keskeiset käsitteet

Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi tutkielmani keskeiset käsitteet. Käsitteiden sisältöjä esit-

telen tarkemmin myöhemmissä tutkimusteoriaa käsittelevissä luvuissa 2–4.

Julkishallinnon asiakkaat eli palveluja käyttävät ihmiset määrittyvät hallinnon toimin-

taohjeistusten ja lainsäädännön kautta usein kansalaisiksi. Kansalaisuus-

käsitteellä tarkoitetaan Suomen kansalaisuuslaissa ”yksilön ja valtion välistä lainsäädän-

nöllistä sidettä, joka määrittää yksilön aseman valtiossa ja jolla määritetään yksilön ja

valtion välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia” (Kansalaisuuslaki 2003).

Käytän tässä tutkielmassani kansalaisuuden käsitettä yhteydessä niihin konstruktioihin,

joita Kelan verkkopalvelun kuvat palvelussa asioivista ihmisistä tuottavat.

Kansalaisuudella tarkoitan käsitystä yksilön sijoittumisesta osaksi suomalaista

yhteiskuntaa sekä siellä toimimista, mahdollisuuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia eli

täysimittaista jäsenyyttä yhteisössä (Keskinen ym. 2012, 8). Tiedostan sen, etteivät kaikki

palvelussa asioivat välttämättä ole lakisääteisyyden perusteella Suomen kansalaisia.

Lakisääteisen perusturvan tarjoajana ja Suomessa asuvien sosiaaliturvan hoitajana Kela

on kuitenkin niin tiiviisti kytköksissä kansalaisuuteen, että verkkosivujen kuvien kautta

tarjoutuvaa ihmiskuvaa voidaan mielestäni pitää eräänlaisena esityksenä Suomen

kansalaisuudesta.

Lisäksi tarkastelen aktiivisen kansalaisuuden käsitteen kautta sitä, miten Kelan

verkkosivuilla hahmoteltujen kansalaiskäsitysten kautta toteutuvat julkishallinnon

toimintaa ohjaavat hyvän hallinnon tavoitteet, kuten tiedonsaanti, tasa-arvo ja

yhdenvertaisuus (Mäenpää 2008). Aktiivisen kansalaisuuden käsitteellä tarkoitan tässä

tietoisuutta kansalaisen oikeuksista ja hänelle tarjolla olevista palveluista.

Suomalaisuudella viittaan tässä teksteistä nouseviin erityisesti suomalaisuuden

käsitteeseen liitettyihin elämisen tapoihin ja käyttäytymisen piirteisiin sekä yksilön

ominaisuuksiin, kuten kieleen, etnisyyteen ja ulkonäköön.
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Käytän etnisyys-käsitettä ”rotu”-sanan sijaan viitatessani ihmisten kansalliseen ja maan-

tieteelliseen alkuperään sekä ihonväriin liittyviin määrittelyihin. Kuten Rossi (2003, 181)

toteaa, ihmiskunta ei jakaudu geneettisesti määräytyviin selkeärajaisiin ryhmiin, joita voi-

taisiin kutsua roduiksi. ”Rotuja” käytetään kuitenkin edelleen hyvin yleisesti arkipu-

heessa ja mediassakin erottelemaan ja kategorisoimaan eri taustaisia ihmisiä.

Etnisyyden käsitteeseen Rossi (2003) liittää ihmisen kansallisen tai maantieteellisen al-

kuperän sekä kielen lisäksi myös kulttuuriset ja sosiaaliset suhteet, kuten tavat, arvot ja

yhteenkuuluvuuden. Rossi näkeekin etnisyyden muuttumattoman identiteetin sijaan ra-

kennettuna ja muuttuvana ilmiönä sekä poliittisena prosessina. Näin määriteltynä etni-

syys-käsite kattaa myös valkoisuuden, jota länsimaisissa kuvastoissa on perinteisesti to-

tuttu pitämään luonnollisena itsestäänselvyytenä ja oletuksena. (Mt., 181–182.)

Representaatio-käsitteellä tarkoitetaan Knuuttilan ja Lehtisen (2010) mukaan yleisesti

jonkin asian esittämistä tietynlaisena, jolloin kuvataan kohteeseen liittyviä merkityksiä.

Kohteesta esitetyn representaation voidaan ajatella myös edustavan kohdettaan, jolloin

läsnä oleva muoto edustaa tai esittää poissa olevaa ainakin osittain, jonkinlaisena väli-

kappaleena. Edustavuuden painotuksella esiin nousee kysymys siitä, ketä edustetaan ja

kenen puolesta voidaan puhua. Kysymys ”meistä” ja ”muista” nostaa esiin määrittelyt

siitä, keitä me olemme ja kuka voi meitä edustaa. Samoin määrittyy se, kuka jää tai jäte-

tään ulkopuolelle. Representaation esittävyys ja edustavuus liittyy sosiaalisen konstruk-

tionismin tutkimussuuntauksen mukaan aina kontekstiin eli asiayhteyteen, jolloin repre-

sentaation esittävyys tai edustavuus sekä siitä nousevat merkitykset saattavat olla sekä

historiallisesti että asia- ja käyttöyhteydestä riippuen erilaisia eri tilanteissa. (Knuuttila –

Lehtinen 2010, 10–13.)

Kress ja van Leeuwen (1996) näkevät representaation prosessina, jossa merkin tekijä pyr-

kii tekemään esityksen jostakin objektista tai entiteetistä. Tekijän kiinnostus objektiin

nousee esityksen tekohetkellä tekijän kulttuurisesta, sosiaalisesta ja psykologisesta histo-

riasta sekä siitä asiayhteydestä eli kontekstista, johon esitys liittyy. Kiinnostus ohjaa siinä

hetkessä ja kontekstissa merkkiä kuvaavien ja sille olennaisten piirteiden valintaa. Rep-

resentaatio ei koskaan olekaan koko objekti, vaan olennainen tekijän valitsema näkö-

kulma. (Mt., 6.)
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Rossi (2010; 2003) ymmärtää yhteiskunnallisen ja eritysti kulttuurintutkimuksen näkö-

kulmansa kautta representaation politiikkana, jolloin representaatio on politisoivaa teke-

mistä ja vallankäyttöä (Rossi 2010, 261; myös Hall 1997 ja Butler 1990). Poliittisuus

kytkeytyy Rossin (2010) mukaan kamppailuun merkityksistä. Vakiintuneet merkitykset

voidaan pyrkiä säilyttämään ennallaan tai niitä voidaan pyrkiä muuttamaan merkityksel-

listämällä asiat uudelleen. Molemmat pyrkimykset ovat representaatioihin liittyvää val-

lankäyttöä. Valtasuhteissa kamppaillaan siitä, mitä voidaan tehdä näkyväksi ja mistä voi-

daan puhua ja millä tavoin. Representaatiot ovatkin Rossin mukaan valtasuhteiden kuvia

ja sanallistumia. Yhteiskunnassa vallalla olevat käytännöt ja puhetavat ohjaavat represen-

taatioiden tuottamia merkityksiä ja niiden ymmärtämistä. Sukupuolittuneet, seksuaaliste-

tut, etniset ja rodulliset sekä iän ja yhteiskuntaluokan muotoilemat valtasuhteet eli ihmis-

ten asemat yhteiskunnassa kertovat vakiintuneista tavoista ymmärtää representaatioita.

(Rossi 2010, 262–263.)

Samastumiseen, mukaan kuulumiseen ja erontekoihin liittyvä keskeinen käsite on iden-

titeetti. Stuart Hall (1999) esittelee kolme käsitystä identiteetistä: valistuksen subjektin,

sosiologisen subjektin ja postmodernin subjektin. Valistuksen subjekti mielletään ihmi-

sen syntymässä saamaksi, sisäiseksi olemukseksi, joka säilyy ihmisen koko olemassa

olon ajan. Sosiologinen subjektikäsitys ymmärtää identiteetin muuttuvana. Identiteetti

muodostuu suhteessa toisiin, jotka välittävät subjektille kulttuuriset arvot, merkitykset ja

symbolit. Sosiologinen subjekti muodostuu tässä käsityksessä minän ja yhteiskunnan vä-

lisessä vuorovaikutuksessa, ja se muotoutuu kulttuurissa tarjolla olevien identiteettien

kautta. (Hall 1999, 21–22.)

Globalisaatio muuttaa ja laajentaa subjektin ympärillä olevaa maailmaa ja pirstoo ja

muokkaa aiemmin yhtenäiseksi ja vakaaksi ajateltua identiteettiä. Postmodernin subjektin

mukaan ihmisellä voi olla monia identiteettejä, jotka muuttuvat kulttuurissa tarjolla ole-

vien identiteettien muuttuessa. Postmoderni subjekti ei ole kiinteä ja pysyvä identiteetti,

vaan se muuttuu ja muokkautuu suhteessa kulttuurissa esitettäviin representaatioihin ja

puhutteluihin. Identiteetti ymmärretään näin kulttuurisesti määrittyväksi, ei historial-

liseksi eikä pysyväksi. (Hall 1999, 22–23.)

Käsittelen tässä tutkielmassani identiteetin käsitettä postmodernin subjektin käsitteen

kautta. Tästä näkökulmastani suomalaisuuteen sisältyvät identiteettiasemat eivät ole his-

toriallisesti tai kansallisesti määrittyviä, etniseen taustaan vakaasti nojaavia ja pysyviä



15

käsityksiä itsestä. Vaikka kansallisia kulttuureja voidaan pitää ihmisen identiteetin kes-

keisenä lähteenä, emme kuitenkaan synny kansallisella identiteetillä varustettuina. Iden-

titeetit muodostuvat osana meitä ympäröivän maailman representaatioita ja kasvavat ja

kehittyvät suhteessa niihin. (Hall 1999, 45–47.) Näin kaikki ne kuvat ja ihmisten repre-

sentaatiot, jotka meitä arjessa ympäröivät, vaikuttavat siihen, miten identifioimme it-

semme ja muut osaksi kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Seuraavaksi etenen tutkielmassani aihealueen sekä tutkimuskontekstin lähempään tarkas-

teluun. Luvussa kaksi tarkastelen julkishallintoa koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi esittelen

kansalaisuuden ja suomalaisuuden käsitteitä ja oman tutkimusnäkökulmani niihin.  Lu-

vussa kolme käyn läpi sukupuolen tutkimukseen ja etnisyyteen sekä maahanmuuttoon

liittyvää aiempaa tutkimusta sekä teoriakeskustelua. Luvussa neljä keskityn kuvantutki-

mukseen visuaalisen mediatutkimuksen ja visuaaliseen kulttuurintutkimuksen kautta. Lu-

vussa viisi esittelen tarkemmin aineistoni, sen keruun ja tekemäni rajaukset sekä tutki-

musmetodini. Sen jälkeen luvuissa kuusi, seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän analysoin

aineistosta nousevia havaintoja sekä niiden merkitystä. Luvussa kymmenen vertaan Ke-

lan kuvia Suomi.fi-verkkopalvelun vastaaviin kuviin. Luvussa 11 käsittelen tiedonsaan-

nin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kuvissa. Luvussa 12 teen analyysin ja

tulosten perusteella johtopäätöksiä. Lopuksi luvussa 13 tarkastelen vielä tutkimustani ref-

lektoiden sekä esittelen mahdollista jatkotutkimusta.

2 Julkishallinto ja kansalaiset

Tässä luvussa tarkastelen julkishallintoa ohjaavia lakeja, viestinnän suosituksia ja toi-

mintaperiaatteita sekä kansalaisten asemaa julkishallinnossa. Lisäksi käyn lyhyesti läpi

suomalaisuuden käsitteen syntyhistoriaa sekä erilaisia kansalaisuuskäsityksiä ja määrit-

telen tutkimukseni näkökulman niihin.

2.1 Julkisuusperiaate ja oikeus hyvään hallintoon

Julkishallinnon toimijoita koskevat ohjeet ja määräykset perustuvat Suomen

perustuslakiin (1999), julkisuuslakiin (1999) sekä hallintolakiin (2003). Viranomaisten,

myös Kelan, toimet ovat siis perusoikeudellisesti julkisia eli niitä ohjaa niin sanottu

julkisuusperiaate.
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Perustuslain 21 §:ssä määritellään menettelylliset perusoikeudet, kuten oikeus

asianmukaiseen käsittelyyn ja oikeus hyvään hallintoon. Hyvän hallinnon vaatimus

määritellään siis laissa.

Julkisuuslaki eli laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sääntelee

viranomaisten asiakirjojen ja muiden tietoaineistojen julkisuutta, salassapitoa sekä tiedon

antamista asiakirjoista. Laki myös velvoittaa viranomaiset toteuttamaan hyvää

tiedonhallintatapaa, johon sisältyy se, että tiedon on oltava saatavilla, vaivattomasti

löydettävissä ja kansalaisilla tulee olla pääsy tietoon (Mäenpää 2008, 228–229).  Tämä

niin sanottu julkisuusperiaate tarkoittaa, että viranomaisen on neuvottava ja palveltava

kansalaisia niin, että he saavat itseään koskevat ja oikeuksiinsa kuuluvat tiedot. Samalla

kansalaisilla on oikeus käyttää hyväksi asiakirjassa olevia tietoja riippumatta siitä, mihin

tarkoitukseen hän tietoja käyttää. (Mt., 193; 202.)

Hallintolain (434/2003) tarkoitus on edistää hallinnon palvelujen laatua ja

tuloksellisuutta. Laki vaatii palveluilta myös asianmukaisuutta, tasapuolisuutta ja

puolueettomuutta. Lisäksi se velvoittaa viranomaisia auttamaan, neuvomaan ja

opastamaan asioivaa henkilöä tarvittaessa eteenpäin. Laki vaatii viranomaisilta myös

asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän kielen käyttöä. Myös asioivan henkilön oikeutta

käyttää asioidessaan omaa kieltään korostetaan. (Hallintolaki 434/2003.) Hyvän

hallinnon on myös oltava oikeasuhtaista, johdonmukaista, yhdenvertaista, puolueetonta

ja objektiivista. Lisäksi on otettava huomioon myös yksilön perustellut odotukset.

(Mäenpää 2008, 1–4.)

Myös ihmisoikeudet, kuten Euroopan ihmisoikeussopimus (63/1999)8, vaikuttavat

hallintotoimintaan syrjintäkiellon ja oikeudenmukaisen lainkäyttömenettelyn

perusvaatimusten kautta (Mäenpää 2008, 20). Ihmisoikeussopimuksen syrjintäkiellon

mukaan ”minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin

tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen

vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan

perustuvaa syrjintää” ei sallita.

8 Ulkoasiainministeriö: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063
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Tiedonsaantioikeuden, tasa-arvoisen kohtelun ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta

julkisuuslakiin liittyvä julkisuusperiaate sekä hallintolakiin liittyvät hyvän hallinnon

tavoitteet toimivat normatiivisena perustana ja ohjaavat julkishallinnon toimintaa.

Viranomaisten tuleekin Mäenpään (2008) mukaan toimia laillisesti ja asianmukaisesti ja

taata yksilön oikeudet yhteiskunnassa. Pelkkä lain toteuttaminen ei kuitenkaan riitä, vaan

toiminnalta vaaditaan myös laatua ja hyvää palvelua eli hallinnon on toimittava hyvin

käytännössäkin. Hallinnon käytännön toimintatavat ja hallintokulttuuri ovatkin

merkittäviä, sillä ne käytännössä toteuttavat muun muassa asiakkaisiin kohdistuvaa

palvelua. Myös hallinnon ulkoinen kuva vaikuttaa siihen, miten viranomaisen toiminta

koetaan. (Mt., 8–10.)

2.2 Valtionhallinnon viestintäsuositukset

Valtionhallinnon toimijoiden viestintää ohjaavat valtionhallinnon viestintäsuositukset

(2016). Suosituksilla linjataan viestintää ohjaavia arvoja, ja ne toimivat perustana toimi-

joiden omille viestintäohjeille. Lisäksi viestintäsuosituksissa tarkastellaan viestintäkentän

muutosten vaikutuksia valtionhallinnon viestintään. (Valtioneuvoston kanslia 2016.)

Valtionhallinnon viestinnän perustana toimivat kansalaisten perusoikeudet. Näistä oi-

keuksista viestinnän näkökulmasta keskeisin on kansalaisten oikeus saada tietoja itseään

koskevista sekä muista viranomaisten päätöksistä. Viranomaisten velvollisuus onkin toi-

mia avoimesti sekä tuottaa ja jakaa kansalaisille totuudenmukaista tietoa viranomaisten

toiminnasta. Lisäksi viestinnän tehtävänä on tukea demokratiaa ja kansalaisten oikeuk-

sien toteutumista. Viestintää toteutettaessa on pyrittävä tavoittamaan eri kohderyhmät ja

järjestämään palveluja koskeva neuvonta niin, että julkinen tieto on kaikkien saatavilla ja

kansalaisten osallistuminen ja osallisuus voidaan taata. (Valtioneuvoston kanslia 2016.)

Valtionhallinnon viestintäsuositukset toimivatkin näin linjassa edellä esiteltyjen julki-

suusperiaatteen ja hyvän hallinnon tavoitteiden kanssa (ks. luku 2.1).

Valtionhallinnon viestintää ohjaavia arvoja ovat viestintäsuositusten (2016) mukaan

avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus, ymmärrettävyys, vuorovaikutteisuus ja palvelu-

henkisyys. Viestinnällä pyritään palvelemaan kaikkia tasapuolisesti, ja verkkopalvelut ra-
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kennetaan esteettömiksi ja saavutettaviksi niin, että kaikilla kansalaisilla on yhdenvertai-

set mahdollisuudet tiedonsaantiin ja toimintaan. Myös kielellinen tasapuolisuus varmis-

tetaan: Keskeisten aineistojen on oltava saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, saamenkieliset,

viittomakieliset sekä Suomessa asuvat ulkomaalaiset huomioidaan tarjoamalla tiedot

mahdollisuuksien mukaan myös heidän käyttämillään kielillä. Myös selkokielisyys eli

yleiskieltä yksinkertaisemman viestinnän tarve huomioidaan. (Valtioneuvoston kanslia

2016.)

Viestinnän ymmärrettävyyden ja kansalaisten oikeusturvan näkökulmasta viestintäsuosi-

tukset ohjaavat viranomaisia käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä niin,

että kansalaiset ymmärtävät asiat vaivatta. Ilmaisutavoissa on otettava huomioon kohde-

ryhmä. Visuaalisuudella lisätään viestintäsuositusten mukaan viestien ymmärrettävyyttä

ja kiinnostavuutta, ja kuvien katsotaan selkeyttävän viestiä. (Viestintäsuositukset 2016.)

2.3 Suomalaisuuskäsityksen historiallisuus

Vuoden tiedekynä -palkinnon9 keväällä 2017 artikkelistaan ”Historiankirjoitus ja myytti

yhden kulttuurin Suomesta” saanut tutkija Miika Tervonen on tutkinut Suomen historiaa

ja suomalaista historiankirjoitusta sekä niiden kautta rakentuvia kansan ja kansallisuuden

käsityksiä. Tervonen (2014) käy läpi historiankirjoituksissa esille tuotuja kansallisuuskä-

sityksiä Suomen itsenäisyyttä edeltäviltä ajoista 1940-luvulle asti. Tervonen toteaa, että

historiateokset heijastavat aikansa käsitystä Suomesta yhteisönä, mutta samalla ne myös

osallistuvat suomalaisuuskäsityksen rakentamiseen eli konstruointiin.

Tervonen (2014) kytkee suomalaisuuskäsityksen 1800-luvun Euroopan kansallisvaltioi-

den syntyyn ja siitä nousevaan kansallisuusaatteeseen eli nationalismiin. Koska Suomella

ei ole pitkää valtiollista historiaa, pyrittiin itsenäistyvälle, uudelle kansallisvaltiolle luo-

maan omaa kansallista historiaa suomalaistamalla menneisyyttä. Suomalaiset haluttiin

nähdä kulttuurisesti, kielellisesti ja jopa rodullisesti yhtenäisenä kansana. (Mt., 138.) Yh-

tenäistä, yhden kulttuurin suomalaisuutta luotiin niin kielen, käytetyn retoriikan kuin vi-

suaalisen ilmeenkin kautta (mt., 148). Tervonen toteaakin, että tästä poliittisesta yhden

kulttuurin Suomi-projektista vakiintui johtava, hegemoninen itsestäänselvyys, kansalli-

sen itseymmärryksen myytti, suomalainen identiteetti. Tervonen näkee näin yhtenäisen

9 Koneen Säätiö, https://koneensaatio.fi/rohkeat-avaukset/tiedekyna/
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suomalaisen kansallisuuskäsityksen diskursiivisesti, historiallisesti ja poliittisesti raken-

tuneena. (Mt., 138.)

Tämän yhtenäisen ja homogeenisen suomalaisuuden myytin ulkopuolelle jäävät Tervo-

sen (2014) mukaan kuitenkin ne kansanosat, jotka eivät mahdu luotuun kansallisuusmuot-

tiin. Tervonen nostaa esiin kulttuurisesti ja kielellisesti ”ei-suomalaiset”, kuten Suomen

alkuperäiskansan saamelaiset sekä muut etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, kuten suo-

menruotsalaiset, romanit, tataarit ja juutalaiset. Näiden ryhmien paikaksi jäävät kansa-

kunnan reuna-alueet, marginaalit tai täysi ulkopuolisuus, jopa vihollisuus. (Mt., 138–

139.)

Yhtenäistämispyrkimyksistä huolimatta Suomi ei ole koskaan ollut yhden kielen ja kult-

tuurin maa, toteaa Tervonen (2014, 137–138; 2017). Koska yhtenäisen, yksikulttuurisen

suomalaisuuden myytti vaikuttaa edelleen myös nykyiseen julkiseen keskusteluun sekä

politiikkaan, on sen rakentuneisuus tarpeen tunnistaa. Kun myyttiä käytetään oikeutta-

maan yksipuolisia näkemyksiä ja erontekoja, tarjoaa se maaperää populismille, nationa-

lismille ja rasismille, varoittaa Tervonen. (Tervonen 2017.)

	
2.4 Suomen kansalaisuuden perustuslailliset, poliittiset ja kulttuuriset
ulottuvuudet

Suomen perustuslaissa (1999) määritelty Suomen kansalaisuus saadaan yleensä synty-

män ja vanhempien kansalaisuuden perusteella, mutta kansalaisuus voidaan myöntää

myös erikseen laissa säädetyin edellytyksin. Kansalaisuuteen sisältyy perusoikeuksia ja

velvollisuuksia, esimerkiksi yhdenvertaisuus lain edessä, oikeus elämään sekä henkilö-

kohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, liikkumisvapaus, yksityis-

elämän suoja, uskonnon ja omantunnon vapaus, sananvapaus, tiedonsaantioikeus julki-

sista asiakirjoista, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, vaali- ja äänioikeus, omaisuuden

suoja, oikeus saada opetusta ja oppivelvollisuus, oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin, oi-

keus työhön ja elinkeinovapaus, oikeus sosiaaliturvaan, vastuu ympäristöstä sekä oikeus-

turva. (Suomen perustuslaki 1999.) Suurinta osaa näistä oikeuksista hallinnoivat jul-

kishallinnon eri tahot.

Kansalaisuutta määrittelevät diskurssit eli puhetavat voidaan jakaa politiikkakeskeisiin

sekä kulttuurisiin kansalaisuuskäsityksiin (Heikkilä 2001, 24). Poliittiset kansalaiskäsi-
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tykset viittaavat poliittisesti aktiivisiin, valistuneisiin ja rationaalisiin yhteiskunnan jäse-

niin. Yhteiskunnan jäsenet toimivat kansalaisina valtion luomissa rakenteissa jäsenyyk-

siin perustuvan muodollisen osallistumisen kautta eli äänestämällä, järjestäytymällä sekä

osallistumalla järjestötoimintaan. Osallistuminen on samalla sekä kansalaisoikeus että -

velvollisuus. (Heikkilä 2001, 24–27; myös Lehtonen – Koivunen 2011, 35.)

Poliittinen toimijuus kytkeytyy julkisuuden tutkimuksen ja journalismin tutkimuksen kä-

sitteeseen aktiivinen kansalainen, jossa aloitteellinen yhteiskunnallinen toimija, kansalai-

nen, osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen julkiseen keskusteluun. Ajatus aktiivisesta

kansalaisesta perustuu habermasilaiseen käsitykseen julkisuudesta yhteiskunnallisen de-

mokratian perustana (Habermas 2004, tässä Ripatti-Torniainen 2013, 16). Pystyäkseen

toimimaan aktiivisesti julkisuudessa on kansalaisen saatava tietoa julkisesta päätöksente-

osta, jolloin tiedonsaanti on tasa-arvoisen demokraattisen osallistumisen ehtona (mt., 16).

Kulttuurinen kansalaisuus kuvaa Lehtosen ja Koivusen (2011) mukaan toimijuutta,

joka määrittyy käsitysten, mielikuvien, identiteettien sekä yhteisöihin kuulumisen kautta.

Todellisuuden muuttuessa, esimerkiksi muuttoliikkeen myötä, tulee mukaan myös uusia

kansalaisuuden kysymyksiä ja toimijoita.  (Lehtonen – Koivunen 2011, 36.) Kulttuurisen

kansalaisuuden näkökulmasta kansalaisuutta ei voi määritellä vain lakiin ja oikeuksiin

liittyväksi kysymykseksi. Tarkastelussa on otettava huomioon myös se, miten ihmiset ja

ihmisryhmät määrittelevät itsensä sekä se, miten toiset, esimerkiksi valtio, heidät tunnis-

taa ja tunnustaa. (Mt., 37.)

Kansalaisuuskäsite saa merkityksensä sitä käytettäessä, tuotettaessa ja uusinnettaessa. Jo-

kainen yhteiskunnallinen laitos välittää oman toimintansa kautta jonkinlaista käsitystä

kansalaisuudesta. Koska käsitystä ei yleensä lausuta julki, on se luettava laitoksen tai ins-

tituution käytännöistä. (Heikkilä 2001, 24.)

Käytän tässä tutkielmassani kansalaisuuden käsitettä tietynlaisena hybridisenä

yhdistelmänä näistä kaikista edelle kuvaamistani kansalaisuuskäsityksistä. Koska kaikki

Kelan asiakkaat eivät välttämättä ole virallisen lakimääritelmän mukaisesti Suomen

kansalaisia, on käsitykseni kuitenkin vahvimmin kulttuurinen, jolloin kansalaisuuskäsite

voidaan ymmärtää myös synonyymiksi suomalaisuus-määritelmälle. Näin pystyn sen

avulla tarkastelemaan niitä rakentuneita käsityksiä suomalaisuudesta ja Suomen

kansalaisuudesta, joita Kelan ja Suomi.fi -verkko-palvelujen kuvat palvelussa asioivista

ihmisistä sukupuolta ja etnisyyttä esittäessään tuottavat.



21

3 Sukupuoli ja monikulttuurisuus tutkimuskohteina

Sukupuoli ymmärretään yleisesti perustavanlaatuiseksi ja luonnolliseksi eroksi, jonka

mukaan ihmiset jaotellaan naisiksi ja miehiksi. Jaoteltuihin sukupuoliin liitetään erilaisia

arvoja ja merkityksiä, jotka tuottavat arvojärjestyksiä eli hierarkioita ja saattavat aiheuttaa

myös syrjintää. Sukupuoli ja siihen liittyvä syrjintä ovat sekä yksilötasolla että yhteiskun-

nallisesti merkittävä asia. (THL 2018.)

Sukupuolen käsite jaotellaan yleisesti kolmijakoon biologisesta, sosiaalisesta ja juridi-

sesta sukupuolesta (THL 2018; Rossi 2003, 12). Biologinen sukupuoli määritellään liit-

tyväksi ihmisen ruumiillisuuteen, anatomiaan, kromosomeihin ja/tai hormoneihin. Biolo-

gisen sukupuolen mukaan ihmiset jaotellaan binaarisesti naisiin ja miehiin, vaikka biolo-

giset tunnusmerkit voivat olla myös näistä poikkeavia. Usein käytetään myös termiä syn-

tymässä määritelty sukupuoli. (THL 2018.) Feministifilosofi Judith Butler (1990, 9–11)

kyseenalaistaa biologisen sukupuolen luonnollisuuden. Ihmisten jako maskuliinisten piir-

teiden perusteella miehiin ja feminiinisin piirtein naisiin on Butlerin mukaan perusteeton

(mt., 10).

Sosiaalisella sukupuolella tarkoitetaan rooleja, odotuksia ja merkityksiä, joita kyseiseen

sukupuoleen yhteiskunnassa liitetään. Myös tässä jaottelussa käytetään yleisesti kah-

tiajakoa naisiin ja miehiin. Näihin sukupuoliin liittyvät toisistaan eroavat sukupuoliroo-

lit ovat historiallisesti ja kulttuurisesti rakentuneita ja normatiivisiksi muodostuneita, ja

ne ylläpitävät eriarvoisuutta. (THL 2018.) Sukupuolen tarkastelu puhtaan biologian si-

jaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneena alkoi feministisessä tutkimuksessa 1990-

luvun alussa. Tässä ajattelussa sukupuolta voidaan tarkastella nainen-mies-kahtiajaon

sijaan erilaisina sukupuolten sisäisinä eroina sekä yhtäläisyyksinä. (Rossi 2003, 12.)

Juridinen sukupuoli on henkilön laillinen sukupuoli, joka vahvistetaan syntymässä tai su-

kupuolenkorjauksen yhteydessä. Henkilön juridinen sukupuoli näkyy henkilötunnuk-

sessa. Suomessa käytössä olevat juridiset sukupuolet ovat nainen ja mies. (THL 2018.)

Henkilön kokemus omasta sukupuolestaan voi kuitenkin olla jotakin muuta kuin synty-

mässä todettu ja/tai juridinen sukupuoli. THL (2018) toteaa, että tämä itse määritelty su-

kupuoli-identiteetti olisi suositeltavin tapa ymmärtää yksilön sukupuoli.
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Lähestyn tutkielmassani kuvia lähinnä Rossin (2003) käyttämän sosiaalisen sukupuolen

näkökulmasta. Kiinnostukseni kohdistuu niihin arvoihin ja asemiin, joihin kuvissa esite-

tyt sukupuolet sijoittuvat sekä niihin merkityksiin, joita nämä sijoittelut rakentavat. Ku-

vissa esitettävät henkilöt ovat ulkoisen olemuksensa eli kulttuurissa vakiintuneen suku-

puolittamisen tavan perusteella tunnistettavissa naisiksi tai miehiksi. Henkilöiden biolo-

gista sukupuolta en voi tietää, eikä se ole tutkimukseni kannalta relevantti tieto.

Käytän tutkielmassani kulttuurisesti vakiintunutta sukupuolten kahtiajakoa naisiin ja mie-

hiin. Tunnistan kuitenkin binaarijakoon sisältyvän stereotyypityksen sekä sen, että tällä

jaolla menetetään sukupuoli-identiteettien moninaisuuden mahdollisuus (Seppänen 2005,

155). Kelan kuvissa esitettävät henkilöhahmot on kuitenkin representoitu tyypillisin nais-

ja miesmerkein, jolloin muiden sukupuolisuuksien tunnistaminen niistä on lähes mahdo-

tonta. Jos kuvissa on viitteitä sukupuolen moninaisuuteen, otan niiden merkityksen esille

analyysissäni.

	
3.1 Kuvien sukupuolirepresentaatiot

Sukupuolijako naisiin ja miehiin on länsimaisessa kulttuurissa perustavanlaatuinen vas-

takkainasettelu. Tähän kahtiajakoon liittyvät myös muut todellisuuden hahmottamiseen

liittyvät jaot, kuten luonto/kulttuuri, järki/tunne, mieli/ruumis, julkinen/yksityinen. Näistä

luonto, tunne, ruumis ja yksityinen liitetään naisiin ja vastaavasti kulttuuri, järki, mieli ja

julkinen liitetään miehiin. (Rossi 2003, 32–33; Butler 1990, 17–18.)

Sukupuolieron pidetään yllä kytkemällä maskuliinisuus tiukasti miehiin ja feminiinisyys

naisiin, vaikka erilaiset miehenä ja naisena olemisen mahdollisuudet ovatkin lisääntyneet

(Rossi 2003, 115). Maskuliinisuuden sisällä liikkumavara on mielestäni kuitenkin pie-

nempi kuin vastaavat kulttuurisesti sallitut feminiinisyyden aste-erot. Maskuliinisuus ja

feminiinisyys mielletäänkin Rossin (2003) mukaan edelleen sukupuolista luonnollisesti

seuraaviksi piirteiksi, ei sukupuolia tuottaviksi kulttuurisiksi sopimuksiksi, nimeämisiksi

ja määritelmiksi. Sukupuoli kuitenkin sijaitsee Rossin mukaan opituissa ja totutuissa ruu-

miillisissa olemisen tavoissa ja tyyleissä, vaatetuksessa, eleissä ja ilmeissä. (Mt., 116.)

Rossi (2003) analysoi mainoksia sukupuolentutkimuksen ja feminismin näkökulmasta,

jolloin hän tarkastelee taustalla vaikuttavaa heteronormatiivista sukupuolijärjestelmää

kriittisesti. Tästä näkökulmasta sukupuoli on tekoja ja toistoja eli toistotekoja, joissa su-



23

kupuoli muotoutuu erilaisissa esityksissä, kuvissa ja mallisuorituksissa sekä niitä jäljitte-

levissä tyyleissä. (Mt. , 12–13) Butler (1990) nimeää toistotekojen kautta rakentuvan su-

kupuolikäsityksen performatiiviksi, jossa sukupuoli tuotetaan jatkuvana ja toistettuna esi-

tyksenä, jossa sosiaalisesti vakiintuneita merkityksiä esitetään uudelleen ja uudelleen ruu-

miillisten, kielellisten ja visuaalisten esitysten keinoin. Jatkuvin toistoin esitysten merki-

tykset pidetään vakiintuneina, osana kulttuuria ja sosiaalisia valtasuhteita. (Butler 1990,

33, 178–179).  Sukupuoli ei näin ole mikään pysyvä identiteetti, vaan se on ideologiaa,

sopimuksia, neuvottelua ja uusintamista eli politiikkaa. Ideologiana ja politiikkana suku-

puoli on historiallista ja kontekstisidonnaista, ajassa ja paikassa muuttuvaa. (Rossi 2003,

12.)

Sama sosiaalinen ja kulttuurinen rakentuneisuus koskee Rossin (2003) mukaan sukupuo-

len lisäksi myös seksuaalisuutta. Luonnolliseksi ja ”normaaliksi” perusseksuaalisuudeksi

mielletty heteroseksuaalisuuskin on kulttuurinen rakennelma, jota tuotetaan ja ylläpide-

tään ja samalla normalisoidaan jatkuvin toistoin esimerkiksi parisuhdekuvien sekä hete-

roydinperhekuvien avulla. (Mt., 12–13, 119.) Rossi korostaa myös heteroseksuaalisuuden

merkitysten tutkimisen tärkeyttä. Jos heteroseksuaalisuus jätetään tutkimisen ulkopuo-

lelle, se näyttäytyy historiallisen pysyvänä ja universaalina normikategoriana, jolloin se

otetaan ikään kuin annettuna, luonnollisena ja lähtökohtaisena oletuksena. (Mt., 122.) He-

teronormatiivisuus-käsitteellä Rossi (2003) viittaakin kulttuurissa ja yhteiskunnassa val-

litsevaan sosiaaliseen järjestykseen ja pakottavaan valtaan, joka pitää heteroseksuaali-

suutta normaalina ja normina. Normi määrittelee muut seksuaalisuudet ja sukupuolisuu-

det poikkeaviksi, seksuaalisesti ja sukupuolisesti toisiksi. (Mt., 120.)

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat mainoksissa ja mediakuvissa vallan välineitä, joiden

avulla sukupuolten järjestystä ja sukupuolten välisiä suhteita pidetään yllä ja vahviste-

taan. Samalla ne ovat osa kulttuuria ja sitä sosiaalista todellisuutta, jossa sukupuolia tois-

tetaan ja tuotetaan sekä opitaan tunnistamaan ja määrittelemään. (Rossi 2003, 22–23.)

Mainoskuvien ja muiden kaupallisten kuvien kriittinen tulkinta on Rossin (2003, 121)

mukaan tärkeää sukupuoli- ja seksuaalisuuskategorioiden historiallisuuden ja poliittisuu-

den ymmärtämisen sekä normin kyseenalaistamisen kannalta.

Mediakuvaston tarjoamien selkeästi ”naisellisiksi naisiksi” ja ”miehekkäiksi miehiksi”

sukupuolittuneiden niin sanottujen ihannekuvien tilalle ja lisäksi Rossi (2003) ehdottaa

”kyllin hyviä” sukupuolen representaatioita. Kyllin hyvällä tarkoitetaan tässä ruumiillista
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esitystä, representaatiota, joka poikkeaa kulttuurisista normeista ja ihanteista. Esimerk-

keinä kyllin hyvistä representaatioista voidaan mainita esimerkiksi maskuliiniset naiset

ja feminiiniset mieskuvat. (Mt., 21–22.) Tähän voidaan lisätä esimerkkeinä myös kaupal-

lisiin kuvastoihin viime vuosina yltäneet hoikista mallivartaloista poikkeavat muodok-

kaat naiset sekä erilaiset etnisyydet.

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat Rossin (2003) mukaan kulttuurisesti ylikorostettuja yk-

silöiden ominaisuuksia. Yksilöt määrittyvätkin ensisijaisesti sen kautta, kuinka kulttuuri

ja yhteiskunta heidät sukupuolittaa. Selkeimmin sukupuolittaminen ja seksualisointi koh-

distuvat naisiin ja naiskuviin. (Mt., 23.)

Rossi (2003) toteaa tutkimansa televisiomainonnan yhtenä merkittävänä sukupuolisen

vallan alueena, koska se tuo mainonnan sukupuolikäsitykset koteihin, yksityiseen tilaan.

Samalla televisio yhteisöllisyyttä luovana ja yleisiä normeja asettavana on eräänlainen

kulttuurin ”julkisen ajattelun” luomisen paikka. (Mt., 18.) Vastaavana julkisen ajattelun

areenana ja yleisten käsitysten välittäjänä sekä yhtenä mediana muiden medioiden jou-

kossa voidaan mielestäni pitää myös internetiä. Internet on viime vuosina suurelta osin

korvannut ja syrjäyttänyt perinteisen television ihmisten vapaa-ajan viihdekäytössä sekä

arjen asioinnissa (Suomen virallinen tilasto SVT, 2017a).

Internetin sivuilla näkyvä tutkimuskohteeni, julkisyhteisö Kela on ihmisten elämää ja elä-

mäntapoja normittavana viranomaisena mielestäni ratkaisevassa roolissa julkisen ajatte-

lun ja yleisten käsitysten välittäjänä myös sukupuolen esittämisen osalta.

Salli Hakala ja Sanna Ojajärvi (2013) ovat nostaneet tutkimuksessaan esiin virkakielessä

ja muissa julkishallinnon teksteissä ja kuvissa näkyviä sukupuolen esittämisen tapoja su-

kupuolisensitiivisyyden näkökulmasta. Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa kykyä tunnis-

taa ja tunnustaa teksteissä ja kuvissa esiintyviä mahdollisia sukupuolten välisiä eroja,

jotka pitäisi tehdä näkyviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa taitoa tunnistaa viestinnässä

erilaisten miesten ja naisten tarpeet ja erilaisuudet, havaita mahdollinen epätasa-arvoinen

kohtelu ja sukupuolta vääristävät rakenteet. Vallankäytön ja viestinnän näkökulmasta su-

kupuoli onkin Hakalan ja Ojajärven mukaan ”hankala käsite” (Hakala – Ojajärvi 2013,

1).
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3.2 Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Camilla Haavisto on tarkastellut väitöskirjassaan (2011) suomalaisessa mediassa vuosina

1999–2007 maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytyä keskustelua. Hän on haas-

tatellut sekä maahanmuuttotaustaisia että ns. kantasuomalaisia ja kysynyt heidän mielipi-

teitään median tavasta uutisoida maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta. Haaviston

tutkimus avaa median ja sen käyttäjien monikulttuurisuutta koskevia näkökulmia tavalla,

joka antaa hyvää tarkastelupohjaa etnisyyksiä käsittelevään omaan tutkimukseeni. Me-

diahan keskustelunaiheita tuottavana ja ylläpitävänä osallistuu samalla vahvasti ilmiöön

liittyvien merkitysten rakentamiseen ja niin sanotun yleisen mielipiteen syntymiseen.

(Haavisto 2011, 14–15.)

Haaviston tutkimus osoittaa, että mediassa käsiteltiin aiheita eri tavoin riippuen siitä, kat-

sottiinko maahanmuuttaja- tai vähemmistötaustaisen yksilön tai ryhmän käyttävän hy-

väkseen suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa tai ei. Jotkut ryhmät yhdistettiin lähes aina

negatiivisiin uutisaiheisiin. Kulttuuriin ja taiteisiin liittyvissä aiheissa vähemmistötausta

nähtiin usein positiivisena, samoin menestyneistä maahanmuuttajista tehtiin positiivisia

henkilöjuttuja. Uutisointi oli kuitenkin usein myös leimaavaa ja kielteistä. Jutuissa käy-

tettiin yleensä lähteinä viranomaisia. (Haavisto 2011.)

Mediassa ääneen tai mediakuviin muut kuin valkoista etnistä suomalaisuutta edustavat,

esimerkiksi maahanmuuttajat, pääsevät vain harvoin, eikä yleensä silloinkaan edusta-

maan suomalaisia tai Suomen kansalaisia. Kerran ulkomaalainen on aina ulkomaalai-

nen. (Rossi 2003, 180–181; Rossi 2001, 155.)

Haavisto (2011) toteaa, että Suomeen on jo vuosien 1999–2007 aikana muodostunut

useita etnisyyksiä, uskontoja ja kieliä sekä niiden kautta erilaisia elämäntyylejä, joihin

liittyy sekä samanlaisuuksia että eroja. Kasvaneen etnistymisen ja monikulttuurisuuden

syinä Haavisto näkee poliittisen ja kulttuurisen kehityksen, esimerkiksi informaatioyh-

teiskunnan kasvun, globalisaation, Euroopan integraation sekä lisääntyneen muuttoliik-

keen. Sama yhteiskunnallinen muutos on nähtävissä myös muualla Euroopassa. (Mt., 12.)

Monissa muissa kulttuureissa muuttajia on alettu ajatella uusina kansalaisina ja aikaisem-

paa identiteettiä laajentavina tekijöinä. Suomen kielestä puuttuvat käyttökelpoiset sanat

uusille suomalaisille ja uudenlaisille suomalaisuuksille. (Rossi 2001, 155.)
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Nopea ja laaja yhteiskunnan demokrafinen muutos haastaa Haaviston (2011) mukaan ny-

kyiset perinteiset identiteettien jaot ja kategoriat, kuten ”me” ja ”he”, ”suomalaiset” ja

”ulkomaalaiset”, ”kantaväestö” ja ”maahanmuuttajat”, ”enemmistöt” ja ”vähemmistöt”.

Haavisto väittääkin, että nyky-yhteiskunnassa em. jakokeskustelu on entistä monimuo-

toisempaa ja liikkuvampaa. Äidinkieli, uskonto, ihonväri tai vaatetus ei enää yksiselittei-

sesti kerro, missä ao. ihminen asuu, elää tai mihin ryhmään hän tuntee kuuluvansa. Silti,

esittää Haavisto, kollektiivisesti jaetut oletukset esimerkiksi suomalaisuudesta rajoittavat

edelleen yksilön mahdollisuuksia tulla määritellyksi haluamallaan tavalla. (Mt., 12.)

Rasismiin ja nationalismiin vahvasti liittyvät, esimerkiksi ihmisten ulkonäköön perustu-

vat stereotypiat määrittelevät Haaviston (2011) mukaan sitä, kenen katsotaan kuuluvan

”meihin” ja kenen ei. Tämä ideologinen näkökulma tuottaa kapeita kansalaisuuteen liit-

tyviä ”sisäryhmiä”, jotka eivät kuitenkaan enää vastaa arjen todellisuutta. Esimerkiksi

tämän vuosituhannen monimuotoinen ja monikulttuurinen suomalaisuus ei enää mahdu

yhteisen historian, kielen ja etnisyyden jakamaan perinteiseen stereotyyppiseen pohjois-

maalaiseen suomalaisuuteen. (Mt., 13.)

Niin sanottu hybridisuomalaisuus on edelleen hankalasti arkeen sopiva asia.

Eksplisiittisesti esitetyt uudet suomalaisuuden ovat julkisissa kuvissa sekä mainoskuvissa

kuitenkin lähes näkymätön asia. (Rossi 2003, 217.) Poikkeus vaaleita etnisesti

suomalaisia esittävien mainoskuvien valtavirrassa on Felix tuntee suomalaisen maun -

televisiomainos10, jossa tummaihoinen, etnisesti vaaleista suomalaisista erottuva, mutta

suomea puhuva nuori nainen kertoo olevansa suomalainen. Hän myös asuu, elää ja

harrastaa kuin kantasuomalainen. Mainos nostatti runsaasti sekä hyväksyvää että kiel-

teistä keskustelua sosiaalisessa mediassa.

	

3.3 Intersektionaalinen lähestymistapa risteävien erojen analyysina

Kiinnostuksen kohteinani tässä tutkimuksessani ovat Kelan kuviin rakentuneet käsitykset

suomalaisuudesta ja Suomen kansalaisuudesta, joita tarkastelen sukupuolen ja etnisyyden

esitysten kautta. Näihin molempiin eronteon kategorioihin sisältyy myös muita tekijöitä,

10 Felix: https://www.facebook.com/SuomiFelix/videos/815279518618251/
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muita eroja, jotka yhdessä ja toisiinsa vaikuttaen määrittelevät ihmisten sosiaalista ase-

maa. Näitä keskinäisiä ja risteäviä eroja tarkastelen intersektionaalisuuden käsitteen

avulla.

Feministiseen tutkimukseen kytkeytyvällä intersektionaalisuus-käsitteellä tarkoitetaan

ihmisten keskinäisiin suhteisiin ja sosiaaliseen asemaan vaikuttavien erojen tarkastelua

näiden keskinäisten leikkaavuuksien, risteämien ja yhteisvaikutusten kautta. Yksittäisen

eron, kuten sukupuolen tarkastelu erikseen ei riitä, vaan huomioon on otettava muitakin

tekijöitä, kuten yhteiskuntaluokka, ikä, terveys, etnisyys ja seksuaalisuus. Yleensä ihmis-

ten elämä ja minuus muotoutuvat näiden moninaisten erojen muokkaamina tai niiden yh-

teisvaikutuksesta, jolloin ne kaikki vaikuttavat ihmisen kokemukseen itsestään, suhtees-

taan toisiin, asemaan yhteisössä sekä esimerkiksi tasa-arvoon yhteiskunnassa. Eroihin ja

identiteettipositioihin kytkeytyvät myös vahvasti erilaiset valta-asemat luokittelujen,

kuulumisen ja erontekojen kautta. (Hill Collins – Bilgen 2016; Karkulehto ym. 2012;

Rossi 2008.)

Intersektionaalisuus voidaan Crenshaw´n (1991) mukaan jakaa rakenteelliseen, poliitti-

seen ja representaatioiden intersektionaalisuuteen. Rakenteellinen tarkastelee yhteiskun-

nan rakenteiden ja erilaisten instituutioiden kautta tuotettavia ja ylläpidettäviä valtasuh-

teita. Poliittinen intersektionaalisuus keskittyy erojen ja niihin liittyvien käytäntöjen po-

liittisen tuottamisen tarkasteluun. Representaatioiden intersektionaalisuuden avulla tar-

kastellaan erilaisten puhetapojen eli diskurssien sekä kulttuuristen esitysten eroja ja hie-

rarkioita tuottavia käytäntöjä. (Crenshaw 1991.)

Koska edellä kuvatut intersektionaalisuuden ”tasot” kytkeytyvät yhteiskunnassa toisiinsa,

on niiden tutkiminen yhdessä tarpeen niiden yhteisvaikutusten selvittämiseksi. Karku-

lehto ym. (2012, 23) yhdistävätkin nämä tutkimusalueet performatiiviseksi intersektio-

naalisuudeksi. Performatiivisuus viittaa toistoihin, joilla tuotetaan merkityksiä, todelli-

suutta ja valtaa. Esimerkiksi sukupuolen performatiivisuudella tarkoitetaan kulttuuristen

merkitysten ja erontekojen toistamisella tuotettavaa tietynlaista käsitystä sukupuolesta.

Performatiivisen intersektionaalisuuden avulla voidaan tarkastella sitä, miten yhteiskun-

nalliset rakenteet ja instituutiot, normit, säännöt ja järjestelmät sekä erilaiset representaa-

tiot ja diskurssit tekevät toistamalla todellisiksi eroja ja tuottavat näin merkityksiä. Erojen

kautta tuotettavat erilaiset subjektipositiot ovat hierarkkisia, jolloin niihin liittyy valta

sekä esimerkiksi erilaiset tasa-arvoasemat. (Karkulehto ym. 2012, 24.)
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Performatiivisuus kytkeytyy representaatioiden kautta mediakuvien tutkimukseen ja

kaikkeen visuaalisen kulttuurin tutkimukseen, joten intersektionaalisuuden yhdistäminen

tutkimuksessani kuvien tutkimukseen on mielestäni luontevaa ja perusteltua.

4 Kuvien tutkimus osana visuaalisen kulttuurin tutkimusta ja
mediatutkimusta

Arkemme on kyllästetty erilaisilla kuvilla: lehti- ja uutiskuvilla, mainoksilla ja interne-

tissä erilaisilla verkkosivuilla olevilla kuvilla. Kaupalliseen mainontaan ja markkinointiin

kuvat ovat jo pitkään liittyneet kiinteästi, mutta kuvallisuus on viime vuosina lisääntynyt

myös muilla yhteiskunnan ja julkisuuden alueilla. Voidaankin sanoa, että elämme visu-

aalisen kulttuurin keskellä. (Seppänen 2005, 16–17; 21.) Visuaalisella kulttuurilla Seppä-

nen (2005) viittaa näköaistiin perustuvaan toimintaan, jossa ihmiset rakentavat ja merki-

tyksellistävät ympäristöään. Toiminta voi olla joko tiedostettua tai tiedostamatonta. (Mt.,

17.)

Visuaalisen kulttuurin käsite kattaa Seppäsen (2005) mukaan kaiken kulttuurissa esiinty-

vän kuvallisuuden ja kuvista koostuvat, siinä kulttuurissa yhteisesti ymmärretyt ja jaetut

julkisuuden kuvastot. Visuaalisen kulttuurin kuvastot ovat Seppäsen mukaan aina poliit-

tisia, koska ne tuotetaan yhteiskunnassa (mt., 15). Kuvastoihin kytkeytyy valintojen ja

pois jättämisen kautta erilaisia merkityksiä, ja ne tuottavat julkisuuteen tietynlaisia asioita

painottavia ja toisia peittäviä visuaalisia järjestyksiä. Kuvastot ja visuaaliset järjestykset

rakentavat tietynlaisia käsityksiä sukupuolista eli sukupuolten järjestyksiä. Eri asiayh-

teyksissä eli konteksteissa syntyy erilaisia kuvastoja ja visuaalisia järjestyksiä (esimer-

kiksi mainoskuvat, uutiskuvat, lehtikuvat), jotka usein myös sekoittuvat ja limittyvät toi-

siinsa. Näiden järjestysten vaikutuspiirissä yksittäiset ihmiset rakentavat omaa identiteet-

tiään. (Seppänen 2005, 11–15.)

Yksi länsimaisessa kulttuurissa kuvastoja ja visuaalisia järjestyksiä tuottava kuvallisuu-

den ala on mainonta. Leena-Maija Rossi (2003) on analysoinut televisiomainoksia me-

diatutkimuksen, visuaalisen kulttuurintutkimuksen, sukupuolentutkimuksen sekä femi-

nismin näkökulmasta. Rossi pitääkin mainontaa yhtenä keskeisenä identiteettien ja toimi-

juuksien muokkaajana länsimaisessa mediakeskeisessä kulttuurissa. Mainosten katsojat,

kuluttajat, peilaavat mainosten kautta sitä, millaisiin mainosten esittämiin ruumiinkuviin
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ja toiminnan malleihin sekä ihanteisiin he voivat samastua, ja mistä haluavat erottautua.

Mainoksissa esitettävät sukupuoli ja seksuaalisuus ovat Rossin mukaan kulttuurisesti kes-

keisiä identiteettitekijöitä, ja mainonta vaikuttaa siihen, millaisina sukupuolisina toimi-

joina ja samalla myös muiden katseiden kohteina itsemme hahmotamme. Muun kuva-

maailman tavoin mainonta ei vain esitä olemassa olevia sukupuolia, vaan myös tuottaa ja

rakentaa niitä. (Rossi 2003, 11–12.)

Yhteiskuntamme ja kulttuurimme ovat läpikotaisin medioituneita eli medioiden vaikutus

on levinnyt kaikkialle (Ampuja ym. 2012). Kaupallistuneen ja viihteellistyneen median

ja sen toimintatavan, medialogiikan, voidaan katsoa määrittelevän vahvasti myös yhteis-

kunnallisten instituutioiden toimintaa. Perinteisten medioiden, kuten radion, television,

elokuvien ja lehdistön rinnalle viestintävälineeksi voidaan liittää myös vahvasti merki-

tystään kasvattanut internet. Lisäksi viestintäformaattien tai organisaatioiden sijaan me-

diana voidaan myös pitää kaikkia symboleja, merkkejä ja merkityksiä tuottavia, lähettä-

viä, kierrättäviä ja levittäviä järjestelmiä. (Mt., 22–24.) Kun lisäksi eri mediagenrejen,

uutismedian, mainonnan ja muiden kaupallisten kuvastojen kuvat limittyvät ja sekoittuvat

erilaisiksi arjen kuvastoiksi, joita katsojat käyttävät omien identiteettiensä rakennusai-

neina, on media- ja mainoskuvien tutkimus mielestäni käyttökelpoista myös internetissä

julkaistujen julkishallinnon kuvien tutkimuksessa.

Visuaalisen kulttuurin teoriapohja pohjautuu brittiläiseen kulttuurintutkimukseen. Erityi-

sen merkittävänä Seppänen (2005, 26) näkee tässä merkityksiin liittyvän tutkimuksen.

4.1 Kuvien merkityksistä

Luhtakallion (2005) mukaan kuvalla on suuri merkitys, sillä kuva havaitaan aina ensim-

mäisenä ja kuva ohjaa syntyvää merkitystä. Kuvan tulkintaan ja ymmärtämiseen vaikut-

tavat aiemmin nähdyt kuvat, jolloin toisten kuvien merkitykset ohjaavat myös uutta tul-

kintaa. (Mt. 192–193.) Kuvat esiintyvät kuitenkin vain harvoin yksin, ilman tekstejä, ku-

ten selostusta, otsikoita ja kuvatekstejä. Tekstillä on kuvan yhteydessä vahva merkitystä

ohjaava rooli. Kuvateksti kytkee kuvan merkityksen tekstin merkitykseen niin vahvasti,

että teksti saattaa jopa määritellä täysin kuvan tulkinnan. (Mt., 193.)
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Visuaalisessa kulttuurissa ”naiset” asettuvat ja asetetaan Rossin (2003) mukaan yleensä

erilaisiin asemiin ja asentoihin kuin ”miehet”. Kuvat ja muut kulttuurin visuaaliset tuot-

teet eivät vain heijasta yleisiä yhteiskunnallisia ilmiöitä, vaan ne ideologisina represen-

taatioina tuottavat sukupuolijärjestystä, käytäntöjä ja tapoja olla esimerkiksi ”nainen” tai

”mies”. Rossi nostaa tässä esiin Teresa de Laurentisin (1994) elokuvatutkimuksessa käyt-

tämän sukupuoliteknologian käsitteen. Käsitteellä tarkoitetaan kuvallisen kerronnan ta-

poja, käytäntöjä ja koodeja, joilla tuotetaan kulttuuriin voimakkaasti vaikuttavia suku-

puoliin ja seksuaalisuuksiin liittyviä merkityksiä ja odotuksia. (Rossi 2003, 19.)  Suku-

puoliin ja seksuaalisuuksiin liittyvät tavat ovatkin Rossin mukaan kiinteästi sidoksissa

ympärillä näkyviin visuaalisiin representaatioihin eli esityksiin. Subjekti tuottaa ja tulkit-

see merkityksiä näiden ympärillä olevien merkkien vaikutuksessa. (Rossi 2003, 20.) Näin

yksittäisen kuvan tulkintaa tehdään muiden sitä ympäröivien kuvien kautta ja suhteessa

niihin.

Merkitysten muodostuminen on Rossille (2003) visuaalisuuden tutkimuksessa olennai-

nen kysymys. Merkitykset ovat yleensä yhteisöllisiä, jolloin ne tulkitaan siitä kulttuurista

käsin, jossa eletään. Kuvien tutkimuksessa on entistä enemmän alettu kiinnittää huomiota

tekijän ja tuotettujen objektien lisäksi myös katsojuuteen.  Kulttuurisessa järjestyksessä

ja valtasuhteissa on olemassa etusijalle asettuvia lukutapoja, mutta katsoja ei välttämättä

lue tekijän tuottamia merkityksiä sellaisinaan. Katsoja voi myös vastustaa tarjottuja mer-

kityksiä ja luoda niistä oman tulkintansa oman elämisen historiansa sekä oman katsomi-

sen ja näkemisen tapansa kautta. (Mt., 14–15.)

4.2 Kuviin samastumisesta ja identiteeteistä

Visuaalisuuden tutkiminen on Rossille (2003) myös katseen ja näyttämisen, katsomisen

ja katsottavana olemisen tarkastelua (mt., 17). Rossi nostaa esiin valokuva- ja elokuva-

tutkija Kaja Silvermanin käyttämät, psykoanalyytikko Jacques Lacanin teoriaan sisälty-

vät käsitteet screen ja gaze, jotka ovat Rossin mukaan käyttökelpoisia käsitteitä tarkastel-

taessa mediakuviin liittyviä samastumisen ja ihannekuvien kysymyksiä. Screen-käsit-

teellä viitataan kulttuuriseen kuvastoon eli kulttuurisesti ja historiallisesti rakentuneeseen

mahdollisten ja ymmärrettävien kuvien valikoimaan. Tämä kuvasto toimii normalisoitu-
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neena kokoelmana malleista, joihin katsoja voi samastua ja joita hän voi ihailla tai vaih-

toehtoisesti vastustaa. Mainonta ja muut mediakuvat osallistuvat kuvien suodattamiseen

ja normalisoimiseen osana visuaalista järjestystä. (Rossi 2003, 21.)

Gaze-käsitteellä tarkoitetaan kaikkialla läsnä olevaa ja meihin kohdistuvaa persoonatonta

Katsetta, jota esimerkiksi kamera edustaa. Tämä ”yleiskatse” on kuin vallitseva katsomi-

sen tapa, jonka edessä asetumme nähtäväksi ja mukaudumme osaksi visuaalista järjes-

tystä. Katsomme itseämme ja muita kuvien kautta, ikään kuin kuvien ”läpi”. (Rossi 2003,

21; myös Seppänen 2002, 116-124.)

Rossi (2003) korostaa sitä, miten mainoskuvat saavat meidät vertaamaan itsestämme

mieltämäämme kuvaa muihin kuviin, samastumaan ja/tai kokemaan eroja. Vertailun koh-

teena on Rossin mukaan ulkoiseen olemukseen perustuva visuaalinen identiteetti. Mai-

noskuvien merkitykset nousevat kulttuurissa yleisesti hyväksytystä, normalisoidusta,

luonnollisesta ja ihannoidusta aineksesta. Kulttuurisesti mahdollisten kuvien valikoima

on tätä laajempi, mutta mainonta käyttää valikoimasta vain niitä representaatioita, jotka

parhaiten tuottavat tavoiteltuja merkityksiä. Ihannekuvat ja -subjektit normittavat näin

sen, mikä on tavoiteltavaa ja ”normaalia”. (Mt., 47–48.)

Identifikaatio tapahtuu Seppäsen (2005) mukaan kuvallisten mielikuvien välityksellä

ideologisesti. Katsoja voi tunnistaa itsensä kuvastoissa sekä niiden välittämissä arvoissa

ja ideaalikuvissa. Kuvastojen ideologisuus näkyy niiden tavassa esittää kulttuurisia luon-

nollistuneita järjestyksiä ja myyttejä, kuten ydinperheitä ja perinteisiä sukupuolirooleja.

(Mt., 42–45.)

Identifikaatiota ja samastumista käsiteltäessä Seppänen (2005) pitää Althusserin (1984)

ideologian käsitettä edelleen käyttökelpoisena, vaikka se pohjimmiltaan kytkeytyykin

1960-luvun politiikkaan. Ideologia kuvaa niitä yhteiskunnan arkisia sosialisaatioproses-

seja ja kytköksiä, joiden kautta yksilöt omaksuvat yhteiskunnan ja kulttuurin keskeiset

arvot, normit ja toimintatavat. (Seppänen 2005, 46–47.)

Rossi (2003, 47) vertaa kulttuurisesti mahdollisten ja ymmärrettävien kuvien valikoimaa

tulkintaa ohjaavaksi kuvapinnaksi, ikään kuin läpikuultavaksi valkokankaaksi tai heijas-

tuspinnaksi, joka on katsojan ja katsottavan välissä. Koko kulttuuriteollisuuden kuvasto

on eräänlainen idolituotanto, joka tarjoaa erilaisia samastumisen kohteita ja identiteettejä.

(Mt., 117) Jacques Lacan käyttää tässä edellä esittelemääni termiä screen (mt., 21).



32

Maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä sekoittavat naisten ja miesten kuvat laajentavat kult-

tuurisesti ja historiallisesti mahdollisten esitysten kirjoa, kulttuurista kuvastoa. Kuvat vai-

kuttavat siihen, miten miellämme itsemme sosiaalisesti mahdollisiksi toimijoiksi. (Rossi

2003, 179.)

Kansallinen identiteetti ilmaisee samuutta, toisaalta eroa. Suomalainen identiteetti on sa-

muuden näkökulmasta suomalaisuuden selittämistä yhdeksi eli sillä tasoitetaan sisäisiä

eroja. Toisaalta sen avulla pyritään erottautumaan ulkopuolisista, muista kansoista. Me-

diakuvat ovat yksi keino pitää yllä hegemonista valkoista suomalaisuutta ja tuottaa eroa

”meidän” ja ”muiden” välille. (Rossi 2003, 181.)

Kansallinen kulttuuri ei koskaan ole Stuart Hallin (1999) mukaan vain symbolisen iden-

tifioitumisen ja identiteetin rakentamisen kohde, vaan samalla myös vallan rakenne. Kan-

sallisen kulttuurin yhtenäisyyden nimissä erilaiset kulttuuriset erot, kuten yhteiskuntaluo-

kat, sukupuolet, etniset ryhmät ja alkuperäisväestöjen kulttuurit voidaan häivyttää liittä-

mällä ne osaksi yhteiseksi tulkittua, hegemoniseksi määriteltyä kulttuuria. (Hall 1999,

53.)

	
4.3 Semiotiikkaa ja merkityksiä

Visuaalisen kulttuurin tutkimusta tehtäessä ei voida Seppäsen (2005, 106) mukaan ohittaa

semiotiikkaa. Semiotiikka on 1950-luvulta lähtien ollut keskeinen mediakuvien tutkimi-

sen metodi, joka tutkii merkkejä ja niistä muodostuvia merkityksiä. Semiotiikan kehittä-

jinä ja perushahmoina Seppänen nostaa esiin Ferdinand de Saussuren, Charles Peircen

sekä Roland Barthesin. (Mt., 106–107.) Saussuren semiotiikkaa voidaan pitää struktura-

lisena, jolloin hän on kiinnostunut kielen rakenteista ja järjestelmistä. Peircen semiotiikka

on käyttöpainotteista, merkkien tulkintaan keskittyvää pragmatismia. Molemmat teoree-

tikot kuitenkin jakavat saman käsityksen kielestä sosiaalisena toimintana sekä merkitys-

ten ja niiden tulkintojen yhteisöllisyydestä. (Mt., 110.) Seppänen kuitenkin nostaa visu-

aalisen kulttuurintutkimuksen ja erityisesti valokuvantutkimuksen keskeiseksi hahmoksi

Barthesin, joka kehitteli semiotiikasta yhteiskuntakritiikin työkalua. Barthesin yhteiskun-

takriittisen käsityksen mukaan yhteiskunta tuottaa stereotypioita, joita arkipäiväistämällä

tuotetaan luonnollistuneita merkityksiä. (Mt., 111.) Luonnollistuneet merkitykset esiinty-

vät yhteiskunnallisina myytteinä, vakiintuneina merkityksinä ja jaettuna tietoisuutena,

joita on vaikea arjessa tunnistaa. Yhteiskunnallisia myytit liittyvät esimerkiksi käsityksiin
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sukupuolista ja sukupuolirooleista, perhejärjestyksestä, seksuaalisuuksista sekä etnisyyk-

sistä. Erityisesti mainonta käyttää hyväkseen näitä yhteiskunnallisia myyttejä. Itsestään-

selvyyksinä myyttien merkitykset muistuttavat Seppäsen mukaan ideologian käsitettä.

(Seppänen 2005, 112.)

Seppänen (2005) esittelee Barthesin valokuvantutkimuksessa käyttämät käsitteet

denotaatio ja konnotaatio. Denotaatiolla tarkoitetaan kuvan ilmimerkitystä (mitä kuva

esittää, esim. sormus) ja konnotaatiolla sen kulttuurista merkitystä (mitä erilaisia kulttuu-

risia käsityksiä kuvan esittämään kohteeseen liittyy, esim. sormus rakkauden ja sitoutu-

misen symbolina). Valokuvaan itseensä liittyy Seppäsen mukaan konnotaatio siitä, että

kuva on objektiivinen esitys todellisuudesta. Tämän konnotaation kautta valokuvilla voi-

daan esittää uskottavilta näyttäviä kuvitteellisia kertomuksia. Kun valokuva ymmärretään

kulttuurisesti rakentuneeksi konstruktioksi, sen merkityksiä voidaan myös purkaa ja

reduktionismin mukaisesti palauttaa kuvaa ympäröivään kulttuuriin. (Mt. 116–117.)

Kress ja van Leeuwen (1996) esittelevät kolme semioottista koulukuntaa, jotka ovat yh-

distäneet kielitieteen ideoita ei-kielellisen viestinnän muotojen tutkimukseen:

Prahan koulukunta, 1930–1940-luvuilla vaikuttanut kielitieteen ja semiotiikan piiri, ke-

hitteli venäläisen formalismin kielitieteellistä perustaa korostamalla kaikkien merkkijär-

jestelmien monifunktionaalisuutta. Jälkistrukturalistinen Pariisin koulukunta, 1960–

1970-luvuilla, yhdisti Ferdinand de Saussuren ja muiden kielitieteilijöiden ideoita, Bart-

hesin valokuvatutkimusta sekä muita kuvallisen tutkimuksen alueita, kuten muotia ja elo-

kuvia. Monet suuntauksessa käytettävät käsitteet tulevat semiootikko Charles S. Peirceltä.

Kolmas Kressin ja van Leeuwenin esiin nostamista suuntauksista on niin sanottu sosiose-

miotiikka, joka syntyi Australiassa kielitieteen ja visuaalisen semiotiikan tutkimuksen yh-

distelmänä Michael Hallidayn kielitieteellisten ajatusten ympärille. (Kress – van

Leeuwen 1996, 5.)

Kaiken semioottisen tutkimuksen avainkäsite on merkki. Yksittäisten merkkien sekä mer-

kitsijän (signifier) ja merkityn (signified) sijaan Kress & van Leeuwen puhuvat kuitenkin

laajemmin merkitysten muodostumisesta. (Kress – van Leeuwen 1996, 5.)

Merkin tekijällä on merkitys, merkitty (signified), jonka hän haluaa esittää. Hän esittää

sen läpi semioottisen mallin, joka tuottaa tekijälle subjektiivisesti sopivimman muodon,

merkitsijän (signifier). Tämä on Kressin ja van Leeuwenin tulkinnan mukaan metaforinen
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merkitysten muodostusprosessi, jossa tuotetaan sosiaalisesti rakentuneita analogioita ja

yleistyksiä. (Kress – van Leeuwen 1996, 7.)

Tietyn kulttuurin piiriin kuuluvilla ihmisillä on käytettävissään merkitysten rakentami-

seen kulttuurisesti rakentunut kyseistä yhteisöä koskeva ja yhteisesti ymmärrettävä semi-

oottinen merkitysvaranto, kulttuurinen kuvasto, sekä sen käyttöä sosiaalisesti ohjaavat

tavat ja rajoitukset. (Kress – van Leeuwen 1996, 11.)

4.4 Sosiosemiotiikka

Kuvien analysoinnissa käytettävä sosiosemiotiikka keskittyy erityisesti kuvien

semioottisiin merkitysjärjestelmiin ja niiden sosiaaliseen kontekstiin. Kress ja van

Leeuwenin sosiosemiotiikkaan perustuva visuaaliseksi kieliopiksi nimetty tutkimusmalli

on visuaalisten muotojen tarkastelujärjestelmä, jossa yksittäisten semioottisten

havaintojen sijaan keskitytään tarkastelemaan kuvattujen ihmisten, paikkojen ja muiden

asioiden muodostamaa merkityksellistä kokonaisuutta. (Kress – van Leeuwen 1996, 1.)

Sosiosemiotiikka näkee kuvilla kolme funktiota: prosessit, jotka esittelevät kuvan sisäisiä

suhteita, interaktiot, jotka keskittyvät tarkastelemaan kuvan ja sen katsojan välistä

suhdetta sekä kompositio, joka käsittelee kuvaan sisältyviä järjestyksiä. Sosiosemiotiikka

soveltaa analyysissään Hallidayn systeemis-funktionaalisen kielitieteen ideationaalista,

interpersoonaista sekä tekstuaalista tekstien metatasoa. Ideationaalisella tasolla

tarkastellaan kielen avulla objekteja ja niiden välisiä suhteita maailmassa.

Interpersoonaisella tasolla tarkastellaan vuorovaikutusta esimerkiksi viestijän ja

vastaanottajan välillä. Tekstuaalisella tasolla tarkastellaan tekstin kieltä ja

lauserakennetta. (Kress – van Leeuwen 1996, 40 – 41.)

Sosiosemiotiikkaan kytkettynä ja Kressin ja van Leeuwenin (1996) visuaalisen kieliopin

näkökulmasta metatasot lähestyvät kuvia seuraavasti:

Ideationaalinen metafunktio sisältää erilaiset kuvien sisäiset, kohteiden eli objektien

representaatiot sekä niiden väliset suhteet. Kuvatuista kohteista voidaan tässä yhteydessä

käyttää nimitystä representoitu osallistuja, joka voi olla asia, esine tai henkilö. Represen-

taatioiden esittämistavat voivat olla erilaisia: henkilökohtainen tai etäinen, staattinen tai
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dynaaminen, käsitteellinen tai dramatisoitu, toimija tai toiminnan kohde. Representoitu-

jen osallistujien välisiä suhteita voidaan kuvata esimerkiksi osallistujat toisiinsa linkittä-

vien vektorien avulla. Vektoreita voivat olla erilaiset viivat, aseet ja katseet. Toinen koh-

teiden linkittämistapa on toiminta (transaction), jossa toimija tekee jotakin kohteelle.

Toimintaa kuvataan kytkemällä kuvan osallistujat toisiinsa selkeällä suuntaa kuvaavalla

linjalla. Toimintaa kuvatessaan representaatio tuottaa kertomusta eli narratiivia. (Kress –

van Leeuwen 1996, 44–62.)

Interpersoonainen metafunktio sisältää kuvan vastaanottajan eli katsojan ja kuvan rep-

resentoidun osallistujan välisiä suhteita, interaktioita. Kuvassa esitettävä henkilö voi olla

esimerkiksi kääntyneenä suoraan kohti katsojaa katsoen oletettuun kameraan (sosiose-

miottisella termillä demand). Katseen suunta on vektori, joka osoittaa katsojaan ja yhdis-

tää representoidun osallistujan katsojaan. Tämä välittää tunteen vuorovaikutuksesta ku-

van henkilön ja kuvan katsojan välillä. Kuvitteellinen vuorovaikutus luo visuaalisen muo-

don suoralle puhuttelulle ja tunnistamiselle. Samaa vaikutusta kuvan tuottaja voi käyttää

tekemään katsojalle jotakin. Kuvan osallistujan katse ja mahdollinen viittaus tai ele vaatii

katsojalta jotakin, esimerkiksi se voi vaatia jonkinlaiseen kuvitteelliseen suhteeseen kans-

saan. Suhteen laatu määrittyy muiden kuvan merkitysten, esimerkiksi kuvatun henkilön

ilmeen kautta joko sosiaalista yhteenkuuluvuutta kuvaavaksi (hymy), halveksuntaa, alen-

tuvaa suhtautumista tai vaikka ihailua. (Kress – van Leeuwen 1996, 121–124.)

Kuvattu henkilö voi olla myös kääntyneenä poispäin katsojasta (offer), jolloin ilmaistaan

vuorovaikutuksen puutetta. Tämä asetelma antaa katsojalle mahdollisuuden tarkkailla

esitettyjä hahmoja aivan kuin nämä olisivat esitettävän tilanteen esimerkkejä, asetelman

osia tai näytteitä. (Kress – van Leeuwen 1996, 41; 124–126.)

Kuvien kehystäminen (size of frame) ja sosiaalisen etäisyyden määrittely (social distance)

liittyvät myös Kressin ja van Leeuwenin (1996) visuaalisen kieliopin mukaiseen kuvien

vuorovaikutuksen merkitystulkintaan. Myös kehystäminen ja etäisyysvalinta tuottavat

kuvaan katsojan ja representoidun osallistujan välisen suhteen. Etäisyysvalinta määrittyy

jokapäiväisen elämän sosiaalisten suhteiden mukaisesti. Ihmisten omat henkilökohtaisen

alueen rajat määrittävät sen, kuinka lähelle muita ihmisiä voidaan ja halutaan päästää.

Etäisyys voi vaihdella tilanteen luonteen ja keston mukaan, ja siihen vaikuttaa myös ti-

lanteen konteksti. Etäisyydestä riippuu, miten paljon näkökenttään rajoittuu katsottavasta

ihmisestä. Sama koskee myös valokuvien rajausta. (Kress – van Leeuwen 1996, 130–

131.)
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Käytän tässä tutkielmassani sosiaalisen etäisyyden mittaamiseen Kressin ja van Leeuwe-

nin (1996, 130) sekä Seppäsen (2005, 172–176) etäisyysmittaristoista hahmottelemaani

mittaustapaa:

Intiimi etäisyys, jossa näkyvät kohteesta vain pää ja kasvot, on sosiaalisista etäisyyk-

sistä katsojalle kaikkein läheisin ja intiimein. Tällä etäisyydellä toista ihmistä voi kos-

kettaa ja halata. Siihen pääsevät yleensä vain läheiset ihmiset. Muiden tälle alueelle tu-

leminen koetaan yleensä vihamieliseksi eleeksi.

Lyhyt henkilökohtainen etäisyys, jossa näkyvät pää ja hartiat. Tällä etäisyydellä kaksi

ihmistä ylettyvät koskemaan toisiaan sormiin, jos molemmat ojentavat kätensä suoriksi.

Tällä etäisyydellä voidaan keskustella omista kiinnostuksista ja kiintymyksistä.

Etäinen henkilökohtainen etäisyys, jossa kuvattu henkilö näkyy lantiosta ylöspäin. Tältä

etäisyydeltä hoidetaan luontevasti puolueettomat suhteet.

Lyhyt sosiaalinen etäisyys, jossa näkyy koko hahmo, on etäisyys, josta toista henkilöä

voidaan katsoa kokonaisuutena. Tältä etäisyydeltä hoidetut sosiaaliset suhteet ovat

yleensä muodollisempia kuin edellisen kohdan suhteet.

Etäinen sosiaalinen etäisyys, jossa nähdään koko hahmo ja sen ympäristö sekä

julkinen etäisyys, jossa voidaan nähdä 4–5 henkilöä. Tältä etäisyydeltä nähtävät henki-

löt hahmottuvat katsojalle vieraiksi.

Kress ja van Leeuwen (1996) korostavat, että kuvan henkilön ja katsojan suhde on aina

kuvitteellinen. Ihmiset kuitenkin voidaan esittää kuvissa katsojalle aivan kuin he olisivat

ystäviä tai vieraita. Katsoja voi kokea lähikuvassa esitetyn itselleen vieraan, julkisen

hahmon ystäväkseen tai vastaavasti pitää etäältä kuvattua hahmoa itselleen vieraana

”toisena”. (Mt., 132.)

Valokuvaan liittyy tässä myös Seppäsen (2005) esiin tuoma paradoksi: Vaikka kuva tuo

esittämänsä kohteen katsojan luo, erottaa kuva kuitenkin samalla katsojan kohteestaan.

Aidon vuorovaikutuksen puuttuessa representaatio tulkitaan vain yksipuolisen havain-

noinnin kautta. (Mt., 176.)

Kuvissa suhteita katsojan ja kuvan representoidun osallistujan välille luodaan myös per-

spektiivin avulla. Perspektiivi on kuvakulma, paikka, josta käsin katsoja kuvassa olevaa

tilannetta katsoo. Perspektiivin valinnalla voidaan esittää tunteita kuvattuja kohtaan.
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Kuvan perspektiivi on aina valittu katsojalle. Se pakottaa katsojan samanlaiseen suhtee-

seen representoidun osallistujan kanssa kuin kuvan tuottajallakin on, halusi katsoja sitä

tai ei. Näkökulma käyttää näin tavallaan hyväkseen sekä kuvan osallistujaa että katso-

jaa, ja katsoja alistetaan tiettyyn suhteeseen. (Kress – van Leeuwen 1996, 135–137.)

Perspektiivin näkökulma kuvaan voi olla edestä (frontal), vinosti sivulta (oblique) tai

takaa. Edestä kuvaaminen kiinnittää katsojan kuvan tilanteeseen, jonka kokee osaksi

omaa maailmaansa. Sivulta kuvaaminen tuottaa erottautumista, jolloin katsoja kokee

esitetyn tilanteen omasta maailmastaan erilliseksi, heidän maailmakseen, jossa katsoja

ei ole osallisena. Takaa kuvattu tilanne kuvaa suunnanvaihtoa, muutosta todelliseen ti-

lanteeseen. Selän kääntäminen tekee kohteen haavoittuvaksi ja osoittaa luottamusta kat-

sojaan, mutta toisaalta voi ilmentää myös hylkäämistä. (Kress – van Leeuwen 1996,

144–145.)

Myös kameran korkeudella on Kressin ja van Leeuwenin (1996) mukaan merkitystä ku-

van sosiaalisiin suhteisiin. Korkeasta kamerakulmasta otettu kuva saa kohteen näyttä-

mään pieneltä ja merkityksettömältä, se häivyttää yksilöllisyyden ja kutistaa kohteen

moraalisesti painamalla sen maan tasolle. Tästä näkökulmasta käsin valta on katsojalla.

Alhaalta, matalasta kamerakulmasta otettu kuva taas saa kohteen näyttämään mahtavalta

ja vaikuttavalta, jolloin valta on kohteella. Se antaa vaikutelman erityisyydestä, ylentä-

misestä ja menestyksestä. Jos kuva on otettu katseen tasolta, näkökulma on tasa-arvoi-

nen, eikä se tuota valtaeroja. (Mt. 146.)

Interpersoonaiseen metafunktioon sisältyy olennaisena osana käsitys osallistujista (parti-

cipants) ja heidän välisistä suhteistaan. Representoidut osallistujat ovat kuvissa esitetyt

asiat tai henkilöt. Vuorovaikutteiset osallistujat ovat kuvan tuottajat ja katsojat. Näiden

kaikkien osallistujien välillä voi esiintyä erilaisia suhteita: Kuvissa esitettyjen eli repre-

sentoitujen osallistujien välisiä suhteita kuvataan ideationaalisen funktion mukaisesti

vektoreilla. Vuorovaikutteisten osallistujien ja representoitujen osallistujien välisiä suh-

teita voivat olla edellisessä kappaleessa kuvattu katsojan ja representoidun osallistujan

välinen suhde tai kuvan tuottajan ja representoidun osallistujan välinen suhde, joka välit-

tää kuvaan tuottajan asenteita. Vuorovaikutteisten osallistujien eli katsojan ja kuvan tuot-

tajan väliset suhteet muodostuvat niistä asioista, joita nämä osallistujat tekevät toisilleen

kuvan kautta. (Kress – van Leeuwen 1996, 119.)
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Vuorovaikutteiset osallistujat ovat Kressin ja van Leeuwenin (1996) tulkinnassa todellisia

ihmisiä, jotka tuottavat ja ymmärtävät kuvat oman sosiaalisen käytäntönsä kontekstissa.

Konteksti määrittelee sen, mitä ja miten asioita voidaan sanoa ja miten kuvat voidaan

tulkita. Jos kuvan tuottaja ja katsoja eivät tunne toisiaan, on tuottajalla käytettävissään

vain käsitys katsojasta sekä kuvan merkityksestä katsojalle. Tuotannon konteksti kuiten-

kin eroaa katsomisen eli vastaanoton kontekstista. Kuvan tuottaja ei voikaan tietää eikä

tarkkaan määritellä yleisöään eli lukijoita tai katsojia. Hänellä on kuitenkin jokin oletuk-

sellinen kuva yleisöstään (oletettu lukija tai katsoja) sekä oletus siitä, miten kuva tulki-

taan. (Kress – van Leeuwen 1996, 119.)

Kress ja van Leeuwen (1996) nostavat tässä yhteydessä esiin kirjallisuudentutkimuksessa

(Booth 1961; Chatman 1978; Rimmon-Kenan 1983) käytetyt käsitteet implisiittinen te-

kijä ja lukija. Näitä asemia voidaan hahmottaa myös visuaalisesta materiaalista. ituotta-

jaksi hahmottuva taho, joka näkymättömästi ohjaa kuvan tulkintaa. Tuottajan ”ääni” on

tekstistä tai kuvista välittyvät asenteet ja normit, joita lukijalle tarjotaan. Implisiittinen

lukija, kuvien kohdalla katsoja, on kohteelle oletettu, tietty suositeltava lukija-asema.

(Mt., 120.)

Kress ja van Leeuwen (1996) korostavat, että kuvat on kuitenkin aina tuotettu todellisessa

sosiaalisessa maailmassa ja sen käytäntöjen mukaisina. Kuvien tarkoitus on esittää todel-

lisen elämän rooleja, tehdä jotakin asiaa katsojalle sekä välittää asenteita kuvissa esitet-

tyjen elämäntilanteiden ja ihmisten avulla. Tämä voi tapahtua molempien osapuolten

osalta joko tiedostetusti tai tiedostamatta. Kuvien tuottajan onkin oltava tietoinen ja

tarkka edustamansa instituution käytännöistä ja arvoista, joita kuvalla levitetään. Katsojat

tunnistavat kuvista vuorovaikutuksen tarkoitukset, arvot ja asenteet, vaikkeivat niitä

omikseen hyväksyisikään. (Mt., 120.)

Kressin ja van Leeuwenin (1996) mukaan jokaisen semioottisen systeemin tulee pystyä

muodostamaan tekstejä eli merkkiyhdistelmiä, jotka toimivat sekä itsenäisesti että liitty-

vinä siihen kontekstiin, johon ja jota varten ne on luotu.  Kressin ja van Leeuwenin visu-

aalinen kielioppi tarjoaa tähän erilaisia sommitelmallisia järjestyksiä eli kompositioita

(compositions), jotka sallivat erilaisten tekstuaalisten merkitysten muodostumisen eli

tekstuaalisen metafunktion. (Mt., 41.) Kompositio tarkoittaa edellä kuvattujen repre-

sentaatioiden ja niiden välisten suhteiden sekä kuvien ja katsojan välisten suhteiden muo-

dostamaa toisiinsa linkittyviä merkityksellisiä kokonaisuuksia, joita voidaan nimittää

teksteiksi (mt., 181).
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Kompositio ei ole vain muodon ja rakenteensa mukaisesti esteettinen kokonaisuus tai

vain lukijoiden huomion kiinnittäjä. Kompositio eli sommittelu järjestää merkitykselli-

set elementit koherentiksi kokonaisuudeksi, joka sekin tuottaa merkityksiä. (Kress – van

Leeuwen 1996, 213.)

Keskityn näiden funktioiden mukaiseen kuvien tarkasteluun tarkemmin analyysiluvuissa

6–9, joissa analysoin Kelan verkkosivujen kuvia.

	
4.5 Sosiosemioottinen kuvientutkimus

Kress ja van Leeuwen (1996) korostavat, että sosiosemiotiikka on länsimaisen kulttuurin

mukainen lähestymistapa, ei universaali visuaalisuuden tulkintatapa. Se sisältää länsimai-

sen kulttuurin mukaisia elementtejä ja sääntöjä. Länsimaiseen kulttuuriin sisältyy esimer-

kiksi oletus vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas suuntautuvasta lukusuunnasta. Näin vi-

suaalisten elementtien asettelu tämän kulttuurisen tavan mukaan tuottaa erilaisia merki-

tyksiä ja hierarkioita kuin muiden kulttuurien erilaiset lukusuunnat. Tämä on tulkinnassa

otettava huomioon. (Mt., 3.)

Nykyinen vallalla oleva visuaalinen kieli on Kressin ja van Leeuwenin (1996) mukaan

globaalien joukkotiedotusvälineiden, niin sanottujen massamediayhtiöiden kontrolloimaa

ja levittämää. Käytössä ovat maailmanlaajuiset kuvapankit ja tietokonegrafiikat. Yhden-

mukaista länsimaista kuvamateriaalia levittäessään mediat normalisoivat tietynlaista ku-

vallisuutta, joka rakentaa globaalisti yhtenäistä kuvastoa sekä ylläpitää ja levittää länsi-

maista visuaalista järjestystä. Visuaalisen viestinnän länsimainen yhtenäisyys on Kressin

ja van Leeuwenin tulkinnan mukaan kuitenkin lähinnä sosiaalisesti ja historiallisesti ra-

kentunut konstruktio, ei mikään todellinen yhteinen järjestys. Se ei sulje pois paikallisia,

esimerkiksi uskonnollisia ja sosiaalisia eroja. Monissa osissa maailmaa muut kulttuurit

yhdistävät globaalin länsimaisen kulttuurin ja oman paikallisen kulttuurinsa piirteitä yh-

teen. (Kress – van Leeuwen 1996, 3.)

Kressin ja van Leeuwenin visuaalinen kielioppi lähestyy visuaalisia esityksiä kriittisen

tutkimuksen näkökulmasta. Tästä näkökulmasta jokainen esitetty kuva kantaa mukanaan

ideologisia merkityksiä. Näin myös näennäisesti neutraali informatiiviseksi tarkoitettu

hallinnon teksti tai julkaisu voi välittää ideologisia käsityksiä sekä samalla myös vuoro-

vaikutustilanteeseen liittyvää valtaa. (Kress – van Leeuwen 1996, 12.)
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Kress ja van Leeuwen tuovat tässä yhteydessä esiin käsitteen ”lukea rivien välistä”.

Kyky tulkita tekstistä tai kuvista niiden ilmitasolla piiloon jääviä ideologioiden ja vallan

muotoja, on kriittisen luennan merkityksessä tärkeää. (Kress – van Leeuwen 1996, 13.)

Tällä käsitteellä on yhteneväisyyksiä Rossin (2003) käyttämän ”tarkkaan katsomisen”

menetelmän kanssa.

Fairclough (tässä: Kress – van Leeuwen 1996) on kuvannut mainonnan ja markkinoinnin

kielen levinneen moniin ennen muodollista ja jopa byrokraattista kieltä käyttäneisiin ins-

tituutioihin. Kuvallisuus on näillä alueilla myös entistä enemmän lisääntynyt. Kriittiselle

luennalle onkin Kressin ja van Leeuwenin mielestä entistä enemmän tarvetta. (Mt., 13.)

5 Tutkimusaineiston kokoaminen ja tutkimusmetodien va-
linta

Seuraavassa esittelen tutkimusasetelmani ja kertaan tutkimuskysymykseni. Esittelen

myös kuva-analyysini kohteeksi valitsemani aineiston ja sen rajaukset sekä aineiston

tarkastelemiseen valitsemani tutkimusmenetelmät. Avaan myös tutkimusprosessini

vaiheet.

Tarkastelen tutkimusaineistoani eli Kelan verkkosivuja ja Suomi.fi-verkkopalvelun kuvia

visuaalisen mediatutkimuksen, kulttuurintutkimuksen sekä sukupuolentutkimuksen

kautta. Tarkastelen erityisesti kuviin liittyviä sukupuolikäsityksiä ja etnisyyttä sekä nii-

den kautta rakentuvaa suomalaisuus- ja Suomen kansalaisuuskäsitystä. Lähestymistapani

on konstruktionistinen eli ymmärrän todellisuuden sosiaalisesti rakentuneeksi. Kuvat ei-

vät tämän lähestymistavan mukaisesti vain heijasta esittämiään kohteita eli todellisuutta,

vaan ne myös osaltaan tuottavat tulkintoja todellisuudesta eli osallistuvat todellisuuden

rakentamiseen tietynlaiseksi. Kuvissa näkyvien sisältöjen ja esitysympäristön eli konteks-

tin kautta rakentuvien merkitysten avulla kuvat tuottavat tietynlaista käsitystä todellisuu-

desta.
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Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1. Millaisia rooleja, asemia ja identifioitumisen paikkoja Kelan verkkosivujen ja

Suomi.fi-verkkopalvelun kuvat lukijalle tarjoavat esittäessään sukupuolta ja

etnisyyttä?

2. Millaista käsitystä suomalaisuudesta ja Suomen kansalaisuudesta sivujen kuvat

tuottavat? Voidaanko näistä hahmotella jotakin yleistä julkishallinnon

kansalaiskäsitystä?

3. Miten verkkosivuilla ja kuvissa toteutuvat julkisuuslain ja hyvän hallinnon

tavoitteiden mukaiset tiedonsaanti, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus?

Lähestyn tutkimuskysymyksiä seuraavien osakysymysten avulla:

Miten kuvat esittävät naisia ja miehiä? Millaisissa toimissa ja tilanteissä kuvien naiset ja

miehet esiintyvät? Millaisia yleisiä sukupuolen esittämisen tapoja eli sukupuolirooleja

näistä esityksistä rakentuu? Millaisiksi kuvat lukijansa olettavat?

Millaisia etnisyyksiä kuvissa esitetään ja miten ne rakentavat etnisyyden avulla käsitystä

suomalaisuudesta ja kansalaisuudesta? Onko kaikilla lukijoilla mahdollisuus saada

itseään koskeva tieto verkkosivuilta? Miten tasa-arvoiselta ja yhdenvertaiselta

kansalaisuus kuvaston perusteella näyttää?

Pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin yksi ja kaksi käyttäen tulkinnan apuna edellisissä

luvuissa esittelemiäni sukupuolirepresentaatioihin liittyviä tutkimuksia sekä etnisyyttä ja

monikulttuurisuutta koskevia aiempia tutkimuksia. Kolmanteen tutkimuskysymykseen

hahmottelen vastausta peilaamalla edellä saamiani vastauksia julkishallinnon

kansalaisten kohtaamista koskeviin palveluvaatimuksiin.

5.1 Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Olen seurannut Kelan verkkosivuja vuodesta 2015 lähtien, jolloin kiinnostuin niiden su-

kupuolta ja etnisyyttä rakentavista merkityksistä. Tallensin tuolloin sekä uudelleen

vuonna 2016 verkkosivujen materiaalia alustavasti tähtäimenä tutkielman laatiminen.

Tässä tutkielmassa analysoitavan materiaalin keräsin kuitenkin Kelan verkkopalvelusta
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www.kela.fi ja Suomi.fi-verkkopalvelusta www.suomi.fi pääosin helmikuussa 2018 ja

tallensin sen analysointia varten (liitteet 1–3). Koska Kelan verkkopalvelun kuvia on päi-

vitetty ja vaihdettu vuoden 2015 jälkeen, otan tutkielmani kannalta oleellisimmat vaihde-

tut kuvat mukaan tähän tutkielmamateriaaliin.  Tästä syystä osa kuvista on tallennettu

22.2.2015 ja osa 7.3.2016. Tallennuspäivämäärät näkyvät tallennettujen kuvien kohdalla.

Tallentaminen ja tallennusajankohdan merkitseminen tiedostoon on tärkeää varsinkin

useasti vaihtuvien verkkomateriaalien kohdalla. Jos verkkosivuja päivitetään, eivät aiem-

mat versiot ole enää julkisina käytettävissä. Tallentamisella turvataan analysoitavan ma-

teriaalin säilyminen muuttumattomana. Tutkielmani kohdalla tallentamisen tärkeys konk-

retisoitui, kun Kelan verkkopalvelun sivuja päivitettiin jälleen maalis–huhtikuussa 2018.

Päivityksessä suurin osa kuvamateriaalista vaihtui tai poistui.

Tallensin Kelan verkkopalvelun sivunäkymät kuvien osalta palvelukanavista Henkilöasi-

akkaat, Työnantajat, Yhteistyökumppanit ja Tietoa Kelasta (liite 1). Tallennettujen si-

vunäkymien rakenteet noudattavat alkuperäisten sivujen rakennetta, joten voin ottaa ku-

vien sijainnin ja koon sekä otsikot ja kuvatekstit huomioon analyysissä. Lisäksi tallensin

erilliset koosteet Kelan verkkopalvelun eri palvelukanavien yksittäisistä kuvista (liite 3)

sekä Suomi.fi-verkkopalvelussa niitä vastaavien teemojen kuvista (liite 2). Lisäsin kuviin

yksilöintiä helpottavat tunnistekoodit, jolloin muun muassa sisällönanalyysin tekeminen

ja kuviin viittaaminen tutkielmassa helpottuu.

Aineiston kokonaiskuvan luomiseen ja yksittäisten kuvien analysointia helpottamaan

käytän määrällisen tutkimuksen välineistä sisällönerittelyä, koodausta ja laskentaa. Tar-

koitukseni on luoda yleiskuvaa siitä, mitä verkkosivujen kuvissa esiintyy ja minkä verran.

Koodaus tarkoittaa materiaalista löytyvien asioiden ja ilmiöiden systemaattista merkitse-

mistä ja laskemista määrän ja tärkeyden esiintuomiseksi. Koodaus on olennainen osa si-

sällönanalyysiä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).

Kuvien tulkinnassa käytän soveltuvin osin sosiosemiotiikkaa (Kress – van Leeuwen

1996; Seppänen 2002) sekä lähilukua (Rossi 2003). Analysoin, millaisia tulkintoja kuviin

valitut visuaaliset merkit mahdollistavat tässä julkishallinnon viralliseksi miellettävässä

esityskontekstissa.

http://www.kela.fi/
http://www.suomi.fi/


43

Sosiosemioottisen analyysin tarkoituksena on Kressin ja van Leeuwenin (1996) mukaan

tehdä näkyviksi ne valinnat, joita tekstiä luotaessa on tehty. Tarkoitus on myös tehdä

näkyviksi valintojen seuraukset ja merkitykset, jotka tekstiin valintojen perusteella

rakentuvat. Yhtä tärkeää, kuin on analysoida tekstistä löytyvät asiat, on kiinnittää

huomiota myös siihen, mitä puuttuu tai mitä tehtyjen valintojen ja rajausten vuoksi on

jäänyt tai jätetty pois. (Kress – van Leeuwen 1996.) Kress ja van Leeuwen (1996, 1–5)

toteavat, että kuvien ja muiden visuaalisten aineistojen sekä lingvististen aineistojen eli

puheen ja tekstien merkityksiä voidaan hahmotella osin samoilla semioottisilla

menetelmillä. Diskurssintutkija Norman Faircloughin (1997, 29) mukaan kuvista voidaan

muiden mediatuotteiden tapaan käyttää tekstin käsitettä, jolloin kuvien tutkimusta

voidaan lähestyä myös tekstintutkimuksen välinein.

Mediatutkimuksessa visuaalisen kulttuurin muotoja, esimerkiksi kuvia, tarkastellaan

teksteinä, jolloin niitä voidaan tutkia kirjallisten tekstien analyysiin ja tulkintaan käytet-

tävän lähiluvun avulla (Rossi 2003, 13–14). Lähiluvulla tarkoitetaan laadullisessa tutki-

muksessa käytettävää aineiston tarkastelua, jossa tutkittavan kohteen merkityksiä tulkin-

taan yksityiskohtaisen analyysilla (Lähdesmäki ym. 2015). Rossin (2003) tutkimuksen

kohteena ovat mainoskuvat, joten hän puhuu visuaalisessa tutkimuksessa lähiluvun si-

jaan kuvien tarkkaan katsomisesta. Kuvan tarjoamien merkitysten vastustavasta ja kriit-

tisestä tarkastelusta hän käyttää termejä toisin katsominen sekä vastakarvaan lukeminen.

(Mt., 13–14.)

Jokaisella Kelan verkkopalvelun julkaisukanavalla on teemakohtaisia kuvia ja niihin lii-

tettyjä otsikkotekstejä. Esimerkiksi Henkilöasiakkaat-sivun teemat ja niiden mukaiset ot-

sikot ovat Lapsiperheet, Opiskelijat, Työttömät, Sairastaminen, Eläkeläiset, Asumisen

tuet, Kuntoutustuet, Vammaistuet sekä Toimeentulotuki. Teemaotsikot määrittelevät

kontekstin, tulkintakehikon, joka ohjaa ja suuntaa kuvatulkintaa. Tarkastelen kuvia yksit-

täin ja vertaan niiden sisältöä teemaotsikoihin. Analysoin näin sitä, mitä merkityksiä ku-

vasta nousee kyseisessä teemakontekstissa. Lisäksi tarkastelen jokaista julkaisukanavan

kokonaisuutta eli sivua kokonaisuutena, jolloin voin verrata yksittäisiä teemakuvia toi-

siinsa ja analysoida sivun kokoonpanosta ja asettelusta nousevia merkityksiä.

Valitsen tarkemman analyysin kohteiksi aineistosta vain ne kuvat, joissa kuvataan ihmi-

siä. Tarkastelen kuvista muun muassa sitä, mitä tai ketä niissä esiintyy, missä roolissa,

mikä on henkilöiden välinen suhde, mitä kuvissa tapahtuu, mikä on kuvan ja katsojan
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suhde, miten kuva on rajattu, mitä on otettu mukaan ja mitä sen valinnan seurauksena on

mahdollisesti jätetty pois sekä mikä esitetään kuvassa huomion keskipisteenä. Kuvateks-

tejä tarkastelen kuviin liittyvinä ohjaavina elementteinä, jolloin ne täydentävät kuvista

tehtävää tulkintaa (Seppänen 2005, 90–91).

Tarkastelen lähiluvun ja semioottisen näkökulman kautta kuviin tehtyjä paradigmaattisia

valintoja eli esimerkiksi millaisia sukupuolia esittäviä merkkejä kuviin on valittu käytet-

tävissä olevien mahdollisten nais- ja miesesitysten joukosta. Samalla tarkastelen, miten

näitä merkkejä käytetään yhdessä eli millaisia syntagmia niistä kuviin muodostetaan.

(Rossi 2003, 17.) Liitän tarkasteluun intersektionaalisen lähestymistavan mukaisesti su-

kupuolen lisäksi myös muita keskenään risteäviä eroja, kuten etnisyyden, yhteiskuntaluo-

kan, iän, seksuaalisuuden ja terveyden, voin tarkastella monipuolisemmin kuviin liittyviä

ihmisten luokitteluja.

Lisäksi laajennan tarkastelun sosiosemioottiseen lähestymistapaan (Kress – van Leeuwen

1996), jolloin voin tarkastella kuvia yksittäisten merkkien ja merkitysten sijaan sosiose-

miotiikan funktioiden kautta prosesseina, interaktioina sekä kompositioina. Prosessit esit-

televät kuvan sisäisiä suhteita, interaktiot keskittyvät tarkastelemaan kuvan ja sen katso-

jan välistä suhdetta ja kompositio käsittelee kuvan sisältyviä järjestyksiä. Kompositio yh-

distää näin kuvien representaatiot ja interaktiiviset merkitykset toisiinsa. (Mt., 183.)

Yksittäisten kuvien merkitysanalyysin jälkeen hahmottelen havaintojeni perusteella koko

aineistosta nousevia yhteneviä esittämisen tapoja eli representaatioita. Tulkinnan

keskiössä ovat sukupuolen esittäminen sekä etnisyys. Sukupuolen representaatioista etsin

kuvastosta rakentuvaa yhtenäistä tapaa esittää sukupuolia eli tietynlaisen kansallisuuden

rakentumista (Rossi 2003, 28). Etnisyyden näkökulmasta tarkastelen sitä, miten ja

millaisina kansalaisuuskäsityksissä ilmenevät suomalaisten ja muualta Suomeen

muuttaneiden ns. maahanmuuttajien representaatiot. Performatiivisen

intersektionaalisuuden käsitteen avulla tarkastelen erilaisia kuvissa näkyviä keskenään

risteäviä eroja, kuten sukupuolta, etnisyyttä, yhteiskuntaluokkaa, ikää, seksuaalisuutta ja

terveyttä.

Kompositio-käsitteen kautta lähestyn sekä yksittäisiä kuvia että kanavasivujen kokonai-

suuksia. Pyrkimykseni on tehdä näkyväksi kuvista nousevien merkityskokonaisuuksien

kautta vastaanottajalle eli katsojalle tarjoutuvia rooleja, asemia ja identiteettejä. Näiden
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kautta hahmottuvat myös kuvien tuottamat käsitykset suomalaisuudesta ja Suomen kan-

salaisuudesta. Käsityksistä muodostuu erilaisia luokitteluja ja valta-asemia sekä yhteis-

kuntaan kuulumisen ja eronteon paikkoja. Osallisuus ja mukaan kuulumisen kokemus

ovat tärkeällä sijalla täysimittaisen kansalaisuuden toteutumisessa (Keskinen ym. 2012,

12).

Edellä kuvatussa analyysiprosessissa hahmottuvia kansalaisten yhteiskunnallisia asemia

peilaan sen jälkeen julkisen hallinnon kansalaispalveluille lakisääteisesti asetettuihin

tiedonsaannin, tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden vaatimuksiin. Tarkoitukseni on

analysoida sitä, miten Kelan kuvista hahmottuvien asiakkuuksien kohdalla nämä

vaatimukset toteutuvat.

5.2 Tapaus Kela tutkimuskohteena

Tapaustutkimus (engl. case study method) on tiettyyn kohteeseen eli tapaukseen keskit-

tyvä tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jossa jotakin tapaukseen sisältyvää ilmiötä tar-

kastellaan ja analysoidaan perusteellisesti ja tarkasti (Laine ym. 2007, 9).  Tapaustutki-

muksen historia ja kehitys juontaa Laineen ym. (2007) mukaan juurensa 1800–1900-lu-

kujen vaihteeseen ja amerikkalaiseen sosiologian tutkimukseen keskittyneen Chicagon

koulukunnan empiirisiin kaupunginosatutkimuksiin, joissa tarkasteltiin kaupungistumi-

seen ja muuttoliikkeeseen liittyneitä sosiaalisia ongelmia. Tutkimusten taustavaikuttajina

toimivat muun muassa G.H. Meadin sekä John Deweyn ajatukset. Myös antropologia

sekä ranskalainen perhehistorian traditio ovat kehittäneet tutkimusmenetelmää. (Laine

ym. 2007, 12–16.)

Tapaustutkimuksen tarkoituksena on Laineen ym. (2007) mukaan tuoda tutkittavasta ta-

pauksesta esiin jotakin uutta ja yleisesti tärkeäksi koettua näkökulmaa, jolloin vastauksia

haetaan yleensä miten ja miksi -kysymysten avulla. Tapaustutkimuksen avulla voidaan

tarkastella erilaisia aineistoja, sekä laadullisia että määrällisiä, ja sen apuvälineinä on

mahdollista käyttää monia eri tutkimusmenetelmiä eli metodeja. Vaikka tapaustutkimus

kohdistuu laajoista tilastollisista tutkimuskohteista poiketen yhteen tai suppeaan jouk-

koon tapauksia, voidaan tutkimuksen perusteella usein vetää myös yleisempiä johtopää-

töksiä. Tapaustutkimus liitetään muuhun tieteelliseen keskusteluun kiinnittämällä se teo-

riaan ja ilmiöstä tehtyyn aikaisempaan tutkimukseen. (Laine ym. 2007, 10–11.)
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Tutkimuksen kohteena on siis ilmiö, jota valittu tapaus ilmentää (Laine ym. 2007, 9).

Omassa tutkimuksessani tutkittavat tapaukset ovat Kelan verkkosivujen ja Suomi.fi-verk-

kopalvelun kuvat.  Kuviin sisältyvien representaatioiden tuottama kansalaisuuskäsitys

sekä sen kautta hahmottuva tasa-arvokäsitys ovat tutkimukseni kohteena olevat ilmiöt.

Vaikka tutkimukseni kohde on yksittäinen julkishallinnon toimija Kela, odotan voivani

sitä Suomi.fi-verkkopalveluun vertaamalla vetää analyysini tuloksista jonkinlaisia ylei-

sempiä johtopäätöksiä julkishallinnon tavasta ymmärtää suomalaisuutta ja kansalaisuutta.

6 Aineiston analyysi

Tarkastelen seuraavaksi Kelan verkkopalvelun sivuilta keräämiäni kuvia valitsemillani

tutkimusmenetelmillä. Aluksi käyn läpi sisällönerittelyn tuloksia. Teen yhteenvetoa ma-

teriaalista nousevista huomioista ja rakennan niiden avulla kokonaiskuvaa materiaalista.

6.1 Kelan kuvien sisällönerittely

Kelan verkkosivuilla on neljä julkaisukanavaa: Henkilöasiakkaat, Työnantajat, Yhteis-

työkumppanit ja Tietoa Kelasta. Julkaisukanavilla on yhteensä 33 teemakohtaista kuvaa.

Valitsen näistä tarkempaan tarkasteluuni henkilöitä sisältävät kuvat, joita aineistossa on

30. Teen kuvista määrällisen tutkimuksen mukaisen sisällönerittelyn, jossa lasken kuvissa

esiintyviä henkilöiden ominaisuuksia. Lasken kuvissa esiintyvien henkilöiden määrät

(yksi, useita), sukupuoliksi tunnistettavat henkilöiden ominaisuudet (naiset, miehet, ei

selkeästi tunnistettavaa sukupuolta), iät (lapsi, nuori, aikuinen, vanha), hiusten värin (erit-

täin vaalea, vaalea, tumma) sekä etnisyyden (suomensuomalainen, länsimaalainen, muu).

Lisäksi lasken kuvien kuvakulman eli oletetun kameran (gaze) katseen (edestä, takaa, si-

vulta, ylhäältä alas, alhaalta ylös) sekä kuvissa esiintyvien henkilöiden katseen suunnan

(kohti eli demand, pois katsojasta eli offer). Lasken myös sosiaalisen etäisyyden mittarit

eli kuvissa esiintyvien henkilöiden sijainnit ja etäisyydet katsojaan nähden (intiimi, lyhyt

henkilökohtainen, etäinen henkilökohtainen, lyhyt sosiaalinen, etäinen sosiaalinen, julki-

nen). Erittelen kuvista myös seuraavat ominaisuudet: huomioarvo eli salience (väri, koko,
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muu), tausta (tunnistettava, ei-tunnistettava, ulkona, sisällä) sekä kuvan koko suhteessa

sivun muihin kuviin (samankokoinen, pieni). Lisäksi otan huomioon mahdolliset muut

huomionarvoiset yksityiskohdat, kuten poikkeavuudet, toistot ja häivytykset.

Seuraavaksi esittelen sisällönanalyysistä esiin nostamani oleellisimman huomiot.

6.2 Yksin vai joukossa?

Kelan julkaisukanavien 30 henkilökuvasta 17:ssä kuvataan naisia (57 %), miehiä on 15

kuvassa (50 %). Lapseksi tunnistettavia henkilöitä on kahdessa kuvassa (7 %), ja viidessä

kuvassa esitettävien henkilöiden sukupuolia ei ole mahdollista kuvan perusteella tunnis-

taa.

Suurimmassa osassa (67 %) Kelan kuvista on vain yksi henkilö. Eniten yhden henkilön

kuvia on Henkilöasiakkaat-kanavalla (89 %). Naisia yhden henkilön kuvista on 55 %,

miehiä 35 %. Kahdessa kuvassa on lapsi, jonka sukupuoli ei ole kuvan perusteella tun-

nistettavissa. Yhden henkilön kuvista suurimmassa osassa hahmot katsovat suoraan ka-

meraan ja katsojaan. Kasvokuvien taustat on yleensä häivytetty tunnistamattomiksi. Ku-

vat näyttävät lavastetuilta, varta vasten otetuilta kuvituskuvilta, joissa kasvokuvana esi-

tettävä henkilö yleensä katsoo hymyillen kohti katsojaa (ks. liite 1, esimerkiksi kuva 2.4).

Kuva ei sinällään kerro kyseisestä Palvelut-teemasta mitään tunnistettavaa, eikä kuva se-

litä palvelun sijaintipaikkaa tai esimerkiksi asioinnin käytäntöä. Lähinnä merkityksel-

liseksi kuvasta nousee palvelutyöhön kytketty naishahmo. Kuva toistaa osaltaan yhteis-

kunnallisesti ja kulttuurisesti konventionaalista ja stereotyyppistä käsitystä palveluamma-

teista naisten työnä (Keskinen ym. 2012, 13).

Yhden henkilön kuvien vähäinen tietoarvo herättääkin analysoijassa kysymyksen, mitä

kuvilla halutaan viestittää ja millä perustein kuvat on kyseisiin teemakohtiin liitetty. Run-

sas yhden henkilön kuvien määrä tuo tulkintaan mukaan henkilökohtaisuuden, mutta

myös yksinäisyyden vaikutelman. Julkishallinnon asiakkuus ja sen kautta myös kansalai-

suus näyttäytyy kuvissa sosiosemiotiikan sosiaalisten suhteiden analysoinnin näkökul-

masta yksinäisyytenä. Muiden henkilöiden kanssa vuorovaikutuksessa suomalaiset näyt-

tävät olevan lähinnä vain itseensä kohdistuvissa palvelutilanteissa.
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Useita henkilöitä sisältäviä kuvia on Kelan julkaisukanavilla 10. Kuvista on tulkittavissa

jokin palvelutapahtuma tai kokous. Sinällään kuvat voisivat olla kuvia todellisista tilan-

teista. Koska kuvissa esiintyvät henkilöt näyttävät olevan useissa muissakin Kelan ku-

vissa, osoittautuvat kuvat kuitenkin lavastetuiksi kuvituskuviksi. Myös näissä palveluta-

pahtumien kuvituksissa on palveluammatissa nainen, esimerkiksi farmaseuttina tai kas-

sahenkilönä (kuva 3.4). Myös Kelan henkilökuntakuvaksi oletettavassa kokouskuvassa

(kuva 4.5) kokouksen osallistujat ovat yhtä lukuun ottamatta naisiksi tunnistettavia hen-

kilöitä. Sama naisten perinteinen palveluammattirooli sekä hoivarooli (Rossi 2003, 132;

137) näkyy myös Kelan terveydenhuollon teemojen tilannekuvissa (ks. kuvat 2.1, 3.3 ja

3.8).

	
6.3 Nuoret naiset, ikääntyneet miehet ja vaaleat suomalaiset

Kuvissa esiintyvistä henkilöistä suurin osa on aikuisia (77 %). Aikuisiksi luokittelen tässä

yli 20-vuotiaiksi kuvien perusteella määriteltävissä olevat henkilöt. Nuoriksi, alle 20-vuo-

tiaiksi tunnistettavia naiskuvia on kaksi (7 %). Ikääntyneiksi, yli 60-vuotiaiksi tunnistet-

tavia henkilöitä kuvissa on 6 (20 %), jotka kaikki ovat miehiä.

Hiustenvärin ja etnisyyden jakautuminen kuvissa on seuraava: Vaaleahiuksisia ja länsi-

maisiksi luokiteltavia hahmoja on 19 kuvassa (63 %). Erittäin vaaleita, suomensuomalai-

siksi luokiteltavia hahmoja on 9 kuvassa (30 %). Yhteensä etnisesti vaaleiden länsimais-

ten osuus kuvista on 93 %. Selkeästi muita etnisyyksiä edustavia henkilöitä aineistossa

on vain kahdessa kuvassa (7 %), joissa molemmissa on tunnistettavissa sama aasialais-

taustainen naishenkilö. Huomionarvoista aasialaistaustaisen naisen kuvissa on nuoreksi

luokiteltavissa oleva ikä, mikä poikkeaa muista naiskuvista.

6.4 Kuvakulma, katseen suunta ja sosiaalinen etäisyys
	

Suurimmassa osassa Kelan kuvista kuvakulma on suoraan edestä (87 %) ja kohteen kat-

seen tasolla. Kuvakulma välittää käsitystä vuorovaikutuksesta ja edustaa kohteen ja kat-

sojan samanarvoisuutta (Kress – van Leeuwen 1996, 146). Joissakin kuvissa kuvakulma

asettuu kuvattuihin henkilöihin nähden takaviistoon (17 %). Näissä on kyseessä yleensä

palvelutilanteen kuvaus, jossa kamera ja katsoja sijoittuvat osittain palveltavana olevan
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henkilön sivulle tai taakse. Katsoja ikään kuin seuraa palvelutilannetta taustalla, ja hän

voi kuvitella itsensä palveluvuoroltaan seuraavaksi. Kuvien pers-pektiivin luoma merki-

tys on kuitenkin kahtiajakoinen: sivuttain tai takaa näkyvä henkilö ei kuulu katsojan maa-

ilmaan eikä katsoja miellä itseään osalliseksi tilanteeseen. Jos takaviistosta kuvattu hen-

kilö kuitenkin katsoo kohti katsojaa, on katsekontaktissa katsojaan, hän lähestyy katsojaa

omasta maailmastaan käsin, omin ehdoin (ks. kuva 3.4).

Kameran taso on yleensä kuvissa kohteen katseen tasolla, mutta muutama poikkeuskin

löytyy: Kahdessa kuvassa (ks. kuvat 2.2 ja 2.5) katsoja sijaitsee ikään kuin hiukan kohteen

yläpuolella, jolloin kuvakulma on ylhäältä alas. Näissä kuvissa kuvataan hoitotilanteita,

joissa hoidettava henkilö on kumarassa katsojan edessä eikä hänellä ole katsekontaktia

katsojaan. Kuvakulma välittää vaikutelmaa kohteen alisteisuudesta, haavoittuvasta ase-

masta ja katsojan ”armoilla” olemisesta, katsojalla on valta ylitse kohteen (Kress – van

Leeuwen 1996, 146). Vastaavasti kuvien joukossa on kaksi kuvaa, joissa kameran taso

on kohdetta alempana (ks. kuvat 3.7 ja 3.8). Näissä kuvissa katsoja ikään kuin katsoo

kohdettaan ylöspäin, arvostaen, mikä välittää vaikutelmaa katsojan alemmuudesta. Koh-

teella on valta ylitse katsojan. (Kress – van Leeuwen 1996, 146.) Kelan yhteistyökump-

panit-kanavan Sosiaalipalvelut-teemaan kytkettynä korokkeella tai parvekkeella sijait-

seva ja alhaalta ylöspäin katsottava mieshenkilö (kuva 3.7) herättää analysoijassa kysy-

myksiä: Esittääkö kuvan mieshenkilö sosiaalipalveluiden kohdetta eli asiakasta vai pal-

velun työntekijää? Jos kuvan mieltää esittävän työntekijää, katsoo katsoja työntekijää

alisteisesta asemasta alhaalta käsin. Asettavatko sosiaalipalvelut asiakkaansa alempiar-

voisiksi ja alistetuiksi? Yhteistyökumppanit-kanavan muissa kuvissa näyttää olevan ku-

vattuna sekä työntekijöitä että asiakkaita, joten kyseisen kuvan tulkinta ei mielestäni ole

yksiselitteinen.

Suurimmassa osassa Kelan kuvista esitettävien henkilöiden katseen suunta on suoraan

katsojaan (63 %). Näistä kuvista 58 %:ssa kuva esittää miestä. Pois katsojasta kääntyneen

katseen kuvissa (37 %) kuvattu henkilö esittää yleisimmin naista (82 %). Analyysin tulos

vahvistaa mediakuvissa yleistä naisten esittämistapaa katseen kohteena (Rossi 2003,

101).

Kelan kuvissa esitettävät henkilöt on valtaosin kuvattu läheltä niin, että kuvan henkilöstä

näkyy vain hartiat ja pää (67 %). Etäisyys noudattaa sosiaalisen etäisyyden mittaristossa

lyhyttä henkilökohtaista etäisyyttä (Kress – van Leeuwen 1996, 130–131; Seppänen
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2005, 172–176). Osa kuvista (23 %) on kuvattu edellistä lähempää, jolloin kohteesta nä-

kyy vain pää ja kasvot. Tämä etäisyys on sosiaalisen etäisyyden mittaristossa määritelty

intiimiksi etäisyydeksi. Intiimi etäisyys tuo kohteen sille etäisyydelle, jolle vain kaikkein

läheisimmät henkilöt sosiaalisissa tilanteissa voivat päästä. (Kress – van Leeuwen 1996,

130–131; Seppänen 2005, 172–176.) Vain muutamat kuvista (3 kuvaa, 10 %) on kuvattu

näitä etäisyyksiä huomattavasti kauempaa, nekin lyhyen sosiaalisen etäisyyden päästä.

Nämä kuvat edustavat palvelutilanteita tai kokoustilannetta.

Lähes kaikissa (97 %) Kelan kuvissa esitetyt henkilöt sijaitsevat kuvassa etualalla, kau-

emmas taustalle asettuvat vain palvelutilanteissa asiakaspalvelijat sekä kokouskuvassa

kokoukseen osallistujat. Kahta ulos sijoitettua kuvaa lukuun ottamatta (ks. kuvat 1.5 ja

3.5) kuvien taustasta selviää, että ne sijoittuvat sisätiloihin. Taustat on kuvissa suurelta

osin häivytetty niin, että tilat eivät ole tunnistettavissa ja yksilöitävissä. Ulos sijoitetuissa

kuvissa esitettävät henkilöt ovat miehiä.

Kelan verkkopalvelun jokaisella julkaisukanavalla (Henkilöasiakkaat, Työnantajat, Yh-

teistyökumppanit, Tietoa Kelasta) on sama visuaalinen ilme (ks. liite 1). Teemakohtaiset

kuvat ja kuvien otsikkotekstit sijoittuvat samoihin kohtiin sivuilla. Jokaisella sivulla ku-

vista neljä on keskenään samankokoisia. Ne sijaitsevat sivun yläosassa. Sivun alaosaan

on sijoitettu loput kuvat, jotka ovat edellä kuvattuja kuvia huomattavasti pienempiä kool-

taan. Eroa on myös otsikkoteksteissä: Yläosan kuvien teemaotsikoiden alle on sijoitettu

linkitykset kolmeen kyseistä teemaa koskevaan alasivuun. Alaosan pienempien kuvien

otsikkoteksteissä näitä alasivuja ei ole mainittu. Kuvien kuvakoon analysointi liittyy so-

siosemioottisen näkökulman mukaisesti sivun kokonaisuuteen eli kompositioon sekä sii-

hen sisältyvien kuvien ja teemojen keskinäiseen arvojärjestykseen. Kuvan paikka sivun

visuaalisen komposition osana on merkityksiä rakentava seikka (Kress – van Leeuwen

1996, 181–229). Kelan verkkosivun yläosan suuremmat kuvat on sijaintinsa perusteella

arvotettu ensisijaisiksi kohteiksi. Ne myös huomataan kokonsa ja sijaintinsa vuoksi en-

simmäisinä. Sijainnin voidaan ajatella määrittyvän sen mukaan, mitä teemoja sivustoilla

eniten käytetään. Näin useimmin käytetyt teemat on voitu asettaa helpoimmin löydettä-

viksi. Tämä näkökulma on kuitenkin tässä yhteydessä vain oma tulkintani, käyttäjämääriä

tai sivustolla asiointien määriä ei ole analyysiä tehdessäni käytettävissäni. Tämän käytän-

nöllisen käyttönäkökulman rinnalla teemojen sijoitus kuitenkin arvottaa teemoja ja tee-

mojen asiakkaita keskenään. Esimerkiksi Henkilöasiakkaat-kanavalla ensisijaisiksi ja tär-

keimmiksi on asetettu teemat Lapsiperheet, Opiskelijat, Työttömät ja Sairastaminen. Si-
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vun alaosan pienempien kuvien teemat Eläkeläiset, Asumisen tuet, Kuntoutus, Vammais-

tuet ja Toimeentulotuki tulevat tässä sivukompositiossa tulkituiksi vähempiarvoisiksi.

Kansantalouden sekä perhe- ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta ”tuottamaton kansan-

osa” on palvelussa sijoitettu taustalle.

Seuraavissa luvuissa keskityn sisällönerittelystä tekemieni huomioiden tarkempaan tar-

kasteluun. Sukupuolen ja iän yksilöinnin tarkoituksena on hahmotella aineistosta inter-

sektionaalisen lähestymistavan mukaisesti naisten ja miesten sekä eri ikäpolvien näky-

vyyttä kuvissa. Intersektionaalisuuteen liittyy myös hiusten värin ja etnisyyden analy-

sointi, jonka avulla lähestyn kuvista nousevia suomalaisuuden merkityksiä ja käsityksiä.

Kuvakulman ja henkilöiden katseiden suunnan tarkastelu pohjautuu sosiosemiotiikan

vuorovaikutuksen, katseen (gaze) ja valtasuhteiden analyysiin, samoin sosiaalisen etäi-

syyden ja perspektiivin tarkastelu. Huomioarvo eli erityisesti katseen kiinnittävät objektit

sekä tausta liittyvät modaalisuuteen eli kuvien luotettavuuteen ja totuusarvoon.

Lisäksi otan tarkempaan analyysiini mukaan neljä (4) Kelan sivuilla aiemmin käytettyä

teemakuvaa, jotka on myöhemmin korvattu toisilla teemakuvilla.  Vertaan näitä entisiä ja

uusia kuvia keskenään. Kuviin liittyy näissä tapauksissa jokin mielestäni huomionarvoi-

nen ja merkityksellinen seikka.

7 Sukupuolen ja seksuaalisuuden kuvat

	
Tarkastelen seuraavassa Kelan verkkosivuilla olevia kuvia sukupuolen ja seksuaalisuu-

den käsitysten kautta. Analysoin kuvista rakentuvia naisten ja miesten asemia ja rooleja

sekä niihin kiinnittyviä merkityksiä. Lisäksi tarkastelen seksuaalisuuden käsitteen kautta

sivujen perheitä koskevia heteronormatiivisuuden kuvaesityksiä.

7.1 Naisten ja miesten sukupuoliroolit Kelan kuvissa

Naisten ja miesten osuus jakautuu Kelan kuvissa melko tasan (naisten kuvia 57 %, miehiä

50 %). Joissakin kuvissa esiintyy molempia sukupuolia, joistakin ei sukupuolta pysty

hahmottamaan esimerkiksi hahmon kuvan häivytyksen vuoksi. Osassa kuvista on lapsi,

jonka sukupuolta ei kuvan perusteella pysty tunnistamaan (kuvat 1.1 ja 2.3).
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Hahmojen sukupuolet ovat tunnistettavissa kuvissa yleensä vaatetuksen avulla tai stereo-

tyyppisesti muotoutuvien ääriviivojen perusteella (Rossi 2003, 128). Vaatteilla voidaan

korostaa esimerkiksi auktoriteettia, fyysistä voimaa tai seksuaalisuutta. Vaatetus on näin

Rossin (2003, 63) mukaan poliittista.

Mieshahmot esitetään kuvissa yleensä perinteisen maskuliinisin merkein, kuten arkielä-

män vaattein, välinein ja asustein (Rossi 2003, 63). Miehet myös sijoitetaan toiminnalli-

siin rooleihin, kuten ulkoiluun ja urheiluun (mt. 100; 137; 178). Kelan kuvissa miehet

hahmottuvat hyvin perinteisesti edellä kuvattujen ominaisuuksien perusteella. Mies ku-

vataan fyysisessä suorituksessa ulkona luonnossa reippailemassa (kuva 1.5) tai asioi-

massa kodin ulkopuolella (kuvat 3.4 ja 3.5). Toiminnallisuus, reippaus ja arjen aktiivinen

rosoisuus (Rossi 2003, 44–45) heijastuu myös työttömän miehen (kuva 1.3) olemuksesta.

Työtönkään mies ei ole passiivinen odottaja. Myös kuntoutuskuvissa esitetään miehet toi-

minnassa niin kuntoutettavana kuin kuntouttajanakin (kuvat 2.2 ja 2.5). Miehet yhdiste-

tään Kelan kuvissa myös teoreettiseen tietoon ja järkeilyyn, kuten tutkimukseen ja tilas-

tojen laatimiseen (kuvat 4.3 ja 4.4).

Naishahmot esitetään kuvissa yleensä eksplisiittisen feminiinisinä, pehmeälinjaisina ja

usein staattisina, passiivisissa rooleissa sekä katseiden kohteina. (Rossi 2003, 101.) Nais-

ten työrooleina Kelan kuvissa näkyvät jo aiemmin kuvaamani palvelu- ja hoiva-ammatit,

kuten terveydenhuollon, viestinnän ja asiakaspalvelun tehtävät (kuvat 2.6, 3.3, 4.1 ja 4.2).

Ulkomuodoltaan naiset ovat selkeästi feminiinisiä ja sitä kautta naisiksi tunnistettavia.

Tunnusmerkkeinä ovat pitkät tai pitkähköt hiukset ja miesten hiusmalleista selkeästi erot-

tuvat kampaukset sekä huoliteltu ehostus (Rossi 2003, 38–39).

Selkeä naisten ja miesten roolien ja asemien ero näkyy seuraavaksi esittelemissäni ku-

vissa. Kuvat toistavat patriarkaatin yhteiskunnan sukupuolieroa ja konventionaalista kat-

seen sukupuolipolitiikkaa: mies katsoo, nainen on katseen kohteena (Rossi 2003, 135;

Seppänen 2005, 54).
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Nainen on asetettu kuvaan selkeästi katseen kohteeksi, objektiksi. Hänen hahmonsa on

osittain sivuttain, ja katse on käännetty pois kamerasta ja katsojasta (sosiosemiotiikan

termillä offer). Hän ei katso, vaan häntä katsotaan. Hahmon etäisyys katsojasta on ”lyhyt

henkilökohtainen etäisyys”. Katsoja on suhteellisen lähellä kohdetta, mutta ei aivan vie-

ressä. Nainen on yksityisessä tilassa, kuvan teemaotsikon perusteella kotona. Tilanne on

hyvin yksityinen, miltei intiimi. Katsoja ei kuitenkaan luo kontaktia katsottavaan, vaan

katsoja on ikään kuin näkymätön tarkkailija (Seppänen 2005, 53). Kohde jää ulkopuo-

liseksi, toiseksi. Kuvasta välittyy kuitenkin lähes tirkistelyvaikutelma. (Kress – van

Leeuwen 1996, 124–131.)

Nainen näyttää haaveelliselta, katsoo mietteliään näköisenä ulos kodin ikkunasta, hän ai-

van kuin odottaa jotakuta saapuvaksi, ehkä ystävää tai puolisoa (Rossi 2003, 77; 138–

139). Kotiin, yksityiseen tilaan sijoitettuna nainen ei ole osa julkista, toiminnallista yh-

teiskuntaa. Ympäristön vaaleat värit korostavat feminiinisyyttä, samoin naisen pehmein

värein kuvattu vaatetus (Rossi 2003, 107).

Mies katsoo suoraan kameraan, hänen katseensa suunta on sosiosemiotiikan termillä de-

mand. Hän katsoo suoraan katsojan silmiin ja vaatii katsekontaktin kautta jonkinlaista

kuvitteellista suhdetta katsojan kanssa. Katse aivan kuin puhuttelee, tunnistaa katsojan.

Katse ja hymy yhdessä kuvaavat sosiaalista yhteenkuuluvuutta: Me kuulumme samaan
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joukkoon, olemme samanarvoisia. Hahmon etäisyys katsojaan on hyvin lyhyt, lähes in-

tiimi. Se kuvastaa läheistä suhdetta katsojaan. Työttömyyden piiriin sijoitettunakaan mies

ei ole erossa yhteiskunnasta, vaan hän on julkiseksi tilaksi tunnistettavan taustan perus-

teella asioimassa kodin ulkopuolella, ehkä TE-keskuksessa tai Kelan toimipisteessä. Ky-

seiseen ympäristöön sijoitettuna hahmo kuvastaa aktiivisuutta ja valmiutta työhön. Avoin

ilme korostaa samaa vaikutelmaa. (Kress – van Leeuwen 1996, 121–133.)

Miehen vaatetus, ruutupaita on ”tavallisuuden” ja työväenluokkaisuuden tai vapaalla ole-

misen merkitsijä (Rossi 2003, 99). Työtön mies vaikuttaa siis olevan fyysistä työtä tekevä

työväenluokan edustaja, ja siinä kontekstissa ajoittaiset työttömyysjaksot, esimerkiksi

kausivaihteluiden vuoksi, ovat mahdollisia ja hyväksyttäviä ilman stigmatisoivaa leimaa.

7.2 Heteronormatiivisuus ja normiperhe

Kelan verkkosivujen Henkilöasiakkaat-kanavan Lapsiperheet-teemassa käytettiin aiem-

min kuvaa lapsiperheestä (kuva 1.1.2). Kuva on sittemmin vaihdettu yhtä lasta esittävään

kuvaan (ks. kuva 1.1). Koska teemassa aiemmin käytetty perhekuva edustaa tyypillistä

suomalaiseksi ydinperheeksi hahmotettavissa olevaa perhettä, koen tarpeelliseksi analy-

soida myös siihen liittyviä sukupuoli- ja seksuaalisuusoletuksia.

Kuvassa näkyvät henkilöt ovat kuvan asetelman perusteella tunnistettavissa lapseksi ja

lapsen vanhemmiksi, isäksi ja äidiksi. Kaikki ovat etnisesti valkoisia suomensuomalaisia.

Vanhemmat näyttävät olevan iältään nuoria, arviolta 20–30-vuotiaita, keskenään lähes

saman ikäisiä. Heidät on helppo mieltää perinteisen käsityksen ja ihanteen mukaiseen

perheenperustamisikään.
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Vanhemmat ovat miellettävissä naiseksi ja mieheksi, äidiksi ja isäksi. Kuvassa oikealla

olevan naisen olemus on tyypillisen naisellinen pitkine hiuksineen ja korvakoruineen.

Myös kuvassa hiukan näkyvä vaate on naisellisen röyhelöinen. Vasemmalle sijoitettua

isää ei ole kuvattu erityisen maskuliinisena miehenä, vaan ennemminkin neutraalina, jopa

hiukan androgyyninä, kuitenkin kasvonpiirteiltään mieheksi tunnistettavana.

Kuva edustaa tyypillistä etnisesti valkoihoista heteroseksuaalista paria, jolla on yhteinen

biologinen lapsi. Lapsiperheet-teemaan kytkettynä kuva edustaa niin sanottua ydinper-

hettä, jossa on lapsi, äiti ja isä. Ydinperhekuvasto on heteroseksuaalisuuden ensisijaistaja,

luonnollistaja sekä normittaja. Normissa perhe edustaa ajatonta ja muuttumatonta perus-

instituutiota. Ydinperheen kuvana Kelan kuva onkin tyypillinen suomalaisen perheen

ihannekuva. (Rossi 2003, 103–131.)

Kuvan kautta Kela esittää etnisesti valkoista heteronormatiivista ydinperhettä lapsiper-

heen ”oikeana” kuvana ja edustajana, ihanneperheenä. Ensisijaistamalla näin heteronor-

matiivisen seksuaalisuuden, parisuhteen ja lisääntymisen sekä etnisen valkoisuuden, ku-

vasto piilottaa näkyvistä mahdolliset muut perheiden rakenteet, kuten yhden vanhemman

perheet, samaa sukupuolta olevien vanhempien muodostamat perheet sekä monikulttuu-

riset perheet.

Kuten jo aiemmin totesin, kyseinen perhekuva on vaihdettu Kelan verkkosivustolla vä-

hemmän perheitä normittavaan lapsen kuvaan (ks. kuva 1.1). Lapsenkin kuvassa säilyy

silti etnisen valkoisuuden ensisijaisuus. Monikulttuurisuuden ja erilaisten etnisyyksien

näkökulmasta valkoisen suomensuomalaisen lapsen kuva jatkaa etnisesti valkoisen suo-

malaisuuden toistamista.

8. Etnisyyden esittäminen Kelan kuvissa

Tarkastelen seuraavaksi suomalaisuuden ja Suomen kansalaisuuden rakentumista Kelan

kuvissa etnisyyden käsitteen kautta.  Etnisyydellä tarkoitan ihmisen kansallista tai maan-

tieteellistä alkuperää, kieltä sekä kulttuurisia ja sosiaalisia suhteita, kuten tapoja, arvoja

ja yhteenkuuluvuutta (Rossi 2003, 181–182). Sisällytän Rossia (2003) mukaillen valkoi-

sen suomalaisuuden myös etnisyyksien joukkoon. Tällä määrittelyllä voidaan purkaa et-

nisyyteen yleisesti liitettyä ”toiseutta”, jossa normina pidettävään valkoiseen länsimaa-

laisuuteen nähden ei-länsimaiset ihonväriltään ei-valkoiset ihmiset ovat poikkeus. (Rossi

2003, 181.)
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8.1 Etninen suomensuomalaisuus

”Rodullistamiseen” liittyvissä stereotypioissa yleensä korostetaan ihmisten fysiologisia

piirteitä ja käyttäytymistä. Stereotyypitys pelkistää esittämänsä hahmot joihinkin yksin-

kertaistettuihin ja luonnollisina pidettäviin ominaisuuksiin, joiden oletetaan olevan pysy-

viä ominaisuuksia. Näin ominaisuudet yleistetään koskemaan yksilöiden sijaan laajempia

ihmisryhmiä. Stereotyypit toimivat usein hierarkkisesti tekemällä kohteestaan vieraan,

naurettavan ja alempiarvoisen ”toisen”. Samalla ne luovat erilaisia luokituksia, kuten

”normaali” ja ”epänormaali”, hyväksyttävä ja paheksuttava. (Rossi 2003, 182.)

Suomalaista kansallisuutta rakennetaan Rossin (2003, 65) havaintojen mukaan usein esit-

tämällä kuvissa korostetun vaaleaa suomalaisetnisyyttä. Kansallisuuden ja etnisyyden kä-

sitteillä on kuitenkin merkittävä ero. Kansallisuus liitetään yleensä yhteenkuuluvuuteen,

samuuteen, yhteisesti jaettuun kulttuuriin ja yhteiseen historiaan. Etnisyys nähdään

yleensä vain itselle vieraissa ilmiöissä, oma etnisyys jää usein valtaväestöltä tiedosta-

matta. Suomalaisuus näyttäytyy etnisyytenä selvimmin silloin, kun suomalaiset ovat siir-

tolaisina muualla kuin Suomessa. (Rossi 2003, 181.)

Koska Kelan palvelut on tarkoitettu Suomessa asuville Suomen sosiaaliturvan piiriin kuu-

luville henkilöille, on myös verkkosivuilla olevat kuvat oletettavasti suunnattu lähtökoh-

taisesti suomalaisyleisölle. Kuvat ovatkin tässä yhteydessä kansallisuuteen liittyvien

yleisten oletusten muovaamia (Rossi 2003, 28).

Lähes kaikki (93 %) Kelan verkkosivujen kuvissa näkyvät henkilöt ovat etnisesti länsi-

maisen valkoisia. Ihonväri on vaalea, hiukset ovat pääosin vaaleat, poikkeuksena joillakin

on hiukan tummemmat hiukset. Erityisen huomionarvoiseksi nousee tässä analyysissä se,

että useat (30 %) kuvissa näkyvistä naisista ovat huomattavan vaaleita sekä ihonväriltään

että hiusten väriltään (ks. kuva 3.3). Käytän tästä valkoisuuden asteesta analyysissäni kä-

sitettä ”suomensuomalainen”.
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Myös naishenkilöiden taustat kuvissa ovat vaaleita, harmonisia ja ”puhtaita”. Kuvassa

terveydenhuollon kliiniseen hoitotyöhön kytkeytyvä valkoisuus on osaltaan selitettävissä

sillä, että hoitohenkilökunnan työvaatetuksena Suomessa on yleensä valkoinen takki, sa-

moin hoitohuoneen seinät ovat usein kliinisen valkoiset. Silti valkoisuus nousee varsinkin

naiskuviin liittyvässä analyysissä merkitseväksi, ikään kuin puhtauden merkiksi. Natio-

nalisminäkökulmasta valkoinen puhtaus kytkeytyy myös ajatukseen ”rodullisesta puhtau-

desta”.

Suomalaisessa terveydenhuollossa hoitohenkilökuntaan kuuluu myös muita kuin val-

koista suomalaisetnisyyttä edustavia naistyöntekijöitä. Tilastokeskuksen vuoden 2014 ul-

komaalaistaustaisten työllisyystilasto osoittaa, että ulkomaalaistaustaisten miesten osuus

terveydenhuollon työntekijöistä (esimerkiksi lähihoitajista) oli 13 % ja erityisasiantunti-

joista (esimerkiksi lääkäreistä) 12 %. (Nieminen ym. 2015.) Moniarvoisen ja monikult-

tuurisen suomalaisuuden näkökulmasta Kelan terveydenhuollon teemakuvassa voisi val-

koisen suomensuomalaisen naisen sijaan olla esimerkiksi etnisiltä piirteiltään ulkomaa-

laistaustaiseksi tulkittavissa oleva, uutta suomalaisuutta edustava mies.

	
8.2 Tilapäinen tai uusi suomalaisuus

Opiskelijat-teeman sekä Työhön ulkomaille tai Suomeen -teeman naishenkilön (kuvat 1.2

ja 2.7) ulkonäkö poikkeaa muista Kelan naiskuvista.
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Kuvassa näkyvä ulkonäöltään aasialaispiirteinen naishenkilö poikkeaa etnisesti länsimai-

sen, pohjoismaisen ja suomensuomalaisen vaaleista Kelan naiskuvista. Muihin naiskuviin

verrattuna ero viestittää opiskeluun ja työperäiseen maasta- tai maahanmuuttoon liittyvää

etnisen eron mahdollisuutta. Suomessa on paljon eri kansallisuuksien vaihto-opiskeli-

joita, jolloin etnisyyksien ja kansallisuuksien kirjo saattaa olla ajoittain runsasta, halutta-

vaa ja luonnollistakin. Myös työperäinen muuttaminen on yleistä ja hyväksyttävää. Mo-

lemmissa tapauksissa ulkomaalaistaustaisen henkilön oleskelu (opiskelu tai työskentely)

Suomessa on miellettävissä tilapäiseksi ja määräaikaiseksi, vierailijaksi (Rossi 2003,

196–197). Tästä tilapäisen suomalaisuuden näkökulmasta kyseisten teemojen muista si-

vujen kuvista poikkeavat ei-suomalaiset kuvavalinnat vaikuttavat ymmärrettäviltä, joskin

tyypillisiltä ulkomaalaiskuvauksilta ja hiukan helpoilta ratkaisuilta.

Etnisesti erilaiset hahmot esitetäänkin Rossin (2003) mukaan yleensä selkeästi ulkomaa-

laisina. Hahmot myös sijoitetaan suomalaisesta ympäristöstä erottuvaan miljööseen tai

neutraaliin, tunnistamattomaan taustaan, jolloin ympäristökään ei viestitä hahmon kuulu-

mista suomalaiseen yhteiskuntaan. (Mt., 196–197.) Jos kyseessä ajatellaan olevan pysyvä

Suomeen sijoittuminen, uusi suomalaisuus, laajentavat yllä esitellyt kuvat perinteistä vaa-

leaa suomensuomalaisten etnistä kuvastoa sekä samalla myös länsimaisessa kulttuurissa

oletuksena olevaa valkoista eurooppalaista ”ihmisyyden peruskuvaa” (Rossi 2001, 83).

Hoito- ja muissa palvelualan ammateissa Suomessa toimivat henkilöt ovat kuitenkin Ke-

lan kuvien mukaan edelleen valkoisia niin sanottuja kantasuomalaisia. Heidän joukossaan

ei etnisesti erilaisia henkilöitä ole.

Yllä kuvattuihin aasialaispiirteisen henkilön kuviin voidaan myös liittää yleisesti ”itämai-

suuden” ajatukseen liittyviä muita ominaisuuksia, kuten viisaus, harmonia ja taito (Rossi

2003, 168–169). Vieraaseen maahan opiskelemaan tai työhön tuleva henkilö on oletetta-

vasti pätevä, osaava ja taitava. Aasialaisiin liittyy Suomessa myös hyvin yleinen käsitys
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työteliäisyydestä, korkeasta työmoraalista ja ehkä myös jonkinlaisesta pidättyväisen suo-

malaisuuden sukulaisuusluonteesta. Korkean elintason ja teknisen kehityksen sivistys-

maista tulevien henkilöiden statusta voidaan myös pitää korkeampana kuin niin sanotuista

kehittyvistä maista tulevien maahanmuuttajien statusta. Statuksella tarkoitan tässä lä-

hinnä henkilöön tai henkilöryhmään kohdistuvaa stereotyyppistä käsitystä esimerkiksi

luotettavuudesta, moraalista ja sosioekonomisesta asemasta.

Mieskuvissa ei Kelan sivuilla ole valkoisesta suomalaisuudesta poikkeavia henkilökuvia.

Etnisesti ”erilaisten” miesten hahmoihin liittyy kulttuurisesti rakentuneita negatiivisia

konnotaatioita. Etnisten suomalaisten eli niin sanottujen kantasuomalaisten ennakkoluu-

lot kohdistuvat Rossin (2001) mukaan yleisimmin ei-eurooppalaisten etnisten vähemmis-

töjen kuviin. Arkkityyppisinä pelon aiheuttajina näyttäytyvät erityisesti nuoret, mustat

miehet. (Mt., 155.) Nykyisellä 2010-luvulla pelon aiheuttajiksi ovat nousseet myös mus-

limit.

8.3 Kummallinen etninen toiseus

Seuraavan, mahdollisesti vieraskieliseen etnisyyteen viittaavan kuvan sommittelu eli

kompositio on muista Kelan verkkosivujen kuvista poikkeava (kuva 3.1). Etnisen vieras-

kielisyyden teeman lisäksi kuva voidaan tulkinnassani liittää myös kuulovammaisten

tulkkauspalveluihin, jolloin se lähinnä liittyisi Kelan vammaispalveluiden teemaan.

Yhteistyökumppanit-kanavan Tulkkauspalvelut-teeman kuvassa kuvakulma on vinosti

etualalla olevan henkilön takaa. Muut Kelan verkkosivujen kuvat esittävät pääosin edestä

suoralla perspektiivillä kuvattuja henkilöitä. Yleisimmin kuvissa näkyvät henkilöiden

kasvot.
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Tulkkauspalvelut-kuvan katsoja on ikään kuin taustalla seuraamassa tulkkaustilannetta.

Oletan kuvan etualan henkilön olevan tulkki, joka tulkkaa keskustelua asiakkaalle. Asia-

kasta ei kuvassa näy. Kress ja van Leeuwen (1996) merkitsevät takaa kuvatun kuvakul-

man suunnanvaihdoksi, muutokseksi todelliseen tilanteeseen. Selän kääntäminen tekee

kohteen haavoittuvaksi, mutta toisaalta se voi ilmentää myös hylkäämistä. (Mt., 144–

145). Kuva voidaan tulkita joko äidinkieleltään vieraskielisen, ei-suomalaisen henkilön

tai kuulovammaisen viittomakieliseksi keskustelutilanteeksi. Jos kuvakulman merkitys

tulkitaan muutoksena todelliseen tilanteeseen, näyttäytyy tilannekuva ”normaalista” kes-

kustelutilanteesta poikkeavana. Tulkkausta tarvitseva asiakas tulee tulkituiksi ”tavalli-

sista” ja ”normaaleista” asiakkaista poikkeavana ”toisena”. Kuva rakentaa näin eroa niin

sanotun tavallisen suomenkielisen asiakkaan ja tulkkausta tarvitsevan asiakkaan välille.

Kuvakulman lisäksi myös kuvan perspektiivi eli paikka, josta käsin katsoja tilannetta kat-

soo, on poikkeavan vino. Aivan kuin kamera olisi heilahtanut kuvaa otettaessa. Kuvan

katsojan asema ja sijoittuminen on tilanteeseen nähden outo ja kysymyksiä herättävä:

Kuka näkee tilanteen näin, ja missä katsojan on oltava, jotta hän näkee tilanteen näin?

(Kress – van Leeuwen 1996, 135–148.) Katsoja on tilanteessa läsnä ja lähellä, koska nä-

kee etualan henkilön noin läheltä. Tilanteen tarkastelu osittaisesta sivuperspektiivistä

tuottaa sosiosemiottisessa tarkastelussa sitoutumiseen ja puolueettomuuteen liittyvän nä-

kökulman oblique: Tilanne kuvaa toisten maailmaa, katsoja ei ole osallisena kuvatussa

maailmassa (Kress – van Leeuwen 1996, 140–143).  Hän on tilanteessa ulkopuolisena,

hiukan kummallisessa asennossa vinottain tulkin takana. Perspektiivi tuottaa tässä mieli-

kuvan katsojasta tarkkailemassa outoa tilannetta pää ihmetyksestä kallistuneena. Myös

kuvan taustalla näkyvän, pöydän takana istuvan virkailijan pää osoittaa samaan kallistus-

suuntaan, mikä osaltaan kallistaa kuvaa ja vinouttaa tilannetta entisestään. Kuvaa on epä-

mukava katsoa. Kuvan perspektiivi on kuvaa tuotettaessa valittu katsojalle, ja se pakottaa

katsojan kuvan tuottajan valitsemaan suhteeseen kuvassa representoidun henkilön kanssa

(Kress – van Leeuwen 1996, 135–137). Epämukavuudesta huolimatta katsoja pakotetaan

katsomaan tilannetta kuvan näkökulmasta, halusi katsoja sitä tai ei.
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9. Intersektionaalinen risteävien erojen analyysi

Tarkastelen seuraavaksi Kelan verkkosivujen kuvista hahmottuvia erilaisten risteävien

erojen merkityksiä performatiivisen intersektionaalisuuden avulla. Erilaisista risteävistä

eroista otan tarkasteluun sukupuolen, etnisyyden, iän, yhteiskuntaluokan sekä terveyden.

Tarkoitukseni on löytää niistä institutionaalista käsitystä suomalaisuudesta.

9.1 Naiseus, nuoruus, hoivavietti, passiivisuus ja katseen kohteena ole-
minen

Naiseutta kuvataan Kelan kuvissa perinteisen sukupuolijaottelun tapaan pitkillä hiuksilla,

ehostuksella sekä naiselliseksi tulkittavalla pehmeävärityksellisellä vaatetuksella (Rossi

2003, 38–39). Kaikki kuvien naishenkilöt ovat nuoria tai aikuisiksi määriteltäviä. Naisten

kuvat ovat Kelan teemakategorioissa Opiskelijat, Sairastaminen, Asumisen tuet, Toi-

meentulotuki, Työterveyshuolto, Palvelut, Usein kysyttyä, Työhön ulkomaille tai Suo-

meen, Yrittäjät, Tulkkauspalvelut, Terveydenhuolto, Apteekit, Opintoetuudet, Lääkeyri-

tykset, Töihin Kelaan, Viestintä ja Toiminta.

Kaikki naiset on työskentelyyn viittaavissa kuvissa sijoitettu sisätiloihin, siisteihin sisä-

töihin: opiskelija kouluun ja sairaanhoitaja hoitohuoneeseen. Asumisen tuet -kategorian

kuvassa näkyvä naishenkilö on sijoitettu kotiin, kirja kädessä hän katselee haaveellisen

näköisenä ulos ikkunasta. Nainen ei katso kameraan tai katsojaan, vaan hän on asettunut

kuvassa hiukan sivuttain katsomisen ja katseen kohteeksi. Pysähtyneisyyttä, staattisuutta

ja pehmeyttä viestivä kuva toistaa naisiin liitettyä käsitystä passiivisuudesta. (Rossi 2003,

101; 135.)

Naiskuvien teemojen perusteella on helppo havaita, että naishenkilöt on Kelan kuvissa

sijoitettu pääosin hoitotyöhön ja asiakaspalveluihin. Määrittely merkitsee ja määrittelee

naiset hoivaamaan ja palvelemaan muita, useimmiten miehiä. Kuvissa naisiin liitetyt

työnkuvat ja ammatit rakentavat ja toistavat perinteistä käsitystä naisten luontaisesta hoi-

vavietistä ja palvelualttiudesta (Rossi 2003, 132; 137). Aiemmat Opiskelijat- (kuva 1.2.2)

ja Sairastaminen-teemojen (kuva 1.4.2) mieskuvat on vuoden 2015 jälkeen päivitetty
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naiskuviksi. Sairastavan miehen sijaan kuvassa onkin nyt terveydenhoitotyössä oleva nai-

nen. Aiemman opiskelijakuvan vaalea nuori miesopiskelija on korvattu etnisesti vaaleista

suomalaisista erottuvalla aasialaispiirteisellä nuorella naisella. Opiskelijakuvan avulla

saadaan Kelan kuvastoon luontevasti mahdutettua yksi ei-suomalainen hahmo, aivan kuin

”kiintiöulkomaalaisena” (Rossi 2003, 205).

Töihin Kelaan -teeman päivitystä edeltäneessä (kuva 4.2) sekä nykyisessä (kuva 4.1) ku-

vassa esitetään nuoria naisia. Toimistotyö ja palveluammatti esitellään näin myös uusien

sukupolvien naisille mahdollisina ja sopivina ammatteina. Myös Kelan rekrytointikäy-

täntö näyttää kuvien perusteella ensisijaistavan työntekijöiksi naisia.

Suomalaisten naisten yhteiskunnallisen aseman näkökulmasta kuvat on sijoitettu perin-

teisesti naisvaltaisiksi ja naisille kuuluviksi miellettäviin asiayhteyksiin: Niin opiskeli-

joista (Suomen virallinen tilasto SVT 2017b) kuin terveyspalvelujen työntekijöistäkin

valtaosa on naisia. Sairaanhoito mielletään hyvin yleisesti edelleen naisten tehtäväksi,

vaikka sekä terveydenhoitajina että lääkäreinä toimii myös miehiä. Koti mielletään kult-

tuurisesti myös naisten alueeksi. Kuvat eivät juurikaan anna mahdollisuuksia naisten pe-

rinteisistä koti-, työ- ja ammattirooleista poikkeamiseen. Naisten performatiivit siis tois-

tavat tässä hegemonista ja hierarkkista käsitystä naisten asemasta sekä kotona että työelä-

mässä.

9.2 Miehisyys, työläisyys, työttömyys ja aktiivinen vanhuus

Selkeästi miespuolisiksi tunnistettavia henkilöitä on Kelan sivuilla sijoitettu kuviin huo-

mattavasti naisia harvemmin. Mieskuvien kategoriat ovat Työttömät, Eläkeläiset, Kun-

toutus, Vammaistuet, Sairauspoissaolot, Apteekit, Kuljetuspalvelut ja Sosiaalipalvelut.

Lähes kaikkien kuvien mieshenkilöt katsovat kuvissa kohti katsojaa, mikä viestittää ak-

tiivisuutta. Miehet eivät ole katseiden kohteita, vaan he itse katsovat. (Kress – van

Leeuwen 1996, 121–124; Rossi 2003, 135.) Vain Sairauspoissaolot-teeman kuvassa

(kuva 2.2) näkyvä mieshenkilö ei kohdista katsettaan katsojaan, vaan on kääntyneenä

hiukan sivuttain. Vain tämä mieshahmo on katseen kohteena ilman vuorovaikutusta, ku-

ten naiskuvien Asumisen tuet-kuvan naishahmo (kuva 1.6). Molemmat alistetaan katso-

jien katseen ja arvioinnin kohteiksi ilman mahdollisuutta vuorovaikutukseen ja oman ase-

mansa määrittelyyn (Kress – van Leeuwen 1996, 124–126).
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Eläkeläiset-kategorian kuvassa oleva mieshenkilö (kuva 1.5) on kuvattu ulkona, taustalla

näkyy puita ja rakennuksia. Eläkeläinenkään ei ole passiivinen sisällä olija, vaan reippai-

lee tai hoitaa asioita kodin ulkopuolella. Mieshenkilön valinta eläkeläistä esittävään ku-

vaan on mielestäni huomionarvoinen, koska suurin osa (67 %) vanhuuseläkettä vuonna

2017 saaneista 60–79 vuotiaista eläkeläisistä on kuitenkin naisia (Suomen virallinen ti-

lasto SVT, 2017c). Muun muassa mediatutkimuksessa on esitetty huomio vanhoja tai

ikääntyneitä naisia esittävien kuvien vähäisyydestä erilaisissa mediakuvastoissa (Seppä-

nen 2002, 13). Naiskuviin liittyykin vahva nuoruuden ja kauneuden ihannointi, jollaista

vaatimusta ei mieskuvissa ole.

Eläkeläisteeman lisäksi Kelan kuvastosta löytyy muutamissa muissakin kuvissa iältään

vanhoja miehiä (kuvat 1.4, 2.1, 3.4, 3.5 ja 3.7). Selkeästi ikääntyneeksi tulkittavissa oleva

harmaahiuksinen mieshenkilö näkyy useassa kuvassa. Hän käyttää terveyspalveluja, asioi

apteekissa ja käyttää kuljetuspalveluja sekä sosiaalipalveluja. Kaiken kaikkiaan tämäkin

iäkäs mieshahmo on aktiivisessa roolissa. Iäkkäitä naisia ei näissäkään kuvissa näy, mikä

rajaa heidät aktiivisen elämän ja yhteiskunnallisen osallistumisen ulkopuolelle.

Työttömät-kategorian mies on pukeutumisen sinisen ruutupaidan ja t-paidan perusteella

miellettävissä työväenluokkaiseksi (Rossi 2003, 99). Kuva tuo intersektionaaliseen ana-

lyysiin mukaan yhteiskuntaluokkakäsityksen siitä, että työttömät ovat työväenluokkaisia

miehiä. Viime vuosien tilastot ja tutkimukset viittaavat samaan: Miesten työttömyysaste

oli maaliskuussa 2018 tilastokeskuksen tilaston mukaan 9.2 %, joka on 0,8 prosenttiyk-

sikköä suurempi kuin naisten vastaavan ajan työttömyysaste (Suomen virallinen tilasto

SVT 2018). Nykyisessä 2010-luvun yhteiskunnassa työn luonne on muuttunut suoritta-

vasta fyysisestä työstä teknologiapainotteiseen tietotyöhön (Suomalaisen Työn Liitto

2017), jossa kädentaitojen perinteisillä ammattilaisilla ei välttämättä olekaan työllisty-

mismahdollisuuksia.

Kuntoutus-, Eläkeläiset- ja Vammaistuet-kategorioiden kuvissakin on mieshenkilöt. Ku-

vien yhteisanalyysi ja vertailu tuottaa mielestäni hiukan kummallisen mielikuvan siitä,

että suomalaiset miehet ovat joko työttöminä, kuntoutettavina, eläkkeellä tai vammaisia,

vaikka toisaalta heidät esitetään kotiin sijoitettuun naiseen verrattaessa aktiivisissa työs-

säkäynnin asemissa. Vammaistuet-kategorian mieshenkilön kuva on erontekojen kan-

nalta hienovarainen, se ei millään tavoin eksplisiittisesti esitä havaittavaa vammaisuutta,

ellei oteta huomioon silmälaseja. Muilla sivun kuvien henkilöillä ei ole silmälaseja.

Kaikki kuvissa esiintyvät miehet ovat valkoihoisia ja länsimaisiksi tunnistettavia.
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10. Kelan kuvien vertailu Suomi.fi-verkkopalvelun kuviin

Seuraavaksi vertaan Kelan verkkopalvelun sivuilta tarkasteluun valitsemiani kuvia

Suomi.fi-verkkopalvelun kuviin. Tarkoitukseni on hahmotella kuvista rakentuvaa yksit-

täistä julkishallinnon toimijaa laajempaa julkishallinnon käsitystä suomalaisista ja Suo-

men kansalaisista.

Suomi.fi-verkkopalvelusta valitsin tarkasteluun Kansalaiselle-kanavan teemat ja niihin

liitetyt kuvat, jotka parhaiten vastaavat Kelan verkkopalvelun Henkilöasiakkaat-kanavan

teemoja. Kansalaiset-kanavan valinta perustuu tutkielmani aiheeseen eli kansalaisuuden

käsitysten tarkasteluun. Kansalaisten asiointiin tarkoitettu sivusto on tutkielmani näkö-

kulman kannalta oleellinen paikka, jossa yksittäistä suomalaista julkishallinnon asiakasta

lähestytään ja puhutellaan kansalaisena. Tästä näkökulmasta myös teemoihin valitut ku-

vat rakentavat osaltaan käsitystä siitä, ketä nämä kansalaiset ovat ja millaisina julkishal-

linnon eri toimijat heidät näkevät.

Kansalaiset-kanavan teemoja valikoitui mukaan 11. Valitsemani teemat ovat Parisuhde,

Lapsen saaminen ja hoito, Opiskelu, Työttömyys, Sairastaminen, Eläkkeet, Asunnon

hankinta, Kuntoutus, Vammaisten palvelut, Toimeentulon tukeminen sekä Maahan-

muutto. Teemojen kuvat esittelen liitteessä 2.

Tarkastelen seuraavaksi Suomi.fi-verkkopalvelun kuvia sisällönerittelyn avulla ja ver-

taan niitä samalla Kelan verkkopalvelun kuviin.

10.1 Suomi.fi-verkkopalvelun kuvien sisällönerittely

Kelan kuvista poiketen Suomi.fi-verkkopalvelun kuvissa on suurimmassa osassa enem-

män kuin yksi henkilö. Yhden henkilön kuvia on joukossa vain neljä (36 %). Yhden hen-

kilön kuvissa kuvattavat henkilöt eivät katso suoralla katsekontaktilla katsojaan (sosiose-

miotiikan termillä offer), vaan katsoja seuraa henkilöiden toimia ulkopuolisena.
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10.1.1 Sosiaaliset suhteet ja totuusarvo

Suomi.fi-verkkopalvelun usean henkilön kuvissa kuvatut henkilöt ovat sosiaalisissa suh-

teissa keskenään. Esimerkiksi Parisuhde-teeman kuvassa (kuva S1) nainen ja mies oles-

kelevat kotona, mies laittaa ruokaa ja nainen seuraa hyväksyvän näköisenä katseellaan

miehen toimia. Opiskelu-teeman kuvassa (kuva S3) nuoret opiskelijanaiset opiskelevat

yhdessä keskittyen saman pöydän ääressä tietokoneeseen ja kirjoihin. Kuntoutus-teeman

kuvassa (kuva S8) terveydenhoidon henkilö keskustelee selin katsojaan olevan potilaansa

kanssa. Kukaan näissä kuvissa esitettävistä henkilöistä ei ota katsekontaktia katsojaan.

Kuvat vaikuttavat luonnollisilta arkipäivän tilanteilta, ei varta vasten lavastetuilta kuvaus-

tilanteilta. Kuvien autenttisuuden tulkintaa tukee sekin, etteivät samat henkilöt juurikaan

esiinnyt useissa kuvissa. Suomi.fi-verkkopalvelun kuvien modaalisuus eli totuusarvo on-

kin mielestäni korkeampi kuin Kelan verkkopalvelun kuvilla, joissa samat henkilöt esite-

tään useissa kuvissa ja lähes kaikki kuvatut henkilöt katsovat suoraan katsojaan hakien

kontaktia katsojaan. Vaikka Kelan kuvissa on useita henkilöitä, he harvoin ovat vahvassa

sosiaalisessa kontaktissa keskenään. Sen sijaan usein kuvissa lähimpänä katsojaa oleva

representoitu osallistuja katsoo kohti katsojaa.

10.1.2 Ikä, sukupuoli, etnisyys ja seksuaalisuus

Suomi.fi-verkkopalvelun kuvissa esitettävien henkilöiden ikäjakauma noudattaa Kelan

kuvien ikäjakaumaa. Suurin osa kuvista esittää aikuisia henkilöitä (9 kuvaa, 82 %). Opis-

kelu-teeman kuvassa (kuva S3) on nuoriksi tunnistettavia naisopiskelijoita ja Lapsen saa-

minen ja hoito- sekä Sairastaminen-teemojen kuvissa (kuvat S2 ja S5) näkyvät lapset.

Yhdessä, Eläkkeet-teeman kuvassa on ikääntynyt nainen (kuva S6).

Suomi.fi-verkkopalvelun kuvat noudattavat Kelan kuvien linjaa myös representoitujen

henkilöiden sukupuolen, hiusten värin ja etnisyyden esittämisessä. Useimmissa kuvissa

on naisiksi tunnistettavia henkilöitä (7 kuvaa, 64 %). Yhtä kuvaa lukuun ottamatta kaik-

kien muiden kuvien henkilöt ovat vaaleahiuksisia ja vaaleaihoisia etnisesti suomensuo-

malaisiksi tai länsimaalaisiksi tulkittavia henkilöitä. Tästä linjasta poikkeavassa kuvassa

S11 esitetty henkilö on ulkonäön perusteella tunnistettavissa ei-eurooppalaiseksi, ja tätä

tulkintaa tukee myös kuvan teema, Maahanmuutto. Palaan tämän kuvan tarkasteluun tar-

kemmin hiukan myöhemmin.
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Suomi.fi-verkkopalvelun kuvien representaatiot esittävät kuvien henkilöt länsimaisen kä-

sityksen mukaan hyvin ”tavallisen näköisinä” ihmisinä. Hahmojen ulkomuoto, vaatetus

ja olemus eivät poikkea toisistaan, vaan kaikki hahmot esitetään pukeutuneina rentoihin

vapaa-ajan vaatteiksi miellettäviin asuihin. Naisilla on eläkeläisnaista lukuun ottamatta

naisellisen pitkät hiukset. Kelan etnisesti hyvin vaaleisiin suomensuomalaisiin henkilö-

kuviin verrattuina Suomi.fi-verkkopalvelun kuvat tarjoavat astetta monipuolisempaa ja

arjen katukuvaan paremmin sopivaa länsimaista valkoisuutta. Kuvissa esitetyt tilanteet

näyttävät luonnollisilta ja normaaleilta arjen tilanteilta, jollaisiin kuka tahansa voisi aset-

tua. Juuri tuon tavallisuuden vuoksi kuviin on helppo kantasuomalaisena samastua.

Tavallisuus ei kuitenkaan ole arvovapaata, puhdasta objektiivisuutta, kuten Lehtonen ym.

(2015) toteaa. Tavallisuudessaan kuvasto tuottaa erontekoa siihen, mikä ei sovi tavalli-

suuteen ja ”normaaliin”. Tavallisuus asettuukin normiksi, joka tuottaa merkityksiä arjen

sosiaalisissa tilanteissa. (Mt., 59–60.) Suomi.fi-verkkopalvelun stereotyyppisen tavalli-

nen, suomalaisuutta esittävä kuvasto mahdollistaa identifioitumisen niille kansalaisille,

jotka tunnistavat itsensä kuvista ja mahtuvat kuvattuun tavallisen suomalaisuuden määri-

telmään. Erilaiset suomalaisuuden mahdollisuudet normi piilottaa näkyvistä ja jättää esi-

merkiksi erilaista etnisyyttä edustavat suomalaiset ulkopuolelle. (Mt. 61–62.)

Suomi.fi-verkkopalvelun kuvissa on Kelan kuvia eksplisiittisemmin esitetty heteronor-

matiivin mukaista parisuhdetta. Teemojen Parisuhde (kuva S1) ja Asunnon hankinta

(kuva S7) kuvissa nais- ja mieshenkilöiksi tunnistettavat henkilöt kuvataan pariskuntana.

Kuvissa hankitaan yhdessä oletettavasti yhteistä asuntoa ja puuhastellaan yhdessä keitti-

össä. Heteroparisuhde kuvataan näiden kuvien kautta normaalina arkena ja luonnollisena

elämisen tapana. Kelan kuvissa heteroparisuhteeseen viittaa vain aiemmalla sivustover-

siolla käytetty Lapsiperheet-teeman kuva (kuva 1.1.2), joka on sittemmin poistettu sivus-

tolta. Parisuhteisiin viittaavat kuvat puuttuvan Kelan kuvista kokonaan.

10.1.3 Kuvakulmat ja perspektiivit

Suomi.fi -verkkopalvelun kuvien kuvakulmat ja perspektiivit poikkeavat Kelan kuvista

selkeästi. Kelan kuvissa henkilöt kuvataan lähietäisyydeltä ja katsojaan katsekontaktia

ottavina kasvokuvina. Suomi.fi-verkkopalvelun kuvien etäisyys on toinen: Valtaosa ku-

vista (9 kuvaa, 82 %) esittää henkilöitä etäisen henkilökohtaisen, lyhyen sosiaalisen tai

etäisen sosiaalisen etäisyyden päästä. Vain lapsen kuva (S2) sekä maahanmuuttajan kuva
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(S11) on kuvattu lyhyen henkilökohtaisen etäisyyden päästä. (Kress – van Leeuwen 1996,

130–131; Seppänen 2005, 172–176.) Myös kuvissa esitettävien henkilöiden katseen

suunta poikkeaa Kelan kuvista. Kukaan Suomi.fi-verkkopalvelun kuvissa represen-

toiduista henkilöistä ei ota katsekontaktia katsojaan (demand), vaan kaikki on asetettu

kuviin katsottaviksi (offer), kuvaan valitun asetelman osiksi (Kress – van Leeuwen 1996,

124–126).

Etäisyys, jonka ihmiset toisiin ihmisiin pitävät ja joka tuntuu heistä luontevalta, riippuu

Kressin ja van Leeuwenin (1996) mukaan ihmisten arkielämän sosiaalisista suhteista.

Etäisyys voi vaihdella tilanteen luonteen ja keston mukaan, ja siihen vaikuttaa myös ti-

lannekonteksti. (Mt., 131.) Kelan verkkopalvelun kuvien lyhyt henkilökohtainen, joissa-

kin kuvissa jopa intiimi etäisyys esittää kuvien henkilöt katsojalle kuin he olisivat henki-

lökohtaisia ystäviä, perheenjäseniä tai hyviä naapureita. Kuvien henkilöiden suora katse-

kontakti katsojaan ja hymyilevä, ystävällinen ilme korostaa tulkintaa. Kuvien henkilöiden

ja katsojan välinen suhde on kuitenkin aina kuvitteellinen (Kress – van Leeuwen 1996,

132).

Yhtä kuvaa lukuun ottamatta kaikkien muiden Suomi.fi-verkkopalvelun kuvien taustat

osoittavat, että kuvat on otettu sisätiloissa. Ulkona taustan mukaan otettu Työttömyys-

teeman kuva (kuva S4) poikkeaa muiltakin osin sivuston muista kuvista. Kuvassa esitetty

henkilö kuvataan alaviistosta perspektiivistä etäisyydeltä, josta katsoja näkee henkilöstä

lähinnä vain jalat vyötäröön asti. Kuvakulma on henkilön takaa, ja henkilö kävelee ku-

vassa poispäin katsojasta. Henkilö ei sijaitse muiden kuvien tapaan kuvan etualalla ja

keskellä, vaan ennemminkin taustalla ja vahvasti vasemmalle marginaaliin sijoitettuna

(Kress – van Leeuwen 1996, 203). Palaan tämän kuvan tarkempaan analyysiin hiukan

myöhemmin.

Samoin palaan myöhemmin Toimeentulon tukeminen -teeman kuvaan (kuva S10), joka

on kuvattu useimmista muista kuvista poiketen representoidun henkilön näkökulmasta.

Vertaan seuraavaksi Kelan ja Suomi.fi -verkkopalvelujen joitakin yksittäisiä kuvia toi-

siinsa ja analysoin erityisesti toisistaan selkeästi eroavia kuvia tarkemmin. Lisäksi nostan

esiin ja tulkintaan muita kuvista nousevia merkityksellisiä asioita.  Yhdistämällä Kelan ja

Suomi.fi-verkkopalvelun kuvien tulkinnan pyrin löytämään niistä yleisempää julkishal-

linnon tapaa kuvata asiakkaitaan ja rakentaa käsityksiä suomalaisuudesta ja Suomen kan-

salaisuudesta.
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10.2 Merkitykselliset Suomi.fi-verkkopalvelun kuvat

Yleisilmeeltään Suomi.fi-verkkopalvelun kuvat ovat Kelan kuvien tavoin esityksiä etni-

sesti vaaleista suomalaisista. Etnisyyden esittämisen osalta kuvat toistavat Kelan verkko-

palvelun kuvien suomalaisuusteemaa. Kuvapaketin 11:sta kuvasta vain yhdessä on selke-

ästi ei-suomalaista etnisyyttä edustava henkilö. Teema on Maahanmuutto (kuva S11).

Kuvassa lähinnä arabiksi hahmotettavissa oleva mies kantaa matkalaukkua. Laukku piir-

tyy kuvaan tarkkana, vaikka henkilön kasvot on kuvassa häivytetty todennäköisesti tun-

nistamisen estämiseksi. Ulospäin kääntynyt ranne voidaan tulkita ”vallasta luopumisen”

merkiksi (Rossi 2003, 107). Käden asento viestittää, että maahanmuuttajana henkilöllä ei

ole sijoitusmaansa tai uuden kotimaansa kansalaisuuden kautta saavutettavaa asemaa tai

statusta, vaan hän on yhteiskunnan ulkopuolinen ”toinen”, ilman yhteiskunnallista valtaa.

Kuva edustaa tyypillistä maahanmuuttajatyyppiä, nuorta tummaa ei-eurooppalaista

miestä, jollaiset Rossin (2001, 155) mukaan mielletään uhkaksi ja pelon aiheuttajiksi.

Tästä näkökulmasta kuvan valinta ei ainakaan häivytä maahanmuuttajuuteen liitettäviä

mielikuvia ja uskomuksia.
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Eläkkeet-teeman kuva S6 esittää ikääntynyttä harmaahiuksista naista.

Nainen näyttää hyvinvoivalta ja iloiselta, ilme on tyytyväinen ja nautiskeleva. Kuva vä-

littää merkityksiä hyvinvoivasta vanhuudesta. Taustan piirteistä on hahmotettavissa, että

nainen on kuvassa sijoitettu julkiseen tilaan, kahvilaan, jossa hän kahvia nautiskellen tu-

tustuu päivän lehteen, ehkä naisten maailmaan usein liitettävään kulttuuritarjontaan. Jul-

kiseen tilaan sijoitettuna kuva ei ole intiimi, vaan katsoja näkee naisen ikään kuin itsekin

olisi asiakkaana samassa julkisessa tilassa.

Nainen esitetään kuvassa sisätilaan, mutta hahmon ilme ja asento viestittää aktiivisesta

elämänotteesta, vaikkei eläkeläisnainen liikuntaa Kelan kuvan eläkeläismiehen tapaan

harrastakaan. On tervetullutta nähdä kuvassa positiivisesti kuvattu iäkäs nainen, joita me-

diakuvissa valitettavan harvoin esitetään. Suomi.fi-verkkopalvelun kuva monipuolistaa

näin käsitystä eläkeläisistä ja erityisesti iäkkäistä naisista.

Kolmas huomionarvoinen kuva on Työttömyys-teeman kuva S4.

Kuvan kompositio, kuvakulma ja perspektiivi poikkeavat täysin Kelan katsojaan katso-

vien henkilökuvien valikoimasta. Suomi.fi-verkkopalvelun kuvan henkilö esitetään vain

vyötäröstä alaspäin, kohti jalkoja ja maata. Henkilöä kuvataan takaa kävelemässä pois
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kuvasta. Henkilön taustana näkyy kaupungin katunäkymä hyvin alhaalta kuvattuna. Huo-

mattavassa osassa on maanpinta, asfaltti sekä kuvan oikean laidan massiivinen kiviseinä

sekä laatikko tai pylväs, joka nousee kuvassa esiin erittäin huomionarvoisena ja merkit-

sevänä. Poispäin kävelevän henkilön edessä häämöttää ristikkoaita, joka aivan kuin estää

etenemisen. Hahmon vaatetus vihjaa miespuoliseen henkilöön, mutta hahmon sukupuolta

ei ole mahdollista edes sen perusteella tulkita.

Kuvasta nousevat sosiosemioottiset merkitykset ohjaavat tulkintaa vahvasti syrjäytymi-

sen, alakulon, toivottomuuden, suurten esteiden ja vaikeuksien maailmaan. Kulkijan nä-

kymä on lohduton, kuljettava tie on pelkkää jykevää kiveä ja aitaa. Työttömyydestä yk-

silöön kohdistuvat negatiiviset vaikutukset tulevat tässä kuvassa hyvin selkeästi esite-

tyiksi. Kelan innostuneesti ja avoimesti hymyilevään, toiveikkaaseen työläismieheen ver-

rattuna Suomi.fi-verkkopalvelun käsitys työttömyydestä on karu ja koruton, vailla toivoa

paremmasta.

Samaa niukkuuden linjaa toistaa Toimeentulon tukeminen -teeman kuva S10.

Kuvassa näkyvät henkilöstä vain kädet, jotka esittävät voileivän voitelua. Käsistä ei ole

mahdollista tunnistaa henkilön sukupuolta, eikä tausta kerro asiasta enempää.

Kuvan sosiaalista etäisyyttä voidaan mitata myös muista kuin ihmishahmoa esittävistä

kuvista. Kuvassa objekti/esine, tässä leipäviipaleet ja veitsi, on kuvattu sellaiselta etäi-

syydeltä, että katsoja voisi ylettyä koskemaan niihin. Lähietäisyys kytkee katsojan esinei-

den käyttöyhteyteen. Myös kuvassa näkyvät representoidun toimijan kädet vahvistavat

katsojan kytköstä tilanteeseen: kädet toimivat ikään kuin kuvitteellisen katsojan käsinä.

(Kress – van Leeuwen 1996, 134.)
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Kuvan toiminnallinen tilanne esittää tietynlaista narratiivia eli kertoo tarinaa. Käsistä ei

ole mahdollista tunnistaa esimerkiksi toimijan sukupuolta tai ikää, mutta kädet on kuiten-

kin tunnistettavissa aikuisen ihmisen käsiksi. Voideltavana on ruisleivän viipale, johon

henkilö sivelee levitettä. Pöydällä näkyy lisäksi voitelematonta leipää sekä leivänmuruja.

Kuvan yksityiskohdat ja niiden merkitykset ohjaavat tulkintaa. Leipä näyttää vaatimatto-

malta, levitteen lisäksi käytettävissä ei näytä olevan minkäänlaisia leikkeleitä tai vihan-

neksia. Väkisinkin mieleen tulee iskelmäsanoitus: ” Voi kuinka pieninä palasina onkaan

mun leipäni maailmalla”11. Kuvan merkitykset toistavat edellisen Työttömyys-teeman

mukaista niukkuutta ja köyhyyttä. Kuva ei ainakaan houkuta ketään jättäytymään pelkän

toimeentulotuen varaan, vaikka kannustinloukkuja koskevissa yhteiskuntapuheissa jos-

kus näin oletetaankin.

Kuvan näkökulman kautta voidaan pohtia sitä, kuka voi nähdä tilanteen näin, missä kat-

sojan on oltava nähdäkseen tilanteen näin tai millainen henkilön on oltava voidakseen

olla kuvatussa tilanteessa. (Kress – van Leeuwen 1996, 149.) Toimeentulon tukeminen -

teemaan kytkettynä kuva esittää katsojansa eli toimeentulotuen asiakkaan vähävaraisena,

jopa köyhänä, joka tiukassa taloudellisessa tilanteessa joutuu tyytymään pelkkään ruis-

leipään itseään ravitessaan. Vaikka tarkastelen kuvaa tutkijana teoriasta käsin, koen ku-

van vahvasti leimaavaksi.

Kelan kuvassa taustan perusteella myymälään sijoitettuun, optimistisesti hymyilevään ja

katsojaa katsovaan naiseen (kuva 1.9) verrattuna Suomi.fi:n tulkinta on karu: Toimeen-

tulotuella ehkä saa voita leivälle, mutta ei leikkeleitä.

Seuraavassa luvussa keskityn tarkastelemaan kuvien perusteella hahmottuvia katsoja- ja

asiakasasemia tasa-arvon, yhdenmukaisuuden ja tiedonsaannin näkökulmasta.

11 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tiedonsaanti

Julkisuuslaki sääntelee viranomaisten asiakirjojen ja muiden tietoaineistojen julkisuutta.

Viranomaisia velvoittavan hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti tiedon on oltava

saatavilla, vaivattomasti löydettävissä ja kansalaisilla tulee olla pääsy tietoon (Mäenpää

2008, 228–229).  Käytännössä tämä tarkoittaa, että viranomaisen on neuvottava ja

palveltava kansalaisia niin, että he saavat itseään koskevat ja oikeuksiinsa kuuluvat tiedot.

(Mt., 193, 202.)

11 Iskelmä: Juokse sinä humma, esittäjä Tapio Rautavaara
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Hallintolaki vaatii viranomaisten palveluilta myös asianmukaisuutta, tasapuolisuutta ja

puolueettomuutta. Lisäksi se velvoittaa viranomaisia auttamaan, neuvomaan ja

opastamaan sekä käyttämään asiointitilanteissa asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Asioivalla henkilöllä on myös oikeus käyttää omaa kieltään asioidessaan. Palvelun on

oltava oikeasuhtaista, johdonmukaista, yhdenvertaista, puolueetonta ja objektiivista.

Myös yksilön perustellut odotukset palvelulle on otettava huomioon.  (Mäenpää 2008, 1–

4). Samoja julkisuuslain ja hallintolain periaatteita korostavat julkishallinnon viestintää

ohjaavat valtionhallinnon viestintäsuositukset (2016).

Kelan verkkopalvelu on avoin kaikille. Sivuille kirjautuminen ei tiedon etsimiseksi vaadi

tunnistautumista. Verkkopalvelussa tukia ja etuuksia koskevat tiedot ovat saatavissa

oletusarvoisesti suomen kielellä. Lisäksi sivuston kieliversioista löytyvät Suomen toinen

virallinen kieli ruotsi sekä maailman ”yleiskieli” englanti. Joitakin sivuston tietoja löytyy

myös muilla kielillä.12 Sivulla asioiva ”muukielinen” henkilö saa siis joitakin itseään

koskevia tietoja suoraan Kelan verkkosivuilta. Myös viittomakieliset tiedot löytyvät

sivuilta. Toimipisteissä käytettävissä ovat myös tulkkauspalvelut. Suomenkielisten lisäksi

myös ei-suomenkieliset sekä kuulovammaiset näyttävät siis saavan itseään koskevaa

tietoa Kelan verkkosivuilta suhteellisen vaivattomasti. Tiedonsaannin perusasetelma

näyttää siis Kelan sivuilla olevan kunnossa.

Suomi.fi-verkkopalvelu on myös tiedonhaun osalta avoin kaikille. Kieliversioista

käytössä ovat suomen kielen lisäksi ruotsi ja englanti. Muunkielisten osalta

verkkopalvelun käyttö vaikuttaa haastavalta, vaikka sivustolla tarjotaan tietoja ja

palveluita myös maahanmuuttajille. Sivuston lukijan oletetaan siis olevan

suomenkielinen tai ruotsinkielinen tai hallitsevan edes auttavasti englannin kielen.

Hallintolain määrittelemä asioivan henkilön oikeus käyttää asioidessaan omaa kieltään ei

siis tällä sivustolla toteudu. Myös itseä koskevien tietojen löydettävyys vaikeutuu itselle

vieraan kielen vuoksi. Euroopan ulkopuolelta tuleville maahanmuuttajille sivuilla

näkyvät vieraan kulttuurin mukaiset kuvatkaan eivät välttämättä auta asioivaa eteenpäin.

Hallinnon ulkoisella kuvalla on myös merkitystä, sillä sen kautta asiakkaat kokevat ja

arvioivat viranomaisen toimintaa (Mäenpää 2008, 8–10). Edellä kuvatuksi hallinnon

ulkoiseksi kuvaksi tulkitsen muun muassa Kelan verkkopalvelun ja siellä olevat kuvat.

12 http://www.kela.fi/muutkielet
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Kuvat ovat mielestäni tiedottavien tekstien lisäksi tärkeässä asemassa siinä tavassa, miten

sivuilla asioivat asiakkaat palvelusta tietoja löytävät ja omaa asemaansa hahmottavat.

Rossi (2003) toteaa kuvat huomioarvoltaan merkityksellisiksi, kuvat huomataan

helpommin kuin tekstit. Kuvissa näkyvät sukupuolitettujen henkilöhahmojen

representaatiot muodostuvat tehokkaiksi tunteiden herättäjiksi sekä suostuttelun

välineiksi. (Mt., 123.)

Sekä Kelan että Suomi.fi-verkkopalvelun kuvissa esitettävät henkilöt edustavat lähes

yksinomaan etnisesti valkoisiksi suomensuomalaisiksi tulkittavissa olevia henkilöitä,

joten toisenlaisesta etnisestä taustasta tulevat henkilöt voivat kokea ne vaikeatulkintaisina

tai syrjivinä. Puhtaan valkoisen etnisyyden ylivalta merkitsee toisenlaiset

etnisyydet ”toisiksi”, suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan kuulumattomiksi ja

ulkopuolisiksi, jolloin identifioitumista kuviin ja niiden edustamaan kulttuuriin ja

yhteiskuntaan ei välttämättä muodostu. Tästä näkökulmasta verkkopalveluista

hahmotettavissa olevat etniset asemat eivät välttämättä toteuta tasa-arvon ja

yhdenvertaisuuden periaatteita.

Kun kuvat myös tarjoavat yksipuolista länsimaisen kulttuurin ja pohjoismaisen

yhteiskuntajärjestyksen mukaista kuvaa esimerkiksi naisten ja miesten sukupuolirooleista

ja ammattiasemista ainoana oikeana toiminnan tapana, eivät representaatiot tue

toisenlaisista kulttuurisista lähtökohdista nousevia samastumismalleja ja

identifioitumisen mahdollisuuksia.  Suomalainen yhteiskunta näyttäytyy tästä

näkökulmasta käsin muut järjestykset ulkopuolelle jättävänä, vain suomensuomalaiset

tunnustavana järjestelmänä.

Olen edellä olevissa luvuissa tarkastellut Kelan ja Suomi.fi-verkkopalvelujen sivuilla

olevia kuvia visuaalisen media- ja kulttuurintutkimuksen sekä sukupuolentutkimuksen

näkökulmasta. Erityisesti olen keskittynyt sukupuolen ja etnisyyden esittämiseen kuvissa

sekä niiden kautta rakentuviin suomalaisuuden ja Suomen kansalaisuuden käsityksiin.

Olen hahmotellut kuvien kautta lukijalle tarjottavia rooleja ja asemia sekä

identifioitumisen paikkoja. Seuraavassa luvussa teen yhteenvetoa analyysini tuloksista ja

hahmottelen kuvista rakentuvia yhtenäisiä suomalaisen julkishallinnon

kansalaisuuskäsityksiä. Lisäksi tarkastelen sitä, miten tasa-arvoiselta ja yhdenvertaiselta

Suomen kansalaisuus kuvaston perusteella näyttää.
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12 Johtopäätökset

Millainen on Kelan ja Suomi.fi-verkkopalvelun kuvista hahmottuva suomalaisuus ja Suo-

men kansalaisuus? Kokoan seuraavaksi kuvista rakentuvia suomalaisuuden ja Suomen

kansalaisuuden käsityksiä. Tekemäni kuvientutkimus on tapaustutkimus, jonka perus-

teella ei voida tehdä koko yhteiskuntaa koskevia yleistyksiä. Suomi.fi-verkkopalvelun

tarkastelun kautta tulkintaa voidaan kuitenkin laajentaa koskemaan myös laajempaa jul-

kishallinnon kenttää, joten joitakin yleistävän tason havaintoja aineistosta voidaan tehdä.

12.1 Läheiset ja samastumaan kutsuvat Kelan kuvat

Kelan selkeästi kuvituskuvamaiset kuvat esittävät hymyileviä kasvoja. Kuvien kokonai-

suuden sommittelun eli komposition sekä rajaamisen avulla kuvien henkilöt on tehty kat-

sojalle läheisiksi. Henkilöt rajataan kuvissa lähikuviin niin, että yleensä heistä näkyy vain

pää ja hartiat. Tämä sosiaalinen etäisyys rakentaa mielikuvaa siitä, että kuvien hahmot

ovat meille tuttuja ja läheisiä. Jos henkilö olisi luonnollisena ja elävänä edessämme, voi-

simme koskettaa ja jopa halata häntä. Tämä läheinen henkilökohtainen etäisyys (Kress –

van Leeuwen 1996, 130–131) tulkitsee Kelan kuvien hahmot ystäviksemme.

Jokapäiväisen elämän vuorovaikutuksessa sosiaaliset suhteet määrittelevät sen etäisyy-

den, joka muihin ihmisiin pidetään. Osa Kelan kuvien henkilöistä tuodaan niin lähelle

katsojaa, ettei henkilöistä voi nähdä muuta kuin kasvot. Tämä on intiimi etäisyys, johon

yleensä päästetään vain aivan läheisimmät ihmiset (Kress – van Leeuwen 1996, 130–

131). Tästä näkökulmasta Kelan kuvista hahmottuvia rooleja ja asemia tarjotaan katso-

jalle sosiaalisesti todella läheisinä. Suoran katsekontaktin kautta kuvien henkilöt kutsuvat

katsojan samastumaan kuviin ja tuntemaan kuuluvansa samaa joukkoon. Jos kuvien kat-

sojan kulttuuriin ei kuulu näin läheinen suhde ennalta tuntemattomiin ihmisiin, voivat

intiimin alueen rajoille tuodut kuvat tuntua epämiellyttävältä tunkeutumiselta katsojan

henkilökohtaiselle alueelle.
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Suomi.fi-verkkopalvelun kuvissa rajaus on Kelan kuvia etäisempi. Kahta kuvaa lukuun

ottamatta kaikki muut kuvat representoivat kuvien osallistujat sosiaaliselta etäisyydeltään

etäisen henkilökohtaisina tai vielä etäisempinä. Näin representoidut hahmot eivät kuulu

katsojan sosiaaliseen lähipiiriin, vaan heidät voidaan tulkita osaksi katsojaa ympäröivää

maailmaa (Kress – van Leeuwen 1996, 130–131).

Sosiaalinen sidos on Seppäsen (2005) mukaan vahvempi katsojan ja katsojalle läheisinä

kuvattujen kuvien välillä kuin etäisyyden päästä kuvattujen hahmojen. Tämä perustuu

kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkitykseen. Kasvokuva antaa kuvatusta ihmisestä lä-

heisemmän vaikutelman kuin kauempaa kuvattu. Etäisyyden lisäksi sosiaalisen sidoksen

ja läheisyyden kokemukseen vaikuttavat myös kuvatun hahmon kasvojen ilmeet ja kat-

seen suunta. Suora katsekontakti luo läheisyyttä ja sosiaalista yhteyttä sekä samuuden ja

samastumisen tunnetta. (Seppänen 2005, 171–176.)

Sosiaalisen etäisyyden perusteella Kelan kuvat tarjoavat katsojalle Suomi.fi-verkkopal-

velun kuvia läheisemmän suhteen. Kelan kuvien läheisiksi tuodut ja hymyilevät henkilö-

representaatiot kutsuvat katsojan tuttavalliseen suhteeseen ja samastumaan kuvien henki-

löiden asemaan: Olemme ystäviäsi, me tunnemme sinut, sinä kuulut joukkoomme. Sa-

malla kuvat kutsuvat katsojan hyväksymään kuvista merkitysten kautta välittyvät asen-

teet, arvot ja julkishallinnon asiakkailleen eli kansalaisille tarjoamat toiminta-asemat.

	
12.2 Etnisyys

Suomea pidetään edelleen yleisesti yhtenäiskulttuurina, jossa ei juurikaan esiinny moni-

kulttuurisuutta. Suomessa on kuitenkin aina ollut vähemmistöjä ja alkuperäiskansa saa-

melaiset. Lisäksi erilaiset uskonnolliset vähemmistöt, kuten roomalais- ja kreikkalaiska-

toliset, ortodoksit, juutalaiset ja islamilaiset ovat kuuluneet väestöön jo monia satoja vuo-

sia. Samoin viime vuosikymmenten ja erityisesti 2010-luvun maahanmuutto on tuonut

Suomeen erilaisista kansallisuuksista ja kulttuureista lähtöisin olevia etnisesti kan-

tasuomalaisista erottuvia henkilöitä. Valtakulttuurissa vähemmistöt on kuitenkin häivy-

tetty taustalle tai jopa lähes olemattomiin. (Valovirta 2010, 96.)

Valkoisuus mielletään länsimaissa yleisesti itsestäänselvyydeksi, normiksi, joka saa

muotonsa vain suhteessa toisiin. Rasismi ei myöskään yleensä kosketa valkoista

identiteettiä. Tässä itsestäänselvyydessä piilee Rossin korostama valkoisuuden valta.

(Rossi 2003, 206.)



76

Rossi (2003, 196) toteaa suomalaisen televisiomainonnan sisältävän edelleen hyvin vä-

hän muita kuin suomensuomalaisia esittäviä kuvia. Painetut suomalaiset muotikuvastot

ovat kuitenkin olleet etnisen erilaisuuden suhteen monipuolisempia ja seuranneet kan-

sainvälisiä trendejä – osittain todennäköisesti Suomessakin toimivien monikansallisten

vaatetusliikeketjujen myötä (esimerkkeinä KappAhl, H&M, Dresmann).  Myös ruotsalai-

sen BR-lelukaupan kuvastoissa näkyy jo myös etnisesti erilaisia ja erinäköisiä lapsia.

Lapset on myös esitetty leikkikuvissa ennakkoluulottomasti perinteisiä tyttöjen ja poikien

sukupuolijakoja ja -roolileikkejä venyttäen ja haastaen.

Virallisen Suomen kuvasto näyttää Kelan ja Suomi.fi-sivustojen perusteella olevan edel-

leen perinteisen pohjoismaisia ja valkoisia kantasuomalaisia esittävä. Kuvat sopivat hy-

vin hegemoniseen suomalaiseen kulttuuriseen kuvastoon, ja ne toistavat yleistä stereo-

tyyppistä representaatiota valkoisesta suomalaisuudesta. Kuvasto esittää tästä näkökul-

masta suomalaiset ja Suomen kansalaiset yhdenmukaisen valkoisina länsimaalaisina,

josta poikkeuksena näkyvät mahdolliset opiskelijavaihtoon tulleet opiskelijat ja työperäi-

set maahanmuuttajat. Ei-valkoiset suomalaiset näyttäytyvät tästä näkökulmasta etnisinä

”toisina”, tilapäisinä poikkeuksina, jotka voidaan hyväksyä vain tiettyihin rooleihin ja

asemiin. Monikulttuurista arkielämän Suomea ei näissä kuvastoissa näy. Mukaan eivät

pääse myöskään Suomen alkuperäiskansa saamelaiset tai vanhat etniset vähemmistöt, ku-

ten romanit. Kuvastoja hallitsee näin normiksi asettuva valkoisuus.

Rossi (2003) muistuttaa kuitenkin, ettei suomalainen yhteiskunta ole

etnosentrisyydessään mitenkään ainutlaatuinen. Maailma nähdään helposti yksinomaan

oman kulttuurin muodostaman suodattimen läpi. Erilaisuudenkaan näkeminen ei

välttämättä ole rasismia, sillä erot voidaan nähdä myös kulttuurisena arvona. Rasismiksi

erojen suhde muuttuu, kun eroja leimataan kielteisesti ja tuotetaan sillä yhteiskunnallista

epätasa-arvoa. (Mt., 206–207.) Rossin kysymys siitä, mitä tasa-arvolle tekee normaalin

ja ihanteen sekä samuuden ja tavallisuuden esittäminen ja tuottaminen yhä uudelleen

valkoisen suomalaisuuden merkein, on tässä yhteydessä relevantti (mt., 207). Kelan ja

Suomi.fi-verkkopalvelun kuvat toistavat niin vahvasti valkoista suomalaisuutta, ettei

muunlaisille suomalaisuuksille näytä olevan tilaa. Tasa-arvon näkökulmasta se tekee

sivustoista erilaisuuden kieltäviä ja ulossulkevia.
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12.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatiot

Sukupuoliroolit ovat julkishallinnon kuvissa perinteisen binaarisen mies-naisjaottelun

mukaiset. Naiset kuvataan hoivatyössä ja asiakaspalvelutehtävissä tai passiivisissa roo-

leissa kotona. Naisille tarjottuja identifioitumisen paikkoja ovat edellä kuvattu hoivatyö

ja palvelutehtävät sekä passiiviset asemat katseiden kohteina. Kuvasto rakentaa kuvaa

suomalaisista naisista vaimoina, äiteinä ja kodin yksityiseen maailmaan liittyvinä ”kotoi-

lijoina” sekä hoivaajina.

Kuviin sisältyvä runsas naisten hoiva- ja palvelutyön osuus korostaa suomalaisten naisten

pohjoismaista kaksijakoista roolia yhtäältä kodin piiriin kuuluvina perheen ja lasten hoi-

vaajina sekä toisaalta esimerkiksi kolmannen sektorin palkkatyössä hyvinvointivaltion

rakentajina. (Lehtonen ym. 2015, 116.)

Miesten roolit ovat kuvissa ristiriitaisia. Miehet kiinnitetään Kelan kuvissa työttömyyden,

sairastamisen, vammaisuuden ja eläkeläisyyden asemiin ja rooleihin. Miesten työrooleja

ei kuvastoon juurikaan mahdu. Ainoat miesten työroolikuvat kytketään kulttuurisessa ku-

vastossa tyypillisesti mieskuviin ja maskuliinisuuteen liitettäviin fyysiseen kuntoon ja

ruumiilliseen työhön, haasteisiin vastaamiseen sekä teoreettiseen tietoon ja järkeilyyn

(Rossi 2003, 178.). Suomi.fi-verkkopalvelussa miehiksi tunnistettavat henkilöt kuvataan

parisuhderooleissa tai kulttuurille hyvin tyypillisessä ei-länsimaista maahanmuuttajaa

representoivassa kuvassa. Parisuhdekuvat tuovat tulkintaan mukaan hiukan pehmeäm-

män ja feminiinisemmän mieskuvan: Mieshenkilö esitetään perinteisissä naisten rooleissa

kodin piirissä laittamassa ruokaa ja asuntoesittelyssä. Toisaalta on hyvä huomata, että

kulttuurisesti mahdollisiin mieskuviin liittyy myös mies erityistilanteiden aterianvalmis-

tajana (Rossi 2003, 128). Asuntoesittelykuvassa miehen rooli voidaan myös nähdä perin-

teisesti miehelle kuuluvana asemana perheen taloudellisen vastuun kantajana. Parisuhde-

kuvat sekä heteroydinperhekuvat ylläpitävät heteroseksuaalisuuden normioletusta.

Suomalaisen julkishallinnon kuvastot toistavat edellä kuvatun perusteella kaupallisten

kuvastojen tapaa representoida naisten kuvissa nuoria feminiinisin piirtein ja olemuksin

kuvattuja naisia. Stereotyyppistä feminiinistä naisellisuutta monipuolisempia, Rossin

(2003) sanoin ”kyllin hyviä” naiskuvia ei kuvastoissa näy. Ikääntyneet naiset on lähes

piilotettu yhteiskunnasta aktiivisen arjen toiminnan ulkopuolelle. Ikääntyneitä miehiä

kuitenkin kuvissa näkyy aktiivisissa toiminnallisissa rooleissa. Perhe- ja parisuhdekuvat



78

toistavat heteronormatiivin mukaista ydinperhekuvastoa ja parisuhteita. Muita perhemuo-

toja, kuten yksinhuoltajaperheitä tai samaa sukupuolta olevien vanhempien perheitä tai

muita seksuaalisuuksia ei kuvastossa näy.

Edellä kuvattua monipuolisempi ja erilaiset intersektionaaliset erot huomioon ottava ku-

vasto tarjoaisi identifioitumisen paikkoja useammille suomalaisille, myös Suomen vä-

hemmistöille sekä uusille suomalaisille oman identiteettinsä rakentamiseen sekä mukaan

kuulumiseen. Väitän, että myös maahanmuuttajien kotoutuminen olisi helpompaa, jos vi-

rallinen Suomi-kuvasto tunnistaisi ja tunnustaisi myös uudet kansalaisensa osaksi tätä

yhteiskuntaa.

Aina, kun visuaalisissa esityksissä, kuten kuvissa, esitetään erilaisia ihmiskuvia,

käytetään sisään- ja ulossulkemisen periaatteita. Kuvattaessa ja esitettäessä joitakin,

rajataan aina samalla myös jotakin esityksen ulkopuolelle. Tehdyt valinnat tarjoavat

katsojalle malleja siihen, millaisia suhteita kuvan katsojat eli yleisö voivat luoda toisiinsa

sekä niihin, jotka jätetään tämän yleisön ulkopuolelle. Kuka kuuluu joukkoon ja kuka ei?

Kuvissa esitettävien erilaisista etnisistä taustoista olevien hahmojen välisiin suhteisiin

kytkeytyy aina valta ja epätasa-arvo. (Rossi 2003, 184.) Julkishallinnon käyttämänä

kuvien mukainen määrittelyvalta on vahva signaali, jota ei mielestäni voida kevyesti

ohittaa.

Suomalaista kulttuuria tarkasteltaessa tärkeäksi nousee ”ulkomaalaisuuden” merkityksen

rakentuminen ja siihen liittyvän identiteetin pysyvyys. Suomalaiseksi on vaikea tulla.

Suomeen muualta muuttavaa ”ei-suomalaista syntyperää” olevaa henkilöä voidaan kutsua

ulkomaalaiseksi Suomen kansalaisuuden saamisen ja kielen oppimisen jälkeenkin. (Rossi

2003, 184.)

Haavisto nostaa tutkimuksessaan (2011) esiin edellä mainitun kapean näkökulman ai-

heuttamat ongelmat. Jos ”meihin” suomalaisina katsotaan kuuluvan vain vaaleat, sinisil-

mäiset, suomea tai ruotsia puhuvat evankelisluterilaiset alkuperäisasukkaat, sivuutetaan

tasa-arvoperiaatteet, rasisminvastaisuus sekä kulttuuriin sisältyvien eri vivahteiden ym-

märrys tarpeettomina. Jos yhteiskunnan instituutiot sekä muut ihmiset arjen sosiaalisissa

tilanteissa määrittelevät sinut täysin toisin, kuin itse itsesi määrittelet, voi kokemus olla

nöyryyttävä ja marginalisoiva. Nöyryytys voi aikojen kuluessa kasvaa kollektiivisesti jae-

tuksi negatiiviseksi käsitykseksi koko edustamastaan vähemmistöstä ja/tai valtaväestöstä,

jolloin se voi tuottaa pahenevia vastakkainasetteluja. (Mt., 13–14.)
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Kuvien tai tekstien tuottaja ei koskaan voi lopullisesti määritellä vastaanottajan tekemiä

merkitystulkintoja. Niin ei myöskään julkishallinto voi määrittelyvallastaan huolimatta

sanella yksittäisten suomalaisten kokemusta omasta kansalaisuudestaan. Kansalaiset feat.

Medborgare -yhteisö on vuonna 2014 tuottanut uusien suomalaisten omaehtoisen, oman

identiteetin mukaisen version tutkielmani alussa siteeraamastani Olen suomalainen -is-

kelmästä13. Versio antaa uuden määrittelyn perinteiselle suomalaisuudelle ja laajentaa

kansalaisuuden käsitystä monimuotoisempaan suuntaan.

13 Lopuksi

Rossi (2001) kritisoi esimerkiksi taidepuheessa esiintyvää universaalia sukupuolettoman

yksilöllisen katsojan käsitettä. Sellaista ei ole. Jokainen katsoja lähestyy aihetta aina

omasta positiostaan käsin, omin subjektiivisin katsomisen tavoin ja historioin. (Mt., 12.)

Pääosin laadulliseen tutkimusmenetelmään perustuvassa tutkimuksessa tekemäni kuvien

merkitystulkinnat eivät kuitenkaan ole ainoita mahdollisia tulkintoja, vaan ne nousevat

Rossin (2003, 16) painottamalla tavalla omasta tutkimusnäkökulmastani käsin. Tarkaste-

len kuvia kriittisen mediatutkimuksen ja oman feministiseksi tulkittavissa olevan naiskat-

seeni kautta. Näkökulmani, havaintoni ja päätelmäni eivät kuitenkaan ole vain subjektii-

visia tulkintojani, vaan ne perustuvat valitsemaani tutkimusmenetelmään ja teoriaan, jo-

ten ne ovat pääosin kenen tahansa toistettavissa samoin menetelmin.

Kaikkien katsojien mielestä ”realististen”, ”oikeiden” ja ”hyvien” kuvien löytäminen on

Rossin (2003) mukaan mahdotonta. Kuvien realismi on aina suhteellista ja näkökulma-

sidonnaista. Kuvat rakentavat käsitystä todellisuudesta, eivät vain heijasta sitä. Jotta ku-

vat eivät olisi mitään ihmisryhmää rajoittavia, vähätteleviä, alistavia ja rasistisia, niiden

pitäisi Rossin mielestä osoittaa poliittista herkkyyttä. Kuvia laadittaessa ja valittaessa tu-

lisi ottaa vakavasti huomioon erilaiset kuvien tulkinnanmahdollisuudet, ihmisten erilaiset

ja muuttuvat identiteetit sekä niihin kytkeytyvät merkityksellistämisen politiikat. (Rossi

2003, 223.) Hakalan ja Ojajärven (2013) mukaan sukupuolen näkyväksi tekeminen auttaa

tunnistamaan kulttuurissa sukupuolittuneita tilanteita, toimintatapoja ja tarpeita sekä vält-

tämään kaavamaisia, stereotyyppisiä sukupuolioletuksia, jos ne kaventavat tai vaikeutta-

vat yksilön toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on välttää sukupuolisyrjintää ja edistää

sukupuolten välistä tasa-arvoa yhteiskunnassa. (Mt., 5–7.)

13 https://www.youtube.com/watch?v=v7ch4mJ51CA
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Visuaalisen kulttuurin sukupuolten vastakkainasettelut ovat sosiaalisesti rakentuneita

kulttuurisia sopimuksia, ei luonnollisia. Sopimusten historiallisuus rajoittaa sitä, millaisia

sukupuoliesityksiä minäkin aikana on mahdollista tuottaa. Kyse on historiallisesti muun-

tuvasta mahdollisten representaatioiden valikoimasta eli kulttuurisesta kuvastosta, jonka

läpi maailmaa katsotaan. (Rossi 2003, 33.) Tässä yhteydessä on mielenkiintoista miettiä

esimerkiksi sitä, miten nopeasti tämä mahdollisten ja ymmärrettävien kuvien valikoima

voisi muuttua esimerkiksi etnisyyksien osalta yhteiskunnallisen tilanteen muuttuessa.

Vaikuttaisiko negatiivisiin mielipiteisiin tasoittavasti se, että ns. virallinen Suomi eli jul-

kishallinnon virastot ja laitokset alkaisivat käyttää kuvastoissaan entistä monipuolisem-

paa henkilökuvamateriaalia ja nostaa esiin kuvia muistakin kuin vain länsimaisen valkoi-

sista suomalaisista ja Suomen kansalaisista?

Haavisto (2011) toteaa, että vaikka mediat ja mediasisällöt eivät pysty ulkoa käsin mää-

rittelemään yksilöiden ja ryhmien ajattelua ja käytöstä, on medialla kuitenkin merkitystä

sekä toimijana että mahdollisuuksien areenana. Toimijana media on aktiivisesti tuotta-

massa ja rakentamassa kuvauksia tapahtumista, yleisestä mielipiteestä, ihmisten asen-

teista sekä poliittisesta päätöksentekoprosessista, jolloin se osallistuu esimerkiksi tuntei-

den ja myötätunnon jakamiseen, yhteisöllisyyden muodostamiseen sekä poliittiseen toi-

mintaan. Mahdollisuuksien areenana media tarjoaa näkyvyyden ja äänen myös muille

kuin toimittajille ja mediatuottajille. Näiden molempien roolien avulla medialla on mah-

dollisuus tuottaa ja jakaa tietoa yhteiskunnallisen ymmärryksen ja suvaitsevuuden lisää-

miseksi. (Haavisto 2011, 14–15). Laajentaisin tämän median yleisen mielipiteen tuotta-

misen ja suvaitsevuuden levittämisen vastuun myös julkishallinnolle, joka vahvana ih-

misten arjen instituutiona osallistuu ihmisten osallisuuden ja mahdollisuuksien määritte-

lyyn.

Suomalaisia ”ei ole veistetty samasta puusta”. Suomalaisuus on moninaisuutta ja vaihte-

lua. Suomalaiset voivat poiketa toisistaan ihonvärin, uskonnon, seksuaalisuuden, kielen

ja esimerkiksi yhteiskuntaluokan suhteen.  Kaikissa kuvien käyttöyhteyksissä voitaisiin

suosia tätä moninaisuutta ja tuottaa uudenlaisia, ”kyllin hyviä” sukupuolten, seksuaali-

suuksien ja etnisyyksien kuvia (Rossi 2003, 223).
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Kuvien käyttäminen on haastavaa. Kuvallistuneen kulttuurin myötä kuvitusta käytetään

usein esimerkiksi yritysten ja julkisyhteisöjen verkkosivuilla tehokeinona ja asiapitoisen

sivuston keventäjänä.  Kuvat tuovat sivustolle elävyyttä ja värejä, ja ne lisäävät huomio-

arvoa – kuvat huomataan. Kuvien voidaan ajatella ikään kuin kertovan tarinaa elettä-

västä elämästä ja ihmisten arjesta. Kuvat eivät kuitenkaan koskaan ole ”vain kuvia”,

vaan jokaiseen kuvaan liittyy lukematon määrä erilaisia merkityksiä. Kuvan tuottaja, te-

kijä ja julkaisija – yksittäinen henkilö tai organisaatio – ei voi määritellä sitä, miten ku-

van näkijä merkitykset tulkitsee. Tulkinta jää lukijalle ja katsojalle, joka omasta histo-

riastaan, elämäntilanteestaan, yhteiskunnallisesta asemastaan, sukupuolestaan, kulttuu-

ristaan, alkuperästään ja iästään käsin tekee tulkintaa ja purkaa merkityksiä. Kuvat välit-

tävät arvoja ja asenteita sekä käsityksiä ihmisten sijoittumisesta yhteiskuntaan. Ei siis

ole aivan sama, millaisia kuvia käytetään, millaisia ihmisiä niissä esitetään ja millaisiin

tilanteisiin kuvia esittävät henkilöt sijoitetaan.

Mediarepresentaatioiden valkoisuuden ylivallan pohtimiseen Rossi (2003) tarjoaa

Richard Dyerin esittämää vaihtotestiä, jossa valkoisten henkilöiden representaatioiden si-

jaan käytettäisiinkin muita etnisyyksiä edustavia henkilöitä. (mt., 182–183.) Olisiko

vaihto suomalaisen julkishallinnon kuvissa mahdollinen?

Olen tarkastellut Kelan ja Suomi.fi-verkkopalvelun sivuilla olevia suomalaisuutta ja Suo-

men kansalaisuutta esittäviä kuvia. Tekemäni tulkinnat ovat omia tutkijatulkintojani, jos-

kin ne perustuvat valitsemaani teoriaan sekä määrittyvät osin tutkimusmenetelmieni

kautta. Käytettävissäni ei ole verkkosivustojen käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä ku-

vista.

Luhtakallion (2005) näkemys kuvien tulkintaan perustuu oletukseen, että saman kulttuu-

rin jakavilla ihmisillä on samanlainen taipumuksellinen tapa tulkita kuvallisia kulttuuri-

tuotteita (mt., 195). Koska kuulun itse analysoimaani suomalaiseen yhteiskuntaan ja kuu-

lun lisäksi valtaväestönä käsiteltävään etnisesti valkoiseen suomalaisuuteen, teen tulkin-

toja tästä positiostani käsin. Todellisten palveluja käyttävien asiakkaiden näkemyksiä

olisi mielenkiintoista analysoida esimerkiksi haastattelun tai kyselytutkimuksen avulla.

Vastaanottotutkimuksen kautta olisi mahdollista päästä tarkastelemaan erilaisten yleisö-

jen aitoja kokemuksia ja todellisiin tapauksiin liittyviä merkitystulkintoja. Niiden avulla

olisi mahdollista tarkentaa ja laajentaa nyt tekemääni kuvantulkintaa.
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