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1. JOHDANTO 
 

Media ja sen esiin nostamat teemat ovat tietynlainen heijastus yhteiskunnastamme 

ja sen vaiheista. Joukkoviestimet kuvaavat sen hetkistä todellisuutta: ne kertovat 

meille keitä yhteiskunnassa elävät keskivertoihmiset ovat, mitä he haluavat ja mitä 

he tuntevat. (Väliverronen 1998, 5–8).   

 

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne ja asukkaat ovat muuttuneet suuresti viimeisen 

25 vuoden aikana (Tilastokeskus 2016), ja asukaskantamme onkin monipuolistunut 

ja kansainvälistynyt. Kuitenkin tietty käsitys suomalaisuudesta tuntuu pitävän 

pintansa: kuvat Elovena-tytöstä, sisusta, metsistä ja saunat ovat saavuttaneet lähes 

mytologianomaiset mittasuhteet (Pöyhtäri 2014, 224). Kansainväliset juuret eivät 

kuitenkaan enää koske pelkkiä maahanmuuttajia – syntyperäisten suomalaisten 

etninen diversiteetti laajenee jatkuvasti. Suomalaisuus ei ole pelkästään valkoista, ja 

väestörakenteemme muuttuessa onkin mielestäni ajankohtaista ja tarpeellista 

selvittää mediarepresentaatioiden laatua myös laajemmin ihonväriä koskevan ei-

valkoisuuden näkökulmasta, sillä sana pitää sisällään maahanmuuttajien lisäksi 

myös syntyperäiset suomalaiset.  

 

Eri etnisten ryhmien representaatioita medioissa on tutkittu paljon, etenkin 1960-

luvulta lähtien. Tutkimus on aiemmin painottunut etenkin sanomalehdistöön. 

Viimeaikoina katseet ovat siirtyneet vahvasti internetiin ja sosiaalisen mediaan, sekä 

niiden tuomiin mahdollisuuksiin uusina representaatioareenoina (Pöyhtäri 2014, 33).  

Kotimaista tutkimusta vähemmistöjen mediarepresentaatiosta on myös tehty 

runsaasti, mutta niiden pääasiallisena fokuksena on usein ollut maahanmuuttajien ja 

pakolaisten representaatiot, heidän integraatioonsa paikalliseen yhteiskuntaan tai 

valtaväestön suhtautuminen tutkittaviin vähemmistöihin (ks. Pietikäinen 2000, Raittila 

2002, Horsti 2005 ja Haavisto 2011).  

 

Kotimainen tutkimusaalto aiheesta alkoi 1990-luvun alussa, kun maamme alkoi 

vastaanottamaan aiempaa suurempia määriä pakolaisia. Useat kattavat kotimaiset 
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tutkimukset aiheesta on toteutettu 2000-luvun alussa, nekin keskittyen lähinnä 

uutismedioihin. Rotuidentiteettejä tai ylipäätänsä ihonväriä käsitteleviä tutkimuksia 

on tehty hyvin vähän (Rastas 2009).  

  

Koska suomalaisuus on itsessään jo diversifioitunut, ei maahanmuuttajien 

representaatioiden kartoittaminen enää yksin riitä kuvailemaan suomalaisen 

mediakuvaston moninaisuutta, sillä toisen tai kolmannen polven suomalaisia ei enää 

voi kategorisoida muualta tulleiksi. Rasismi- ja maahanmuuttotutkija Anna Rastas 

törmäsi samaan pulmaan rasismia ja rodullistavia diskursseja tutkivassa 

väitöskirjassaan jo tovi sitten. Hän tutki työssään sellaisten suomalaisten lasten ja 

nuorten elämää,  joilla vähintään yksi vanhempi oli ulkomaalaistaustainen, tai jotka 

oli adoptoitu muista maista. Rastas koki sanat “maahanmuuttaja” tai “etninen 

vähemmistö” ongelmallisiksi tutkimuksensa kannalta, sillä enemmistö tutkittavista 

kohteista olivat syntyneet Suomessa, eikä heillä ollut mitään muuta yhteistä etnistä 

taustaa kuin suomalaisuus (Rastas 2005, 147–148). 

 

Tutkimukseni tavoitteena on kurottaa maahanmuuttaja -käsitteen yli, ja sen sijaan 

tutkia sitä, miten ei-valkoisia ihmisiä representoitiin suomalaisessa 

naistenlehdistössä vuonna 2017, ja näin kategoria ulottuisi koskemaan myös 

suomalaisia ihmisiä. Raja valkoisuuden ja ei-valkoisuuden välillä on hankala vetää, 

mutta yleinen käsitys kuitenkin on, että valkoisia ovat länsimaalaiset eurooppalaiset, 

ja heidän maailmalle levinneet jälkeläiset; ei-valkoisilla ihmisillä tarkoitetaan 

useimmiten kaikkia muita. (Rastas 2005, 85).  

 

Naistenlehdet valikoituivat aineistoksi puolestaan niiden yhteiskunnallisen 

merkityksen vuoksi, ja myös siksi että aiempi suomalainen etnisyyteen liittyvä 

tutkimus ei toistaiseksi ole paneutunut tähän mediamuotoon, vaikka naistenlehdillä 

on edelleen vahva asema suomalaisella mediakentällä (Ruoho & Saarenmaa 2011).  

Kuten muitakin populaarikulttuurin muotoja, myös naistenlehtiä voi pitää 

heijastuksina yhteiskunnan tilasta. Tuorein ja ainut kotimainen aikakausilehtiin 

painottunut, maahanmuuttoon ja etniseen diversiteettiin keskittyvä tutkimus on 

toteutettu vuonna 2014 (Pöyhtäri 2014), mutta senkin painopisteet keskittyivät 

maahanmuuttoon pelkän etnisen diversiteetin tarkastelun sijasta. 
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Tutkimusaihe on minulle siinä mielessä henkilökohtainen, että edustan itsekin ei-

valkoista suomalaista ihmistä. Teini-iässäni näköisteni ihmisten representaatiot 

naistenlehdissä olivat hyvin vähäisiä, mutta nyt tilanne vaikuttaa ainakin 

silmämääräisesti erilaiselta. Erään kirjan katkelma toimikin inspiraationa työni aiheen 

valikoitumiseen ja sen selvittämiseen, miltä suomalaisen naistenlehdistön 

representaatiodiversiteetti näyttäytyisi sen satavuotisen itsenäisyysvuoden 

ajankohtana.  

 

Chimamanda Ngozi Adichien menestysromaani Americanah (2013) kuvaa nuoren 

nigerialaisen naisen kokemuksia Yhdysvalloissa nuorena opiskelijana. Eräs 

naistenlehtien representaatiodiversitettiä – tai sen puutetta – kuvaava kirjan 

katkelma kuvaa hyvin tämän tutkimuksen lähtökohtia. Katkelmassa kirjan 

päähenkilö, Ifemelu, yrittää valaista valkoiselle amerikkalaiselle poikaystävälleen 

sen, kuinka valkoisia naistenlehtien sisällöt ovatkaan. Vaikka oheinen teksti 

koskeekin spesifisti lehtien kauneussisältöjä amerikkalaisessa kontekstissa, voi moni 

Suomessa kasvanut ei-valkoinen ihminen varmasti samaistua siihen: 

 

So three black women in maybe two thousand pages of women’s 

magazines, and all of them biracial or racially ambiguous, so they 

could also be Indian or Puerto Rican or something. None of them is 

dark. Not one of them looks like me, so I can’t get cues for make-up 

from these magazines.  

Look, this article tells you to pinch your cheeks for colour because all 

their readers are supposed to have cheeks to you can pinch for 

colour. This tells you about different hair products for everyone – 

and everyone means blondes, brunettes and redheads. And this 

tells you about the best conditioners – for straight, wavy or curly. No 

kinky. See what they mean by curly? My hair could never do that.  

(Adichie 2013, 295) 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne  

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys syventyy mediarepresentaatioihin kriittisen 

mediatutkimuksen ja sosiologisen teorian kautta. Tarkoituksenani on paneutua 

siihen, millä eri tavoin media kehystää ja tuottaa todellisuutta, ja toisaalta minkälaisia 

vaikutuksia näillä tuotetuilla kehyksillä ja representaatioilla voi olla yhteiskuntaan ja 

siinä asuviin yksilöihin. Työni pohjana toimivat representaatio-, rotu- ja, 

identiteettikäsitteet yhdessä kehystämiseen liittyvien mediateorioiden kanssa.  

 

Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Kuinka paljon ei-valkoiset ihmiset näkyivät eri naistenlehdissä sekä kuvien 
että tekstien tasolla? Minkä profiilin lehdissä oli eniten kuvia ei-valkoisista 
ihmisistä? Entä tekstejä? 
  
2. Nousiko löydetyistä representaatioista toistuvia kehyksiä, joilla ei-valkoisia 
ihmisiä representoitiin? Jos kyllä, millaisia ne olivat? 
 
Aloitan tutkimukseni määrittelemälle aiheelleni keskeisiä käsitteitä: mitä ylipäätänsä 

tarkoitetaan rodulla ja valkoisuudella, ja miten aiheita on tutkittu akateemisesti? Luku 

kaksi keskittyykin tarkastelemaan rodun, etnisyyden ja valkoisuuden käsitteitä, ja 

perustelemaan niiden avulla tässä tutkimuksessa käytettyä rodullistamisen termiä. 

 

Luvussa kolme siirryn tarkastelemaan erityisesti rodun ja identiteetin välistä suhdetta 

tutkimuksen valossa, sekä pohtimaan nykyistä suomalaisuutta erilaisuuden ja 

toiseuden käsitteiden avulla. 

 

Neljäs luku sukeltaa lyhyesti aiempaan suomalaiseen tutkimukseen tämän 

tutkielman aihepiiristä, jonka jälkeen siirryn aineiston ja tutkimusmenetelmien 

esittelyyn luvussa viisi.  
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Analyysi-kappaleessa esittelen tutkimuksen tuloksia, ja pohdin niiden syitä ennen 

johtopäätöksien ja jatkotutkimusehdotuksia luvussa seitsemän. 

 

Seuraavat kappaleet sukeltavat rodun, etnisyyden ja valkoisuuden käsitteisiin ja 

niiden välisiin suhteisiin. 
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2. ROTU JA RODULLISTAMINEN 

As long as race is something only applied to non-white peoples, as 

long as white people are not racially seen and named, they/we 

function as a human norm. Other people are raced, we are just 

people. There is no more powerful position than that of being “just” 

human. 

(Dyer 1997, 1–2.) 

 

 

Valkoisuudesta tai ei-valkoisuudesta puhuttaessa käsitellään myös rotua jollain 

tavalla. Rotu on kuitenkin pulmallinen termi, sillä nykytieteen nojassa koko 

ihmisrodun konseptia ei ole olemassakaan. Ihminen, Homo Sapiens, on laji. Vaikka 

geneettisiä eroavaisuuksia saattaakin löytyä maailman ihmispopulaatioiden välillä, ei 

ole tieteellisesti perusteltua jakaa lajiamme eri rotuihin, eli alalajeihin. Rotu -termiä 

kuitenkin käytetään kuvailemaan ihmisten ulkoisiin ominaisuuksiin perustuvia 

eroavaisuuksia, vaikka sanan etymologia johtaakin rotusyrjintään ja rasistiseen 

käsitykseen ihmisryhmien hierarkisesta paremmuusjärjestyksesta. Tieteellisessä 

tutkimuksessa sanan käyttö on kiisteltyä, mutta rotu-sanan sosiaalisesta 

ulottuvuudesta johtuen sitä kuitenkin käytetään kuvailemaan sosiaalisia 

eroavaisuuksia ja sosio-ekonomista epätasa-arvoisuutta, jota ihmisten ulkoiset 

eroavaisuudet edelleen synnyttävät maailmassa. 

 

Rotu ei ole yksiselitteinen termi, vaan pikemminkin aikaan ja paikkaan sidottu 

sosiaalinen konstruktio. Rodun ja rodullistamisen, ja sitä kautta valkoisuuden 

ymmärtämiseksi tämän tutkimuksen kannalta onkin tarpeellista syventyä termin 

historiaan, sekä sen käyttöön eri aikakausina ja konteksteissa.   
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2.1 Rotu modernissa kontekstissa 

 Rodun käsite oli yhteiskunnallisesti merkittävässä roolissa 1800-luvun loppupuolen 

Euroopassa, missä kokonainen tieteenala syntyi etsimään ihmisistä henkisiä ja 

fyysisiä eroja lajimme luokittelutarkoituksessa. Tuolloin darwinistiset ja kolonialistiset 

aatteet olivat voimissaan, ja ihmisten jako arvottaviin rodullisiin kategorioihin oli 

yleisesti hyväksyttävää. Rotuajattelulla viitataan siis ihmisen oletettuihin, hierarkisesti 

kategorisoitaviin eroavaisuuksiin biologisten tunnusmerkkien perusteella. Nämä 

biologiset tunnusmerkit puolestaan määrittelevät rotuluokittelun mukaan mm. 

ihmisten fyysisiä ja henkisiä kyvykkyyksiä. Kiivaimman evolutiivisen rasismin 

aikakautena eivät suomalaisetkaan säästyneet rotuluokittelulta. Muuan saksalainen 

solutieteilijä ja anatomi Virchow muun muassa esitti vuonna 1874, että suomalaiset 

ovat henkisiltä kyvyiltään heikompia kuin saksalaiset perustuen näiden kahden 

kansojen kallojen tilavuuseroihin. Suomalaisten kalloista löytyvän luukärjen vuoksi 

hän jopa päätyi tulokseen, että suomalaisten täytyi kuulua eläinten kaltaiseen rotuun; 

tutkijan mielestä vastaavanlaiset luukärjet eivät kuuluneet ihmisen biologiaan. 

(Pietikäinen 2002, 15–16).   

  

Biologiaan perustuva hierarkinen rotuerottelu eli rasismi perustuu siis käsitykseen, 

että  ihmiset voidaan eläimien tavoin jaotella ulkoisiin ja henkisiin ominaisuuksiin 

nojaaviin lokeroihin. Vuosisadan alun kaltainen rotukeskustelu on muuttunut, ja 

nykyään rasismilla viitataan myös yhteiskunnallisiin epätasa-arvoisesti jakautuviin 

valtasuhteisiin. Anna Rastas mm. tiivistää nykyaikaisen rasismin ajatukseen siitä, 

että jollain ihmisillä on valta rodullistaa muita ihmisiä tai kulttuureita toisiin verrattuna 

(Rastas 2009, 31).  Yhteiskunnallisessa mielessä rodulla siis enemmän sosiologian 

kuin biologian kanssa. 

 

Rodullistaminen tarkoittaakin rodullisten ominaisuuksien asettamista johonkin 

ihmiseen tai ihmisryhmään ulkoa käsin. Myös tähän termiin liittyy usein jonkin 

henkilön tai ihmisryhmän luokittelu ulkoisten ominaisuuksien perusteella. Näin ei 

kuitenkaan aina ole, vaan rodullistamista voi myös tapahtua samaa etnisyyttä tai 

ihonväriä edustavien ihmisten keskuudessa – äärimmäiset esimerkit ovat johtaneet 

muun muassa kansanmurhiin. 
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Ennen kaikkea rodullistaminen on sosiaalinen tapahtuma ja kokemus, johon liittyy 

vahvasti jonkin asteinen toiseuttaminen johonkin muuhun ryhmään nähden (Fassin 

2002, 419). Tässä työssä rodullistaminen kuvaa etnistä toiseuttamista nimenomaan 

suhteessa valkoisuuteen, ja siihen liittyviä olettamuksia henkilön identiteetistä, 

kulttuurista tai olemuksesta.  

  

Ranskalainen tutkija Didier Fassin (2011) on pyrkinyt avaamaan rodullistamista ja 

siihen liittyviä kokemuksia tutkimuksessa, joka tarkasteli Ranskassa toteutettua 

kansallista rasismitukilinjaa 2000-luvun alussa. Tukipuhelin oli Fassinin mukaan 

vastaus rotusyrjintään liittyvään poliittiseen herätykseen, joka Ranskassa koettiin 

tuona aikana. Puhelinlinjan tarkoitus oli toimia tukiväylänä niille ranskalaisille, jotka 

olivat kokeneet rasismia tai etnistä syrjintää. Kaksivuotisen olemassaolonsa aikana 

tukipuhelimen työntekijät vastaanottivat yhteensä 86 000 puhelua. Tukipuhelimen 

työntekijät oli ohjeistettu suhtautumaan kertomuksiin mahdollisimman empaattisesti 

soittajien kertomuksista riippumatta. Pian kuitenkin selvisi, että soittajilla oli 

vaikeuksia määritellä tarkkoja syy-seuraussuhteita syrjintäkokemuksia avatessaan. 

Kun soittajilta kysyttiin esimerkiksi, että mistä he päättelivät, että asunto tai työpaikka 

oli heiltä evätty juuri syrjinnän vuoksi, yleinen vastaus oli “En osaa sanoa. Tunnen 

vain sen” (Fassin 2011, 419–420). 

  

Seuraavaksi haastateltavilta (tukipuhelimen työntekijät) kysyttiin, että miten he 

suhtautuivat tämän tyyppisiin kertomuksiin. Kaksi selkeää mielipidesuuntausta 

erottuivat. Osa vastaajista suhtautui skeptisesti syrjintäkokemuksiin ja vetosi 

tilanteiden subjektiivisiin tulkintaeroihin – heidän mukaansa oli vaikea todentaa 

ihonvärin tai etnisyyden todellista merkitystä tilanteiden lopputulemissa. Toinen osa 

vastaajista taas selkeästi uskoi soittajia, sillä he olivat itsekin kokeneet 

vastaavanlaisia syrjityksi tulemisen tunteita. Ensimmäinen, skeptisesti suhtautuva 

vastaajaryhmä koostui Fassinin mukaan yksinomaan sellaisista ihmisistä, joiden 

kohdalla voisi kohtuudella olettaa, että heihin ei ole koskaan kohdistettu rodullista 

syrjintää. Toisella vastaajaryhmällä oli puolestaan selkeästi ulkoisesti havaittavia 

piirteitä, jotka olivat todennäköisesti altistaneet heidät rasismille. Fassinin tarkoitus ei 

ollut tutkimuksessa ottaa kantaa soittajien kertomusten todenperäisyyteen, vaan 

pikemminkin osoittaa, että osalla vastaajista oli selkeästi erilainen käsitys 

sosiaalisesta todellisuudesta kun toisilla . (Fassin 2011, 419–420). Itse 
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rodullistamisen tapahtuma onkin vaikeasti määriteltävissä, koska siihen liittyy aina 

ihmisen subjektiivinen kokemus. 

  

Rodullistettuun ihmisryhmään kuuluminen on siis notkeaa ja kontekstisidonnaista, ja 

aina liitoksissa muiden tulkintoihin. Näin ollen myös rodullistaminen on sosiaalinen 

tapahtuma, eikä siihen päde samat universaalit arvot. Mustaihoinen henkilö voi 

kokea ihonväriin liittyvää rodullistamista pääosin valkoisessa yhteisössä, mutta ei 

sellaisessa paikassa, jossa suuri osa ihmisistä näyttää samalta kuin hän. Toisaalta 

myös saamelainen voi kokea rodullistamista pohjoisessa kotimaassaan, jossa 

ihmiset päällisin puolin näyttävät samalta – riittää, että valtaväestö liittää 

saamelaisiin jonkinasteisia “rodullisia” piirteitä tai käyttäytymismalleja. 

Rodullistamiseen kuuluukin aina rodun merkityksellistäminen – pelkästään ihonväriä 

kuvaavana käsitteenä rotu ei sinänsä sisällä mitään merkitystä, suuntaan tai toiseen. 

Siksi alleviivaan rodullistamisen sosiaalista ulottuvuutta, ja siitä puhuttaessa onkin 

olennaista kuvailla myös sosiaalista ja yhteiskunnallista kontekstia, jossa se 

tapahtuu. Ei-valkoisuus ei ole vaan ulkoinen attribuutti, vaan se myös aina tarkoittaa 

jotakin ympäröivässä yhteiskunnassa. 

  

Rodun sidonnaisuus aikaan, paikkaan ja kulttuuriin kuvastuu mielestäni hyvin muuan 

nuorisotutkimusta, joka toteutettiin Lontoossa 2000-luvun alussa. Tutkimuksessa 

muun muassa kuvailtiin ilmiötä, jossa rodullistettuihin ihmisiin liittyvät negatiiviset 

konnotaatiot ikään kuin “tarttuivat” myös saman alueen valkoiseen väestöön: Etelä-

Lontoon köyhempien alueiden valkoiset nuoret joutuivat jatkuvasti kohtaamaan 

ennakkoluuloja mustuudesta, vaikka olivatkin itse valkoisia. Samoin Pariisissa 

shoppailevia kuwaitilaisia liikemiehiä ei rodullisteta lainkaan samalla tavalla kuin niitä 

arabeja, jotka asuvat saman kaupungin huonommilla alueilla. (Fassin 2011, 423). 

Näitä molempia tapauksia yhdistääkin se, että heidän sosiaalinen statuksensa ei ole 

välttämättä itse määriteltyjä, vaan heidän sosiaalista arvoaan peilataan valkoisuuden 

kautta. 
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2.2 Katsauksia angloamerikkalaisiin rotu-käsityksiin 

Erityisesti englanninkielisessä maailmassa sana rotu, race, viittaa usein henkilön 

ihonväriin. Akateemisessa tutkimuksessa termiä on pidetty ongelmallisena sen 

epämääräisyyden ja historiallisen taakan vuoksi, minkä vuoksi jotkut tutkijat ovat 

pyrkineet välttämään sanaa kokonaan (Malik 1996, 3). Tästä huolimatta erityisesti 

kulttuurintutkimuksessa ja sosiologiassa termi on edelleen hyvin käytetty, ja alan 

johtavan tieteellisen julkaisukin on nimeltään Ethnic and Racial Studies. 

  

Verrattuna suomalaiseen kontekstiin, sana rotu, race, istuukin huomattavasti 

luontevammin arkikieleen angloamerikkalaisessa maailmassa. Suuressa osassa 

maailmaa on tavanomaista ilmoittaa henkilön rotu tai etninen alkuperä virallisiin 

lomakkeisiin – käytäntö on toistaiseksi vieras Suomessa. Tilastokeskus ei kerää 

etnisyyteen tai ihonväriin liittyvää dataa, vaan väestön tilastointitapamme perustuu 

mm. kansallisuuteen, äidinkieleen ja syntymämaahan. Tästä syystä on vaikeaa 

hahmottaa ei-valkoisten ihmisten tarkkaa määrää Suomessa. Tilanne saattaa tosin 

muuttua, sillä Tilastokeskus on itsekin ottanut kantaa uudenlaisiin tilastointitarpeisiin 

toteamalla, että paine etnisyystiedon keräämiseen kasvaa myös maahanmuuton 

kasvaessa (Nieminen, 2013). Etnisyystilastoja ei kuitenkaan pidä sekoittaa 

kansallisuuteen tai syntyperään, kuten Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Jani 

Nieminen toteaakin. Etnisiä ryhmiä koskeva tiedonkeruu liittyisi enemmänkin näiden 

ryhmien näkyväksi tekemiseen. 

 

Etnisiä ryhmiä koskeva tiedonkeruu liittyy näiden ryhmien olemassaolon ja 

identiteetin tunnustamiseen. Etnisen ryhmän olemassaolo tulee näkyväksi, 

kun sen koko selvitetään väestölaskennan yhteydessä. Etnisen vähemmistön 

tunnistaminen luo pohjaa ryhmän vaatimusten huomioon ottamiseen 

päätöksenteossa.  

(Nieminen 2013) 
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Väestön kartoituksen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen kannalta pidetään tärkeänä 

ymmärtää asukkaiden eri sosioekonomisia ja kulttuurisia taustoja. Siksi monet ovat 

kokeneet tarpeelliseksi monipuolistaa rotuun ja etnisyyteen liittyvää sanastoa. 

  

Virallisissa konteksteissa Britanniassa käytetään yleisesti termejä BAME (Black, 

Asian and Minority Ethnic) tai BME (Black and Minority Ethnic)  kuvaamaan 

mustaihoisia, aasialaisia tai valkoisuudesta poikkeavien etnisten minoriteettien 

edustajia1. Yhdysvalloissa puolestaan termi person of color on yleisempi sana 

kuvaamaan ei-valkoisuutta, joka on itsessään myös virittynyt termi (Dyer 1997)]. 

Molemmat termit ovat tosin syntyneet pääasiallisesti maissa, joissa enemmistö on 

valkoihoisia – useassa afrikkalaisessa tai aasialaisessa maissa samanlaista tarvetta 

määritellä eroa valkoisuuteen ei ole. 

  

Suomalaisessa tutkimuksessa selkeitä teoreettisia termejä korvaamaan tai 

täydentämään rotu-sanaa ei ole vielä syntynyt. Rodun sijaan puhumme 

etnisyyksistä, ihonväristä tai korkeintaan rodullistamisesta, jota ei ole kansallisessa 

kontekstissamme myöskään vielä määritelty yksiselitteisesti. Pitääkö rodullistettujen 

ihmisten kategoria sisällään muun muassa BAME -kategoriaan kuuluvat 

saamelaiset, vai viitataanko siinä nimenomaan POC-väestöön (People of Color), eli 

ulkoisesti ei-valkoisiin ryhmiin? POC-ihminen voi kuulua BAME-ryhmään, mutta 

kaikki BAME-ihmiset eivät sen sijaan ole POC-väestön edustajia. Tässäkin 

tutkimuksessa käytettävä “ei-valkoisuus” -termi ei toisaalta myöskään ole 

ongelmaton sanamuoto ihonvärien tai etnisen diversiteetin kuvailemiseksi sen 

sisältämän valtaepätasapainon vuoksi – ikään kuin puhuisimme naisistakin 

ainoastaan ei-miehinä. Toisaalta sana tekee mielestäni näkyväksi valkoisuuden 

hegemonian, eli sen, että valkoisuus näyttää muuttuneen ihmisyyden värittömäksi 

normiksi. Siksi valitsin termin käytettäväksi tämän tutkimuksen keskiöön rodun ja 

rodullistamis- termien rinnalle. Jotta ihonväriin liittyviä valtasuhteita voidaan muuttaa, 

täytyy myös valkoisuus myös tunnistaa väriksi (Dyer 1997), mutta ainakin 

suomalaisessa kontekstissa valkoisuus edustaa vielä pitkälti tavallista ihmistä. 

  

 
1 https://www.bbc.com/news/uk-politics-43831279, luettu 17.05.2018 
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Suomenkielisen sanaston puuttuessa ihonväristä voikin olla vaikeaa puhua – sitä 

voidaan pitää jopa hyvän tavan vastaisena. Voiko ihonväristä esimerkiksi keskustella 

medioissa edistämättä rasismia? Anna Simola ja Anna Rastas pohtivat tätä pulmaa 

artikkelissaan, joka julkaistiin jo kymmenen vuotta tämän tutkimuksen 

kirjoittamisajankohdasta, vuonna 2008. Aihe on sensitiivinen Suomessa, ja useat 

valkoiset toimittajat tuskailevat “hyvien sanojen” löytämisen kanssa, kun aiheena on 

jonkin henkilön ihonväri. Sanojen merkitys on kuitenkin tärkeä: keskustelemalla 

julkisesti etnisestä monimuotoisuudesta voidaan neuvotella esimerkiksi siitä, mikä on 

loukkaavaa tai rasistista kielenkäyttöä, tai siitä keiden nähdään olevan suomalaisia 

(Simola & Rastas 2008, 171). Myös rasismitutkija Vesa Puuronen kannustaa 

suomalaisia tutkijoita puhumaan rodusta, ja käyttämään rotu-sanaa; se kuitenkin on 

olemassa yhteiskunnassamme ja ajatusmalleissamme, ja rodulla on vaikutusta 

ihmisten elämiin (Puuronen 2011, 49–50). 

  

Summatkaamme hieman. Valkoisuus, ja sitä kautta ei-valkoisuus liittyy siis tiiviisti 

rotuun ja etnisyyteen, eikä valkoisuuden käsitettä pysty tarkastelemaan avaamatta 

myös näitä sanoja. Kaikkia termejä kuitenkin käytetään luokittelemaan ihmisiä ja 

heidän toimintaansa, vaikka käsitteet ovatkin syntyneet eri aikoina (Pietikäinen 2002, 

15).  

 

2.3 Etnisyys 

Etnisyydestä ja rodusta puhutaan usein yhdessä ja jopa päällekkäin, vaikka sanoilla 

on merkityseroja. Molempien termien käyttöä ja ymmärtämistä hankaloittaa se, että 

kummallakin sanalla voidaan tarkoittaa eri asioita (Malik 1996, Pietikäinen 2002, 17). 

Sananmukaisessa merkityksessään rodulla viitataan henkilön biologisiin 

ominaisuuksiin, kun taas etnisyydellä henkilön kulttuuriin ja tapoihin (Pietikäinen 

2002, Malik 1996). Käytännössä kuitenkin etnisyys on noussut osittain korvaamaan 

rodun käsitettä 1900-luvun puolesta välistä lähtien rotu -sanan historiallisen taakan 

vuoksi (Malik 1996, 174).  

 

Etnisyys sosiologisena terminä määriteltiin 1950-luvulla, mutta sen laaja käyttö 

akateemisessa maailmassa alkoi vasta 1960- ja 1970 -luvuilla. Sosiaalitieteissä 
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etnisellä ryhmällä tarkoitetaan yleisesti sellaista ryhmää, jonka jäsenet jakavat, tai 

ainakin uskovat jakavansa samat muinaiset sukujuuret. Yhteisten sukujuurien lisäksi 

etnisyys rakentuu myös vahvasti uskonnon, tapakulttuurin, kielen ja elämäntapojen 

varaan (Pöyhtäri 2014, 88). Etnisyyttä ja kulttuuria ei pidä kuitenkaan täysin 

sekoittaa toisiinsa, sillä eri etnisyydet voivat identifioitua samaan kulttuuriin ja toisin 

päin. 

 

Etnisyydestä puhuttaessa valtaväestön omaa etnisyyttä ei yleensä korosteta, vaan 

etnisyys-sanaa liitetään lähinnä kielellisiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin (Pietikäinen 

 2002).  Näin ollen etninen ryhmä määritellään usein ulkoapäin enemmistön 

näkökulmasta. Toisaalta Pietikäinen muistuttaa myös, että rotuun verrattuna ihmisen 

oman etnisen taustan esiintuominen on usein vapaaehtoisempaa. Tästä syystä 

etnisyys voi myös olla yhteenkuuluvuutta tuottava voimavara, joka sitoo ihmisiä 

yhteen. (Pietikäinen 2002, 18–19). 

 

Etnisyys liittyy siis vahvasti myös henkilön identiteettiin. Etnisyys on sisäpuolelta tai 

ulkopuolelta määriteltävä termi, joten se pitää sisällään ajatuksen siitä, kuka 

etnisyyteen voi kulttuurisesti ja sosiaalisesti kuulua ja kuka ei. Muun muassa näistä 

syistä etnisyyksistä ja kansakunnista (nations) saatetaan puhua yhdessä, vaikka 

asetelma ei ole täysin ongelmaton. Modernia kansallisuutta määrittelevät yleensä 

valtio ja valtiolliset rajat, joten kansallisuus ei ole suoraan verrannollinen etnisyyteen, 

eikä se laillisella tasolla vaadi kuulumista mihinkään etniseen ryhmään. Kansallinen 

identiteetti voi kuitenkin muodostua pitkälti pelkästä etnisestä identiteetistä. 

Suomessa rodullistamisen ongelmat liittyvät usein juuri tähän.  

 

Etninen tausta ei myöskään ole yhtä näkyvää tai pysyvää kuin rotu. Henkilö voi 

syntyä tietyn etnisen ryhmän jäseneksi, mutta silti kokea yhteenkuulumattomuutta 

siihen. Käsitykset etnisyydestä voivatkin muuttua, ja muidenkin identiteettien tavoin 

oma etnisyys on kontekstisidonnaisia. Etnisyys voi joissain tilanteissa olla tärkeää ja 

kokemuksellista (esimerkiksi juhla- ja kansallispäivinä), mutta olla täysin 

merkityksetöntä suurimman osan vuodesta (Pöyhtäri 2014, 89). 

 

Etnisyys on siis moniulotteinen asia, ja se ilmenee samaistumisena tai 

erottautumisena jostakin ryhmästä.  
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2.4. Valkoisuus 

Vaikka etnisyyden teoreettinen merkitys ohjaa tutkimaan nimenomaan tapakulttuuria 

ja kulttuurista yhteenkuuluvuutta, viitataan ani harvoin valkoisuuteen tai valkoisiin 

ihmisiin etnisinä suomalaisessa, arkisessa kontekstissa. Länsimaissa valtaväestön 

jäsenet harvoin tulevat ajatelleeksi omaa etnistä, saati sitten rodullista identiteettiään 

– varsinkaan jos virallisissa lomakkeissa ei sitä pyydetä. Tämän toteaa myös Horsti, 

joka Dyerin (2002) teoriaan nojautuen väittää, että valkoiset eivät usein tunnista 

valkoisuuttaan ominaisuudeksi, vaan siitä puhuminen voidaan kokea jopa 

rasistiseksi (Horsti 2005, 215). Valkoisuus onkin muodostunut useissa länsimaissa 

ihmisyyden neutraaliksi, värittömäksi normiksi; “tavallinen” ihminen on valkoinen. 

Ajatuksen hahmottaminen toimii hyvin aiemmin mainittuja englanninkielisiä termejä 

tutkimalla: esimerkiksi people of color -ilmaisu pitää sisällään ajatuksen värillisistä 

ihmisistä valkoisen värittömyyden vastakohtana. Horstin mukaan tämä valkoisuuden 

käsitys johtaa siihen, että valkoiset voivat puhua koko ihmisyyden edustajina, toisin 

kuin rodullistetut ihmiset, jotka voivat puhua vain oman “rotunsa” edustajina (Horsti 

2005, 215, Dyer 1997).  

 

Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa todetaan, että kaikki ihmiset 

ovat syntyneet tasa-arvoisina ihonväristä, etnisyydestä tai syntyperästä riippumatta. 

Etenkin rotukeskustelun raskaan historiallisen painolastin vuoksi on houkuttelevaa 

ajatella, että moderniin elämään kuuluisi ihonväriluokitteluista luopuminen kokonaan 

– eivätkö kaikki ole vain ihmisiä? Liberaaleissa keskusteluissa törmääkin toisinaan 

ajatukseen rotuneutraalista yhteiskunnasta (post-race society) positiivisena ja 

tavoiteltavana asiana. Idealistinen, värisokea “en näe ihonväriä, näen vain ihmisen” -

ajattelumalli on yleinen etenkin pohjoismaisessa, liberaalissa kontekstissa. 

Pohjoismaita on totuttu ajattelemaan kolonialistisesta maailmanjärjestyksestä 

ulkopuolisena tasa-arvon tyyssijoina (Hübinette 2012, 45). Onhan pohjoismainen 

ajattelutapa tasa-arvoon ja hyvinvointiin pohjautuva. Tätä ajatusmallia Anna Rastas 

kuvaa termillään suomalainen poikkeuksellisuus (Finnish exceptionalism), ja sen 

perusajatus on tämä: koska suomalaiset eivät ole osallistuneet kolonialismiin muiden 

Euroopan maiden tavoin, ei kolonialistisista lähtökohdista syntynyt rasismiajattelu ole 

myöskään ulottunut suomalaiseen kulttuuriin (Rastas 2012, 93–97). Jaamme 

kuitenkin länsimaisen arvo- ja ajatusmaailman, ja pidämme itseämme osana 
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Eurooppaa. Emme näin ollen ole immuuneja post-kolonialistisille valtarakenteille, 

vaan olemme pikemminkin osa niitä. Kolonialismi loppui, mutta sen seuraukset 

ajattelumalleissamme ovat yhä läsnä. Tämä on Rastaan (2012, 101) mielestä 

suomalaisille tietynlainen kipukohta: se, että myöntäisimme, että rasismi on “osa 

historiaamme” tarkoittaisi, että emme enää voisi ummistaa silmiämme siltä. 

 

Tasa-arvosta kumpuava ajatus ihonväreistä “näkymättöminä” on toki kannateltava, 

mutta on muistettava, että se putoaa helposti valkoisuuden neutraaliuden ansaan. 

Monikulttuurisuutta ja rotua tutkivassa kirjassaan (2011) Alana Lentin ja Gavan Titley 

tiivistävät ajatuksen hyvin tarkastellessaan rotusuhteita Yhdysvalloissa. Pastori 

Martin Luther Kingillä oli kuuluisa unelma siitä, että hänen lapsensa kasvaisivat 

yhteiskunnassa, jossa heidän arvonsa mitattaisiin heidän luonteensa lujuudella, eikä 

heidän ihonsa värinsä perusteella. Lentin ja Titley huomauttavat, että ajatus usein 

tulkitaan virheellisesti niin, että King pyrki yhteiskuntaan, jossa ihonväriä ei enää 

nähtäisi. Se, että ihminen ei tunnusta tai tunnista toisen ihonväriä ei vielä johda 

siihen, että eläisimme yhteiskunnassa jossa ihonväreillä ei enää olisi väliä. Ihonvärin 

näkymättömyyden ongelma onkin se, että sitä tarkastellaan aina suhteessa 

valkoisuuteen, tai tarkemmin valkoisuuden ulkopuolisuuteen koko rotukeskustelussa. 

Valkoisuus on helposti post-rotu -keskusteluissa sellainen ihonväri, joka ei itsessään 

sisällä rotua. (Lentin & Titley 2011, 80–81). Dyer muistuttaakin, että valkoisuuden 

hegemonia on kaikkialla: keskusteluissamme, medioissamme ja viihteessämme. 

Valkoisuuden värittömyys heijastuu hyvin esimerkiksi seuraavasta katkelmasta: 

 

We (whites) will speak of, say, blackness or Chineseness of friends, 

neighbours,   colleagues, customers or clients, and it may be in the 

most genuinely friendly and accepting manner, but we don’t mention 

the whiteness of the white people we know. [...] In fact, for most of 

the time white people speak about nothing but white people, it’s just 

that we couch it in terms of “people” in general.  

(Dyer 1997, 2–3) 
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Täytyy kuitenkin muistaa, että myös valkoisuus on sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti 

konstruoitu käsite, jonka määrittelyt ovat muuttuneet ajan ja paikan saatossa. Kuten 

aiemmin luvun alussa totesin, valkoisuuttakin on luokiteltu paremmuusjärjestykseen, 

jolloin joitain ryhmiä on rodullistettu suhteessa hyväksyttävämpään valkoisuuden 

muotoon. Karmivimpia esimerkkejä tästä löytyy toisen maailmansodan ajalta, jolloin 

miljoonia juutalaisia murhattiin heihin liitettyjen rodullisten piirteiden vuoksi.  

Nykypäivänäkään valkoisuus ei ole aivan täysin homogeeninen kategoria. 

Valkoisuutta tarkastelevassa kirjassaan White mediatutkija Richard Dyer 

huomauttaa, että jotkut valkoiset ryhmät ovat edelleen valkoisempia kuin toiset. 

Latinalaisten (esimerkiksi eteläeurooppalaisten) tai juutalaisten valkoisuus on 

vähemmän turvattua kuin anglosaksien tai pohjoismaalaisten valkoisuus.  

  

Etnisyyden, rodun ja valkoisuuden suhde on siis hankala. Jos etnisyyttä määritellään 

ulkoapäin valtaväestön toimesta, niin suomalaisessa kontekstissa sana etninen 

viittaa nimenomaan ihonväriltään tai tavoiltaan riittävästi suomalaisesta 

valkoisuudesta poikkeavaan ryhmään. Etnisellä ravintolalla harvoin tarkoitetaan 

venäläistä tai virolaista ravintolaa, vaikka ne ovat suurimmat 

maahanmuuttajaryhmämme. Valkoisuuden normista poikkeava ihminen joutuu 

perustelemaan poikkeavan etnisyytensä tai ihonvärinsä  – hän on siis rodullistettu 

suhteessa valkoisuuteen, jota ei nähdä itsessään rotuna. Hän ei ole pelkkä ihminen, 

vaan ruskea, musta, aasialainen, monikulttuurinen ihminen. Näin ollen oletan tässä 

tutkimuksessa, että kaikki ei-valkoiset ihmiset ovat jollain tavalla rodullistettuja 

suomalaisessa kontekstissa.   

 

Suomalaisia mediasisältöjä tekevät lähinnä valkoiset ihmiset, tehdään ne myös 

valkoisesta, näennäisen neutraalista näkökulmasta. Tästä syystä ei-valkoisten 

ihmisten representaatiot ovat harvinaisempia. Kuten Dyer toteaa, länsimaalaisissa 

representaatioissa – elokuvissa, museoissa, lehdistössä, mainoksissa– valkoisuuden 

representaatiot ovat suhteettoman yleisiä, niillä on kaikista keskeisimmät ja 

kehittyneemmät roolit, ja ennen kaikkea heitä kuvataan normaaleina, standardi-

ihmisinä (Dyer 1997, 3). Toki Dyerin kirjan kirjoittamisesta on vierähtänyt 20 vuotta, 

ja maailma ympärillämme on muuttunut. Silti on mielenkiintoista selvittää, pätevätkö 

samanlaiset oletukset myös suomalaiseen naistenlehdistöön.  
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2.5. Kulttuuri uutena rotuna 

Kuten useat muutkin tutkijat, myös Lentin ja Titley (2011) tunnistavat rotu-sanan 

ongelmallisuuden, erityisesti poliittisessa keskustelussa. Heidän mukaansa rasismi- 

ja rotu -sanat on ehkä semantiikallisesti voitettu, mutta ideologisesti ei (Lentin & 

Titley, 49, Dyer 1997). Ennakkoluuloja ja syrjintää esiintyy, mutta ne ovat linkittyneet 

pikemminkin kulttuuriin, eikä enää yhtä vahvasti rotuun. Erityisesti Eurooppalaisessa 

kontekstissa ulkomaalaisten fyysisiä piirteitä ei enää pidetä suurimpana uhkana, 

vaan pikemminkin heidän tuomiaan kulttuureja ja tapoja. Tämä näkyy Lentinin ja 

Titleyn mukaan erityisesti monikulttuurisuuskeskustelussa, ja sen yhteydessä 

esiintyvässä islamofobiassa. (emt. 49–51). Toisaalta kirjoittajat myös muistuttavat, 

että rotu ja kulttuuri on aina liitetty vahvasti toisiinsa. 

 

Saman tyyppisiä päätelmiä on myös esittänyt Cambridgen yliopiston 

sosiaaliantropologian professori Harri Englund (2018). Helsingin Sanomissa 

julkaisemassaan mielipidekirjoituksessa hän toteaa, että “kulttuuri määrittää 

kantajaansa siinä missä rotu ennen”. Hänen mukaansa kyse ei kuitenkaan ole täysin 

uudesta ilmiöstä – esimerkiksi Etelä-Afrikkalaiseen apartheid-politiikkaan kuului 

Englundin mukaan tiiviisti ajatus tarpeesta pitää valkoisten ja mustien kulttuurit 

erillään niiden oletetun yhteensopimattomuuden vuoksi. Tämän hetken 

monikulttuurisuuskeskustelun tulehtuneisuus liittyykin enemmän kulttuuriseen 

protektionismiin ja ulkopuolisten kulttuurien pelkoon kuin suoranaisesti ihonväriin 

perustuvaan muukalaisfobiaan. Englund tiivistää uudenlaisen, kulttuuriin liittyvän 

rasismin seuraavasti: 

 

 

Kulttuurin säilyttämisen nimissä tehdyt toimet voivat muuttua myös 

kulttuurin nimissä toteutetuksi sorroksi. Tavat ja perinteet lukkiutuvat 

ylipääsemättömiksi kulttuurieroiksi, joilla kätketään muualta tulleet 

vaikutteet. [...] Valtaväestöön kuuluvilla on varaa valita, milloin 

kulttuuri on juhlinnan aihe ja milloin outojen muukalaisten 

epämiellyttävä ominaisuus. Tästä näkökulmasta suomalaisen 

puukottajan tekoa selittävät päihteet tai mielenterveysongelmat, kun 
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taas maahanmuuttaja ajautuu vastaavaan tekoon takapajuisen 

kulttuurin pauloissa.  

(Englund 2018). 

  

Monikulttuurisuuskeskustelussa onkin usein kyse juuri tästä. Vaikka henkilön 

suoraan biologisiin ominaisuuksiin viittaava rasismi ei enää ole yhtä yleistä ainakaan 

julkisessa keskustelussa, esiintyy sitä vielä nykyisinkin (Rastas 2005, 77). Moderni 

rasismi kuitenkin osoittaa syyttävän sormensa usein eri kulttuuritaustaan, jonka 

oikeellisuus ja “sivistyneisyys” määritellään valtaväestön toimesta. Tällainen rasismi 

voi olla joko rakenteellista tai avointa. Rakenteellisessa rasismissa ideologia on 

levinnyt laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, kun taas avoin rasismi kuvastaa 

pikemminkin yksittäisen ihmisen tietoista rasistista toimintaa. Piilorasismi kuvaa 

puolestaan tilannetta, jossa henkilö ei tiedosta rasistista ajattelutapaansa, jonka 

juuret ovat laajemmalle levinneessä rakenteellisessa rasismissa (Puuronen 2011, 

54–64.). 

Niinpä voidaan ajatella, että kulttuuriakin voidaan omalla tavalla “rodullistaa”.  

 

Suvaitsevaisena itseään pitävä henkilö voi hyväksyä suomalaiseksi Suomessa 

syntyneen, suomalaiseen kulttuuriin assimiloituneen irakilaisitaustaisen nuorukaisen. 

Sama henkilö voi kuitenkin tuomita kovin sanoin irakilaiset turvapaikanhakijat, 

vedoten heidän “yhteensopimattomaan” kulttuuriinsa verrattuna suomalaisiin 

tapoihin. Näin ollen itse ihonväri ei olisikaan ongelma, vaan vieras kulttuuri. 

Kummassakaan tapauksessa kohdehenkilöt eivät ole vapaita ennakkokäsityksistä, 

vaan heidän yhteiskunnallinen arvonsa määrittyy valkoisuuden kautta. Näin voidaan 

ajatella, että kulttuurirasismi on vain rodullista syrjintää uusissa vaatteissa. 

 

Toistaiseksi suomalaisuus koskee usein julkisessa keskustelussa etnistä 

suomalaisuutta, joten siihen, että irakilaistaustaista, Suomessa syntynyttä henkilöä 

pidettäisiin täysin suomalaisena ilman lisämääreitä on vielä matkaa. Valkoisen 

suomalaisen ei tarvitse perustella ihonväriään muille, vaan oletettu suomalaisuus on 

toistaiseksi valkoista. 
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3. IDENTITEETTI 

The question ‘Where are you from?’ contains the message: ‘I think you 

don’t belong here’. 

(Rastas 2005, 153) 

  

3.1 Identiteetti, erilaisuus ja toiseus 

Rotu, ihonväri ja etnisyys liittyvät vahvasti ihmisen identiteettiin, sillä ne määrittelevät 

henkilön kuuluvuuden tunnetta ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. 

Nykyaikaiseen identiteetin tutkimukseen liittyy ajatus, ettei käsite ole pysyvä eikä 

peritty, vaan pikemminkin sellainen, jonka ihminen muodostaa itse (Hall 1999, 259). 

Identiteetti ei myöskään koskaan ole ”valmis”, vaan se muotoutuu ja muuttuu 

ihmisen elämänkaaren aikana (emt, 39.). Identiteetin käsitettä on tutkittu niin 

psykologian, sosiaalipyskologian kuin sosiologiankin näkökulmasta. 

 

Kirjassaan Identiteetti (1999), Stuart Hall erottaa kolme erilaista käsitystä 

identiteetistä: (a) valistuksen subjektin, (b) sosiologisen subjektin ja (c) postmodernin 

subjektin (Hall 1999, 21). Valistuksen subjekti perustuu käsitykseen siitä, että 

ihmisillä on kaikilla samankaltainen ”keskus” tai ydin, jonka olemus määräytyy jo 

syntyessä – identiteetti. Sosiologinen identiteettikäsitys puolestaan korostaa 

ympäristön vaikutusta identiteetteihin: identiteetti on minän ja yhteiskunnan välinen 

vuorovaikutus (Hall 1999, 22). 

  

Tässä työssä syvennyn erityisesti Stuart Hallin sosiologiseen identiteettikäsitykseen, 

jota hän kuvaa seuraavasti: 

  

Sosiologisessa käsityksessä identiteetti silloittaa ”sisäpuolen” ja 

”ulkopuolen” – henkilökohtaiset ja julkisten maailmojen – välistä kuilua. 

Se, että projisoimme ”itsemme” näihin kulttuurisiin identiteetteihin ja 

samalla sisäistämme niiden merkitykset ja arvot, kun teemme niistä ”osan 

itseämme”, auttaa meitä liittämään subjektiiviset tunteemme niihin 
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objektiivisiin paikkoihin, joita asutamme kulttuurisessa ja sosiaalisessa 

maailmassa.  

(Hall 1999, 22). 

  

Identiteettiin kuuluu siis vahvasti tietoisuus itsestä, ja samalla myös toisesta. Jotta 

voimme määritellä itsemme, tarvitsemme toisten ihmisten olemassaoloa. Yksi 

identiteetin määrittelyn työkaluista on sen hahmottaminen, mitä oma identiteetti ei 

ole. Tällainen “he vastaan me” -ajattelu on klassinen identiteetin määrittelyn tapa, ja 

identiteettejä rakennetaankin usein dikotomioiden varaan: mies / nainen, 

heteroseksuaali / homoseksuaali, terve / sairas, normaali / poikkeava, valkoinen / 

musta (tai jotain muuta) (Woodward 1997, 2). Näin ollen esimerkiksi etnisyyden 

määrittely on sidoksissa olemassa oleviin, mutta myös kuvitteellisiin yhteisiin 

identiteetteihin, joihin palaan hetken kuluttua. 

  

Identiteetti pitää sisällään siis useita eri ulottuvuuksia. Yhtäältä se on hyvin 

henkilökohtainen määrittely itsestä, ja toisaalta taas ulkopuolinen, joskus valmiiksi 

annettu reflektio yhteiskunnallisista normeista ja järjestyksestä. Identiteetti ei 

välttämättä yksin siis auta kuvaamaan yksilön suhdetta johonkin yhteisöön, varsinkin 

jos yksilön elinyhteisöt poikkeavat suuresti toisistaan. Siksi kuuluvuuden (belonging) 

käsite auttaakin hahmottamaan, ja erityisesti mittaamaan identiteetin sosiologisia 

merkityksiä monikulttuurisen tai etnisen diversiteetin keskellä (Jones & Krzyzanowski 

2008, 38). 

  

Kenellä on valta määritellä, kuka saa kuulua suomalaisuuteen? Kansallisuus on 

diskursiivisesti ja sosiaalisesti tuotettu kategoria, kuvitteellinen yhteisö (Hall 1999, 

47). Suomalaisuudella voidaan viitata sekä kansallisuuteen että kulttuuri-

identiteettiin. Suomen kansalaisuuden voi saada muun maalainen, mutta voiko hän 

koskaan tulla suomalaiseksi sen kulttuurisessa merkityksessä? Kansallinen 

identiteetti onkin mutkikas kokonaisuus – siihen kuuluu kuitenkin vahvasti määrittely 

siitä, keitä me olemme ja ketkä meihin saa kuulua. 

 

Horstin mukaan journalismi on keskeinen kenttä, jossa toiseuttavaa etnisyyttä 

tuotetaan Suomessa verrattuna suomalaisuuteen (Horsti 2005, 33). Useissa 
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journalistisissa teksteissä vallitseekin oletus valkoisesta lukijasta – ihonväriltään 

valkoisuudesta poikkeavan etnisyys tehdään näkyväksi sanavalinnoilla ja jutun 

kehyksillä. Identiteetin näkökulmasta tämä on kuitenkin ongelmallista, sillä rodullisen 

tai etnisen määritelmän antaminen ihmiselle ei ole vain tietynlaisen henkilöllisyyden 

asettamista hänelle, vaan se vie myös henkilöltä mahdollisuuden vaihtoehtoisilta 

identiteeteiltä, mukaan lukien mahdollisuuden tuntea kuuluvuutta useisiin eri 

kulttuureihin tai etnisyyksiin (Sen, 2006). Jos ei-valkoisen henkilön ihonväriä 

“perustellaan” usein sanavalinnoin, ei hänelle anneta mahdollisuutta kuulua siihen 

tavalliseen massaan, joiden ei tarvitse sen kummemmin avata sukujuuriaan.   

  

Simola ja Rastas (2001) tutkivat artikkelissaan vuonna 2008 esitettyä esitystä, jossa 

kaikki suomalaiset näyttelijät olivat ihonväriltään tummia. Selvityksestä ilmeni, että 

näyttelijöiden juuria käsiteltiin näytelmää käsittelevissä jutuissa siitäkin huolimatta, 

että näyttelijät olivat kertoneet eri yhteyksissä, että kellään heistä ei ole ollut 

minkäänlaista kontaktia Afrikkaan. 

Juurien avaamista voikin pitää kirjoittajien mukaan eräänlaisena kiertoilmaisuna 

ihonvärille, jonka ilmaiseminen koetaan tärkeänä mutta hankalana. Yksi selitys tälle 

on se, ettei Suomessa ainakaan vuonna 2008 ollut olemassa vaihtoehtoisia 

diskursseja, jonka sisällä inklusiivisesta suomalaisuudesta olisi voitu keskustella 

irrallaan maahanmuuttajuudesta – kaikki ihonvärikeskustelu onkin liitetty ainoastaan 

maahanmuuttajakeskusteluun (Simola & Rastas 2008, 173).  

 

Tilanne näyttää kuitenkin erilaiselta vuonna 2018. Koko Hubaran Ruskeat Työt kirja 

muutti julkisesti käytyä diskurssia ihonväristä ja rodusta, ja määritteli suomalaisuutta 

ja ruskeutta uudelleen. Ruskea ihminen on Hubaran mukaan sellainen henkilö, joka 

toiseutetaan valkoisuuteen ja suomalaisuuteen nähden, ja hän käyttääkin sanaa 

synonyyminä rodullistamiselle. Ruskea ihminen ei siis tarkoita mitään tiettyä 

ihonsävyä tai etnisyyttä, vaan koskee laajemminkin ihmisryhmiä, jotka Hubara näkee 

rodullistetuiksi: mustia ihmisiä, romaneja, venäläisiä ja saamelaisia. He ovat siis 

sellaisia ihmisiä, joille ei “suoda tilaa olla valkoisia tai suomalaisia tai normi” (Hubara 

2017, 27). Hubaran kirjan fokus onkin nimenomaan normeissa, ja siinä, kenet 

yhteiskunnassa nähdään sen normaaleiksi edustajiksi. Simolan ja Rastaan esimerkin 

omaisesti hänkin kuvailee tilanteita, joissa hänen suomalaisuuttaan on 
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kyseenalaistettu – jatkuvat kysymykset etnisestä alkuperästä toiseuttavat, ja ovat 

Hubaran mukaan lähinnä kiertoilmauksia ihonvärin “syyn” selvittämiselle. 

 

Sanoilla on siis merkitystä – niillä voidaan toisaalta ylläpitää, mutta toisaalta myös 

haastaa stereotyyppisiä mielikuvia erilaisista vähemmistöistä, tai siitä, kuka saa olla 

suomalainen tai kuulua suomalaiseen yhteiskuntaan (Simola & Rastas 2008, 170). 

Täytyy kuitenkin muistaa, että niin sanottu värisokeus ei myöskään ole välttämättä 

sen parempi asia: se, että tunnistaa eri ihonvärien olemassaolon ei ole rasismia. 

Ainoastaan ne tunnistamalla ja tunnustamalla voidaan tehdä valtarakenteita 

näkyviksi. 

 

3.2 Uusi suomalaisuus 

Yksi Koko Hubaran kirjan keskeisimmistä väitteistä on se, että suomalaisuus on jo 

monipuolistunut aikoja sitten, eivätkä stereotypisen suomalaisuuden määritelmät 

enää päde. Vielä 1990-luvun alussa Suomessa oli vain noin 26 000 

ulkomaalaistaustaista ihmistä, 0,5 prosenttia sen aikaisesta väkiluvustamme 

(Pöyhtäri 2013, 44). Tilanne näyttää nyt hyvin erilaiselta. Vuonna 2017 Suomessa oli 

385 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä, n. 7 prosenttia kokonaisväestöstä. Suurin 

osa heistä asui Uudellamaalla, mutta myös Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja 

Ahvenanmaalla asui suhteellisesti enemmän ulkomaalaistaustaisia ihmisiä kuin koko 

maassa keskimäärin (Tilastokeskus 2017).  

 

Tilastokeskus määrittelee ulkomaalaistaustaiseksi henkilöksi sellaisen ihmisen, jonka 

molemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Sellaiset 

ihmiset, joilla vähintään toinen vanhempi on syntynyt Suomessa lasketaan 

puolestaan suomalaistaustaisiksi 2. Suomen ulkomaalaistaustaisista henkilöistä 373 

325 henkilöä puhui jotain muuta kuin Suomen virallisia kieliä. Kookkaimmat 

vieraskielisten ryhmät olivat suurimpien maahanmuuttajaryhmiemme mukaisesti 

venäjänkielisiä, vironkielisiä sekä arabiankielisiä.  

 

 
2 http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaalaistaustaiset.html, haettu 14.10.2018 
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Mutta kuinka moni suomalaisista tai Suomessa asuvista ihmisistä ovat ihonväriltään 

ei-valkoisia? Heidän osuuttaan koko Suomen väestöstä voikin vain arvailla.  

Kuten aiemmin totesin, Suomi ei tilastoi väestöään etnisyyteen liittyvin perustein, 

vaikka tarve sille onkin tunnustettu. United Nations Economic Commission for 

Europe (UNECE) -järjestön ja Eurostatin yhteisjulkaisun mukaan tiedot väestön 

etnisistä taustoista ovatkin tärkeitä “kulttuurisen monimuotoisuuden ja etnisten 

ryhmien yhteiskunnallisen aseman ymmärtämiseksi sekä syrjinnän vastaisen 

politiikan määrittelyssä ja seurannassa." 3.  

 

Tietoa suomalaisten etnisestä alkuperästä on kuitenkin joskus kerätty – etnisyyttä 

kuvaavia tilastotietoja on viimeksi julkistettu vuoden 1970-väestönlaskennassa, jossa 

selvitettiin romanien, saamelaisten ja ruotsinkielisten osuus väestöstä. Tällä hetkellä 

parhaan kuvan suomalaisen väestön rodullisesta monimuotoisuudesta saa 

tarkastelemalla kansallisuutta, kieltä, sekä syntymämaata koskevia tilastoja. 

Tarkastelun ulkopuolelle jää tosin kokonaan sellaiset henkilöt, joilla vain toinen 

vanhemmista on ulkomaalaistaustainen, tai jotka ovat esimerkiksi adoptoituja 

pääosin ei-valkoisista maista. Myös kolmannen polven ei-valkoiset 

maahanmuuttajat, uudet suomalaiset, jäävät tilastoissamme näkymättömiin. 

Perinteisten etnisten vähemmistöjen, kuten saamelaisten ja romanien tarkkaa 

määrää ei ole myöskään mahdollista todeta, elleivät nämä henkilöt ole itse 

ilmoittaneet äidinkielekseen jonkun muun kuin Suomen kielen.  

Suurimpien maahanmuuttajaryhmiemme afrikkalais- ja aasialaistaustaisten* ihmisten 

yhteenlaskettu lukumäärä on kutakuinkin 105–110 000 henkilöä 4. Tilastoissa 

näkymättömiksi jäävät ei-valkoiset ihmiset muodostavat varmasti vähintään 50 000 

ihmisen lisän kokonaisuuteen. Näin ollen ei-valkoisten ihmisten määrä Suomessa 

voisi olla noin 150 000 henkilön luokkaa.  

 

Kun väestön etnisyyttä kartoitetaan, sille on kuitenkin selkeät raamit – ihmisen 

biologinen perimä tai rotu ei esimerkiksi ole etnisyyden peruste, vaikka joidenkin 

 
3 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_English.pdf, haettu 15.08.2019 
4 https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaalaistaustaiset.html#maittain, haettu 15.08.2019 
* laskelmaan on otettu huomioon kiinalaiset, irakilaiset, somalit, vietnamilaiset, thaimaalaiset, afganistanilaiset, turkkilaiset, iranilaiset, 

intialaiset, syyrialaiset, filippiiniläiset, nepalilaiset, pakistanilaiset, nigerialaiset, bangladeshilaiset, marokkolaiset, kongolaiset (DRC) sekä 

etiopialaiset.  
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maiden kuten Yhdysvaltojen etnisessä tilastoinnissa otetaankin huomioon myös 

väestön fyysisiä piirteitä. Tilastokeskuksen kehitttämispäälikön mukaan on kuitenkin 

tärkeää huomioida, että kansainvälinen väestölaskentasuositus perustuu ennen 

kaikkea etnisen ryhmän omaan käsitykseen sen historiallisesta ja alueellisesta tai 

valtiollisesta alkuperästä. (Nieminen 2013, Tilastokeskus). Itsemäärittelyä 

pidetäänkin tärkeänä, sillä etnisen alkuperän kerääminen on myös aiheuttanut 

hyytäviä seurauksia väärin käytettynä. Esimerkiksi Saksassa tai monessa natsi-

Saksan miehittämissä maissa etnistä alkuperää ei edelleenkään kerätä, sillä toisen 

maailmansodan aikaiset kansanmurhat ja etniset puhdistukset toteutettiin 

hyväksikäyttäen väestörekisteritietoja. 

 

Joka tapauksessa on selvää, että Suomen väestö on monipuolistunut, ja näkyvien 

vähemmistöjen määrä on lisääntynyt. Tästä syystä vierauden ja kulttuurisen 

suomalaisuuden rajoja on syytä määritellä uudestaan – Suomen kansalaisuus on 

periaatteessa kaikille avointa, mutta entä kulttuurinen suomalaisuus? Väestömme 

monipuolistuminen tarkoittaa, että yhä useammat ei-valkoiset ihmiset kokevat 

olevansa täysin suomalaisia.  
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4. MEDIA JA ETNISYYDEN 
REPRESENTAATIOT 
  

Medialla on yhä tärkeämpi rooli sosiaalisen todellisuuden luojana: yhä useammat 

elämänalueet ovat siihen liitoksissa.  

Medioituminen kuvaileekin yksinkertaisuudessaan kulttuurista ja yhteiskunnallista 

prosessia, jossa media lisää jatkuvasti yhteiskunnallista relevanssiaan arkielämän, 

kulttuurin ja sosiaalisten suhteidemme kannalta. Medioituminen on muuttunut 

tärkeäksi maailmanlaajuiseksi metatason prosessiksi, jota tulisi ymmärtää 

samankaltaisesti kuin globalisaatiota, individualisaatiota tai kaupallistumista. 

(Hjarvard 2013, 8–9). 

 Jatkuvien informaatiotulvien keskellä median tehtävänä on muun muassa karsia 

sekamelskaa ja luoda lukijoille ymmärrettäviä kokonaisuuksia, sekä tehdä jatkuvia 

päätöksiä siitä, mitkä ovat tärkeitä aiheita ja mitkä eivät. Medialla on näin auttava 

rooli ihmisten avainkysymyksiin vastaamisessa kuten kuka olen? Mitä minun pitäisi 

ajatella asioista? (Haavisto 2011, 15). Sillä, miten media esittää eli representoi 

rodullistettuja ihmisiä on siis väliä. 

  

Representaatiot ovat symbolisia systeemejä, joiden kautta tuotetaan merkityksiä ja 

joiden avulla positioimme itseämme yhteiskunnassa. Ne tuottavat merkityksiä, joiden 

avulla voimme navigoida elämässä ja ymmärtää keitä olemme (Woodward 1997, 

14). Representaation käsite on keskeinen mediatutkimuksessa. Eri medioissa 

nousevat ja toistuvat kuvat ja tekstit ovat tietynlaisia representaatioita, eli kuvauksia 

todellisuudesta. Väliverronen (1998, 19) kuvaa representaatiota ”jonkin asian tai 

ajatuksen esittämistä sanallisten, äänellisten, visuaalisten merkkien ja symbolien 

avulla”. Kun representoimme, eli esitämme asioita, valitsemme tietynlaisia sanoja ja 

kuvia edustamaan näitä ajatuksia. Representointi tapahtuu näin aina jonkin 

viitekehyksen, kulttuurin tai henkilön toimesta. 

 

Väliverrosen mukaan representaatioihin liittyykin aina representoijan tietoiset tai 

alitajuntaiset käsitykset maailmasta. Täten on mahdollista, että ajoittain viestit 

sisältävät merkityksiä, joita viestijä ei ole niihin tarkoituksenmukaisesti sisällyttänyt 
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(Väliverronen 1998, 19). Sama ajatus pätee viestin vastaanottajaan, jonka oma 

ajatusmaailma ja arvopohja vääjäämättä vaikuttaa siihen, miten hän viestin tulkitsee.  

Mediarepresentaatiot muokkaavat siis käsityksiämme maailmasta ja rakentavat 

todellisuutta. Koska suomalainen media representoi myös rodullistettuja ihmisiä, 

tuottaa se samalla myös tiettyä todellisuutta heihin liittyen. Mutta minkälaista? 

 

Mediatutkimuksessa ajatellaan, että se miten media representoi eri ihmisiä vaikuttaa 

sosiopoliittisiin käsityksiimme maailmasta. Mediasisältöjen viestit eivät kuitenkaan 

yksin tuota merkityksiä, vaan se, millaisissa ympäristöissä niitä subjektiivisesti 

tulkitaan. Täten vaikka jokaisella lukijalla on näennäinen vapaus tulkita viestejä 

tietyllä tavalla, vaikuttaa kuitenkin useat yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 

viitekehykset viestin lopulliseen tulkintaan (McNair 1998, 35). Journalismi on tärkeä, 

vaikkei tietenkään ainoa lähde hahmottaa ja jäsentää maailmaa. Kuitenkin sen rooli 

on ilmeinen ihmisten maailmankuvan syntymisessä ja rakentumisessa, mikä onkin 

tehnyt esimerkiksi etnisten minoriteettien representaatiotutkimuksesta erittäin 

suosittua. 

 

4.1. Katsaus suomalaiseen tutkimukseen 

Vaikka maahanmuutto on lisääntynyt huimasti sitten 1990-luvun, ovat suomalaisten 

kontaktit etnisiin ja kulttuurisiin vähemmistöihin edelleen vähäisiä – valtaosalla 

suomalaisista ei esimerkiksi ole lainkaan tuttua muslimia henkilöä 5. Tällöin 

muslimeista tehdyillä mediarepresentaatioilla on suuri merkitys väestön mielikuviin 

näistä ryhmistä (Horsti 2005, 33), vaikka etnisiä ja kulttuurisia vähemmistöjä ei voida 

suoraan rinnastaa maahanmuuttoon.  

 

Verrattuna väestömme etniseen moninaisuuteen Suomessa on tehty runsaasti 

tutkimusta maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen mediarepresentaatioista. 

Sari Pietikäinen (2000), Pentti Raittila (2002),  Karina Horsti (2005) ja Camilla 

Haavisto (2011) ovat kaikki osaltaan tutkineet maahanmuuttajien representaatioita ja 

toiseuden rakentumista uutismedioissa. Tämän lisäksi laajoja selvityksiä on tehty 

 
5 https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005700357.html, haettu 31.05.2018 
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myös mm. Islamin mediarepresentaatioista (Maasilta 2008), eri diasporien omasta 

mediankäytöstä (Nikunen 2011), rasismista Suomessa (Puuronen 2011) sekä mm. 

sosiaalisen median maahanmuuttovastaisista puheenvuoroista (Horsti & Nikunen 

2013).  Voidaan kuitenkin sanoa, että kotimainen kirjallisuus aiheesta on pitkälti 

keskittynyt eri uutismedioiden diskursiiviseen tutkimukseen – etnisyyden 

representaatioita juuri aikakausilehdistössä on tutkittu hyvin vähän suomalaisessa 

kontekstissa. Tämän mediamuodon merkittävimmät tutkimukset ovat paneutuneet 

etnisyyden ja rasismin tutkimiseen nuortenlehdistössä (Markkanen 2003), sekä 

hiljattain laajemmin aikakausilehdistön representaatioihin etnisistä vähemmistöistä ja 

maahanmuuttajista (Pöyhtäri 2014).   

 

Vaikka tutkimuksen tarkat fokukset ovat olleet erilaisia, on tutkimuksissa 

löydettävissä samankaltaisia tuloksia. Sekä Pietikäinen, Raittila, Horsti ja Haavisto 

ovat todenneet, että erityisesti turvapaikanhakijoita koskeva uutisointi on ajoittain 

ollut Suomessa tyypittelevää ja tuomitsevaa. On puhuttu “maahanmuuttajatulvista” 

(Horsti 2005, 124 ja Raittila 2002, 29) ja pakolaisaalloista, joiden sopeutumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan on epäilty. 

 

Etnisten vähemmistöjen ja etenkin maahanmuuttajien vertautuminen 

“suomalaisuuteen” ovatkin olleet kaikkien tutkijoiden mukaan havaittavissa 

sanomalehtiteksteissä. Raittilan mukaan monikulttuurisuuden ihailusta huolimatta 

tänne muuttajien haluttaisiin olevan kaltaisiamme: “ Eksoottisella tavalla saa olla 

erilainen, mutta aikakäsitys, työkäsitys ja muut kulttuuriset piirteet pitäisi omaksua 

meiltä, etnisiltä suomalaisilta.” (Raittila 2002, 208).  

 

Niin sanotut “tavalliset” etniset vähemmistöt ovat myös olleet vähemmällä huomiolla 

sanomalehdistössä (Haavisto 2011, 179). Esimerkiksi iltapäivälehdistössä suuri osa 

etnisten vähemmistöjen edustajia olivat Haaviston mukaan joko julkisuuden 

henkilöitä, tai sitten rikollisia. Etenkin taide-, viihde- ja kulttuurialan kirjoituksissa 

etnisten vähemmistöjen edustajat nähtiin positiivisemmassa valossa. 

Länsimaalaisessa valtavirta-aikakausilehdistössä onkin perinteisesti erottunut 

muutamia ammattikuntia, joiden kontekstin sisällä esiintyy enemmän rodullistettuja 

ihmisiä. Urheilu sekä populaarikulttuuri ovat tyypillisiä esimerkkejä tästä (Covert 

2008, 235).  
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Maahanmuuttajien uhkaavuus näkyi Pöyhtärin mukaan myös osassa aikakausilehtiä. 

Hänen vuosina 2003–2006 toteutettu tutkimus vertaili suomalaisen ja hollantilaisen 

aikakausilehdistökentän representaatioita etnisistä vähemmistöistä ja 

maahanmuuttajista.  Pöyhtäri toteaa, että aikakausilehdet representoivat näitä 

ryhmiä joko uhkina, hyödykkeinä, uhreina tai suoranaisina juhlinnan kohteina 

(Pöyhtäri 2014, 245).  

 

Jos sanomalehdissä ei koommin näy “tavallisia” etnisten vähemmistöjen edustajia, 

aikakausilehdistössä tilanne oli toisenlainen. Aikakausilehtien sisältöjen tarkoitus on 

usein luoda jonkinlainen emotionaalinen tunne juttuun ja saada lukija viihtymään 

(Pöyhtäri 2014, 79). Tästä syystä niissä esiintyykin usein tarinallistettuja ja 

tunteellisia kehyksiä johonkin ilmiöön nähden: tavallisten ihmisten selviytymis- tai 

inspiraatiotarinat ovat hyvin yleisiä. Erityisesti naistenlehtien tarinallisissa sisällöissä 

korostui kaksi viimeistä tapaa esittää etnisiä vähemmistöjä Pöyhtärin mukaan (emt., 

8).  Tutkimukseni tarkoitus onkin tutkia, minkälaisia nämä representaatiot ovat, 

liittämättä niitä välttämättä rasismikeskusteluun. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

5. AINEISTO JA MENETELMÄT 

5.1 Aineiston valinta: naistenlehtien yhteiskunnallisesta roolista 

Naistenlehdet myyvät omalla tavallaan jotakin ideaalia tai näkemystä siitä, mitä 

elämä on tai mitä sen tulisi olla. Ne eivät epäröi ottaa kantaa, ja suorastaan 

kehottavat ja ohjeistavat lukijoitaan kohti oikeita valintoja. Aikakausilehtien 

kaupallinen tarkoitus onkin pikemminkin viihdyttää kuin uutisoida asioista 

objektiivisesti, ja tämä näkyy selvästi niiden juttujen sävyssä. Julkaisujen menestys 

riippuu pitkälti niiden tilaajamääristä, joten vahvan yhteisöllisen aseman luominen on 

avainasemassa lehtien tuotannossa. Nämä tavoitellut yleisöt pitkälti määrittelevät 

aikakausilehden toimituksellisten sisältöjen teemoja, sekä myös julkaisun visuaalista 

ilmettä. (Pöyhtäri 2014, 78). 

 

Naistenlehdillä tarkoitetaan yksinkertaisesti naisille suunnattuja aikakausilehtiä.   

Aikakausilehdillä on edelleen vahva asema suomalaisessa yhteiskunnassa (Pöyhtäri 

2014), joten ne soveltuivat mielestäni täydellisesti tutkimuskysymykseni 

selvittämiseen. Jos naistenlehdet toimivat jonkinlaisena kulttuurisena 

keskustelualustana ja heijastuksena nykyajasta, on mielestäni arvokasta tutkia, 

miten rodullistetut ihmiset näkyvät lehtien sivuilla tällä hetkellä.  

 

Suomen Aikakausilehtiliitto määrittelee aikakausilehdet sellaisiksi tilattaviksi tai 

irtonumeroina ostettaviksi julkaisuiksi, jotka ilmestyvät vähintään kerran vuodessa. 

Lehti voi olla painettu missä tahansa muodossa, ja toimia myös täysin digitaalisesti .  

  

Aikakausilehdet eivät siis pyri tavoittamaan koko kansakuntaa sanomalehtien tavoin, 

eikä niiden välittämä kuva totuudesta ja tavoiteltavasta elämäntyylistä välttämättä 

kohtaa massojen ajatuksia ideaalista elämästä (Pöyhtäri 2014, 78). Ne eivät 

myöskään pyri objektiivisuuteen, vaan saattavat esittää omia idealistisia kantojaan 

avoimesti. Täten analyysissäni minun on syytä huomioida myös kohderyhmät, 

kenelle tutkimiani journalistisia sisältöjä luodaan. 
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Suosittuudestaan huolimatta naistenlehdet kärsivät imago-ongelmasta – 

naistenlehtijournalismilla on usein matalampi positio laatujournalismin hierarkiassa. 

Naistenlehtien sisällöistä puhutaan “hampaattomina, makeilevina ja imelinä”, ja 

niiden formaatteihin liitetään edelleen kielteisiä asenteita (Ruoho & Saarenmaa 

2011, 8–10). 

Kritiikki naistenlehtiä kohtaan alkoi vahvimmin 1960–1970 -lukujen taitteen 

kulttuurimurroksessa. 1960-luvulla mediakenttä muuttui, ja television saapuminen, 

lehtikonseptien moninaistuminen sekä julkkiskulttuurin muodostuminen kaikki 

vaikuttivat osaltaan siihen, että naistenlehtien tyyliä kritisoitiin muihin “fiksumpiin” 

mediamuotoihin verrattuna (Ruoho & Saarenmaa 2011, 8) 

 

Vaikka naistenlehtien sisällöt muodostuvat paljolti kevyiltä vaikuttavista asioista (mm. 

muoti, kauneus, trendit, sisustus…) on niillä kuitenkin vahva yhteiskunnallinen 

vaikutusvalta. Naistenlehtien lukijoilla saattaa olla hyvinkin tiivis ja intohimoinen 

suhde lehteensä, ja näin naistenlehdet ovat osa lukijoidensa elämäntapapolitiikkaa. 

Lehdet voivat toimia kokonaisen ikäkauden tai elämänvaiheen ohjekirjasina: Miten 

pukeutua työhaastatteluihin, miten tehdä nopeaa arkiruokaa, tai miten ottaa ilo irti 

eläkkeestä (emt, 38). Näihin kaikkiin ohjeisiin, ja muihinkin naistenlehtien sisältöihin 

liittyy myös vahvasti elämän tavallisia ja maailmankuvallisia ajatuksia, vaikkei jutut 

olisi itsessään poliittisia. Esimerkiksi suomalaiset naistenlehdet ovat historiansa 

aikana ahkerasti osallistuneet kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen, sekä 

esimerkiksi naisten ja miesten välisten valtasuhteiden tasa-arvoistamiseen (Ruoho & 

Saarenmaa 2011, 12). 

  

Naistenlehdet ovatkin suosittuja tutkimuksen kohteita sillä niiden sisällöt kiinnittyvät 

tavalla tai toisella aikansa yhteiskunnallisiin keskusteluihin (Ruoho & Saarenmaa 

2011, 12). Aikakausilehdet toimivatkin yhteiskunnan tilan peileinä (Kivikuru 1996, 1). 

Suomessa kattavia naistenlehtitutkimuksia on tehnyt mm. Töyry (2005) ja 

Saarenmaa (2010), ja naistenlehdet -hakusanalla löytyy lähes 50 gradua pelkästä 

Helsingin yliopistosta 6. Tutkimuksen painopisteet ovat hyvin moninaiset: 

 
6https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17738/search?rpp=10&etal=0&scope=&query=naistenlehdet&page=5&sort_by=0&order=DESC, 

haettu 28.05.2018 
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naistenlehtiä on tutkittu niin kielitieteen, sosiologian kuin kasvatustieteiden linssien 

läpi.  

Kohdistan tässä työssä naistenlehtiin samankaltaisen katseen kuin Ruoho ja 

Saarenmaa, jotka näkevät naistenlehdet “diskursiivisen julkisen tilan rakentajina ja 

näkyvyyden tuottajina” nostamilleen ja haastattelemilleen ihmisille. Naistenlehdet 

tarjoavat siis tietyille toimijoille alustan, jolla he voivat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. 

(emt. 9). 

 

5.2 Aineiston määrällinen sisällönerittely 

Aineistonani tässä työssä oli neljän suurimman suomalaisen aikakausilehtitalon 

(Sanoma, A-Lehdet, Otavamedia, Aller) naistenlehdet syksyltä 2017 (aikaväli elokuu-

joulukuu 2017). Sittemmin lehtitalot ovat uudelleen järjestäytyneet, ja lähes kaikki 

Allerin paperilehdet siirtyivät Fokus Median omistukseen. Myös osa Sanoman 

omistamista aikakausilehdistä siirtyivät alkuvuodesta 2018 samaisen mediatalon 

alle.  

 

Lehdet valikoituivat tutkimukseeni pitkälti heidän itse ilmoittamiensa teemojen ja 

yleisöjen mukaisesti. Tarkastelupiiriin sisältyi selkeästi itsensä naistenlehdiksi 

luonnehtivat mediat, sekä sellaiset lehdet, joiden pääkohderyhmänä olivat naiset, 

mutta joilla ei ollut selkeää harrasteprofiilia. Näin ollen aineistosta rajautui pois mm. 

sisustuslehdet, matkailulehdet, urheiluun keskittyvät lehdet, sekä ruoka- ja 

puutarhalehdet, vaikka niiden pääasiallisena kohderyhminä olisivatkin olleet naiset. 

Kaikkien naistenlehtien kohdalla lehden fokus ei kuitenkaan ole yhtä selkeästi 

määriteltävissä. Rajatapauksissa aineistoon valikoitumisen perusteena oli lehden 

lukijaprofiili – pois jäivät sellaiset lehdet, jotka ilmoittivat naislukijoidensa määrän 

olevan alle 65 prosenttia. Tiedot haettiin Mediakortit -verkkosivulta, joka ylläpitää 

ajankohtaista tietoa aikakausilehdistä ja niiden lukijaprofiileista mainostajia varten.  

 

Aineistoon valikoitui lopulta 22 lehteä, joita oli yhteensä 149 numeroa syksyn 2017 

aikana. Selattavia sivuja oli melko paljon: yhteensä 14 041 kappaletta. 
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Lehtitalo Lehdet Lukijamäärä 

Numerot yhteensä 
syksy 2017 

Naislukijoi
ta % 

A-Lehdet Eeva 363 000 5 86 

 

Kauneus & 

Terveys 176 000 7 88 

 Kotivinkki 202 000 10 87 

 Trendi 74 000 4 90 

 Voi Hyvin 151 000 4 79 

Aller Elle 52 000 4 90 

 Oma Aika 67 000 7 78 

Otavamedia Anna 234 000 19 84 

 Kaksplus 54 000 5 76 

 Kotiliesi 226 000 13 78 

 Kotilääkäri 120 000 4 73 

 Viva 85 000 5 82 

Sanoma Cosmopolitan 91 000 5 84 

 E.T 317 000 8 69 

 Gloria 121 000 5 86 

 Hyvä Terveys 366 000 5 76 

 

Kodin 

Kuvalehti 303 000 9 83 

 Me Naiset 236 000 20 84 

 Meidän Perhe 61 000 5 85 

 Vauva 52 000 5 78 

Yhteensä   149  
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5.3 Menetelmät 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli hahmottaa kuinka paljon sekä kuvallisia että 

tekstillisiä representaatioita rodullistetuista ihmisistä ylipäätänsä oli suomalaisessa 

naistenlehdistössä syksyllä 2017. Tähän tarkoitukseen soveltui parhaiten 

määrällisen tutkimuksen piirteitä soveltava menetelmä, jonka mukaan 

representaatiot lasketaan ja kategorisoidaan systemaattisesti ja toistettavasti. Koska 

tutkimuksen tarkoitus on myös selvittää, millaisia nämä representaatiot olivat, 

tarvittiin myös laadullisia tutkimusmenetelmiä avuksi.   

5.3.1. Määrällinen kartoitus: Kuinka paljon aineisto sisälsi 

representaatioita ei-valkoisista ihmisistä? 

Toteutin analyysissäni sisällönerittelyn ei-valkoisten ihmisten representaatioista sekä 

kuvallisesti, että laskien jutut, joissa heitä esiintyi. Tuomen ja Sarajärven (2002, 107-

108) mukaan sisällön erittelyllä tarkoitetaankin kvalitatiivista analyysiä, jossa 

kuvataan määrällisesti jonkun tekstin tai kokonaisuuden sisältöä.  

Tutkimuksen relevanssin vuoksi oli tärkeää sekä ymmärtää, kuinka paljon ei-

valkoiset ihmiset näkyivät lehtien kuvallisissa sisällöissä, sekä paljonko kirjoitettuja 

juttuja rodullistetuista ihmisistä julkaistiin naistenlehdissä syksyllä 2017. Tälle 

lehtityypille ominaisesti kirjoitettujen juttujen yhteydessä esiintyi paljon kuvia, mutta 

toisaalta naistenlehdissä on myös paljon toimituksellisia sivuja, jotka eivät sinällään 

sisältäneet kirjoitettua juttukokonaisuutta, vaan pelkkiä kuvia (tässä työssä lasken 

kirjoitetuksi jutuksi tekstikokonaisuudet, jotka pitävät sisällään yli 150 sanaa). Näin 

parhaaksi ensin tehdä kuvallisen kartoituksen, ja sen jälkeen syventyä juttuihin, jotka 

kuvien yhteydessä esiintyivät, jos esiintyivät.  

 

Työ alkoi siis kuvallisten sisältöjen laskemisella. Ensimmäinen määrällistä 

sisällönerittelyä taustoittava kysymys oli, että kuinka monella sivulla aineiston 
lehdissä esiintyi valokuva ei-valkoisesta ihmisestä.  

Sisällönerittelyni onnistumisen kannalta minulla oli oltava hyvin selkeät teoreettiset 

raamit sille, miten määrittelisin jutuissa ja kuvissa ei-valkoisen ihmisen. Valkoisuuden 

määritteleminen on lähtökohtaisesti ongelmallista, kuten teoriaosiossa pohdinkin. 
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Erityisesti kuvallisten sisältöjen kohdalla henkilön ihonvärin määrittely on herkkää 

tasapainottelua, sillä pelkällä visuaalisella kartoitusmetodilla ei ole mahdollista saada 

tietoa henkilön todellisesta etnisestä alkuperästä. Näin ollen voin lopulta puhua vain 

näkyvästä valkoisuudesta tai ei-valkoisuudesta, enkä tehdä kiveen hakattuja 

päätelmiä henkilön alkuperästä, tai vielä vähemmän rodullisesta identiteetistä. 

Näkyvä valkoisuus on Richard Dyerin mukaan monimutkainen ja epätarkka sekoitus 

elementtejä: vaaleaa- tai punakkaa ihoa, mutta myös teräviä kasvonpiirteitä, sekä 

tiettyä väriskaala hiusten ja silmien väreissä (Dyer 1997, 42).  

Dyerin määritelmään pohjautuen ei-valkoinen ihminen tarkoittaa tässä kartoituksessa 

sellaista henkilöä, joka ei ulkoisesti täytä Dyerin näkyvän valkoisuuden sosiaalista 

normia vaaleasta ihosta sekä valkoisiksi nähdyistä piirteistä.  

 

Lähestyin aineistoa perinteisin metodein: selasin manuaalisesti lehtiä lehtitaloittain, 

ensin taulukoiden jokaisen yksittäisen lehden kokonaissivunumeromäärän. Tämän 

jälkeen laskin jokaisen lehden mainos- ja ilmoitussivut, sekä sellaiset ei-

toimitukselliset sivut, joissa lehden formaatissa esiintyivät toistuvasti. Tällaisia sivuja 

olivat muun muassa pelisivut (sudoku, ristikot), sekä erinäiset ilmoitussivut ja 

lukijakilpailusivut. Nämäkin sivut kuitenkin taulukoitiin, jotta jokaisen lehden kohdalla 

oli mahdollista selvittää toimituksellisesti tuotettujen sivujen kokonaismäärä. Näistä 

sivuista käytän lyhennettä MI (mainos- ja ilmoitussivut). Ensikartoituksen jälkeen 

laskin jäljelle jäävät sivut, joissa esiintyi kuvallisesti ei-valkoinen ihminen yllä 

esittelemälläni, Dyerin teorioihin perustuvan visuaalisen kriteeristön mukaisesti. 

Henkilön kasvojen tuli olla selvästi näkyvissä, ja ihonvärin selkeästi havaittavissa. 

Kuvat, joissa henkilön ihonväri tai etnisyys oli hankalasti määriteltävissä jätettiin 

kartoituksesta pois. Näistä sivuista käytän lyhennettä EVI (ei-valkoinen ihminen). 

 

Useat lehdet ovat oman havaintoni mukaan alkaneet käyttämään ei-valkoisia ihmisiä 

kuvallisissa sisällöissään mm. kauneus- ja muotijuttujen yhteydessä, vaikkei itse 

kirjoitetuissa jutuissa näkyisi sama monimuotoisuutta. Huomioitavaa on, että 

kartoitus ei kerro lehtien kuvien kokonaismäärää tai tutkimuksen kannalta oleellisten 

kuvien suhdetta lehtien kokonaiskuvamäärään, vaan pelkästään löydettyjen kuvien 

suhteutumista lehden sivumäärään. 

 

 



 38 

Kuvallisen kartoituksen jälkeen siirryin tekemään määrällisen sisällönerittelyn 

aineiston teksteistä: kuinka monta kirjoitettua juttua kuvien yhteydestä löytyi? 

Missä julkaisuissa ne olivat?  

 

Kuten aiemmin todettu, kotimaisissa tutkimuksissa ei ole koommin selvitetty 

mediarepresentaatiota suoraan henkilön ihonvärin kautta, vaan pikemminkin etnisen 

taustan tai maahanmuuttoa koskevan sanaston mukaan. Tämä voi johtua monesta 

eri syystä. Kaikki edellä mainitut tutkijat ovat valkoihoisia, joka asettaa heille tiettyjä 

haasteita tämän tyyppisen aiheen tutkimisessa: valkoihoinen voi kokea etnisyydestä 

puhumisen vaikeaksi, varsinkin jos hän itse tiedostaa rodullisen valta-asemansa. 

Tutkijana minun sukujuureni “suojaavat” minua tältä pulmalta: suomalais-

senegalilaisena olen itsekin ei-valkoinen, jolloin ihonvärin tunnistaminen ja luokittelu 

on kenties minulle sallitumpaa.  

 

Naistenlehtien sisällöt ovat hyvin monipuolisia ja kuvallisia, ja juttutyypit vaihtelevat 

muoti- ja kauneusjutuista lyhyisiin nostoihin. Työn selkeyden vuoksi keskityin 

ainoastaan henkilöjuttuihin (minimissään 150 sanaa), joissa oli selkeä päähenkilö – 

valkoinen tai ei-valkoinen.  

Tarkasteltavien juttujen piti myös sisältää kuva ei-valkoisesta ihmisestä pää- tai 

sivuhenkilön roolissa. Tämä päätös syntyi siksi, että arviointini henkilön ei-

valkoisuudesta perustui ainoastaan visuaalisiin seikkoihin. En halunnut tehdä 

päätelmiä henkilön ihonväristä esimerkiksi pelkän nimen perusteella – tällöin olisin 

itsekin syyllistynyt rodullistamiseen. Päätin aineiston kartoitusvaiheessa, että 

poikkeuksena olisi ollut sellaiset jutut, joiden pääosassa olisi nimeltä esiintynyt 

selkeästi julkisuudessa tunnettu, ei-valkoinen julkisuuden henkilö. Tällaisia 

kuvattomia juttuja ei kuitenkaan löytynyt. Naistenlehtien artikkelit olivat useimmiten 

tyyliltään henkilöjuttuja, joten lähes kaikkien tekstien yhteydessä esiintyi kuva.  

 

Kuvien osalta yksinkertaisesti laskin, monella lehden sivulla esiintyi ei-valkoinen 

ihminen. Matkailujutut (kolme kappaletta) jätin tosin kokonaan tarkastelun 

ulkopuolelle. Niiden kuvissa saattoi esiintyä ei-valkoisia ihmisiä, mutta teksteissä 

selkeän päähenkilön puuttuessa en laskenut niitä mukaan kokonaisuuteen.  
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Kun kuvakartoitus oli valmis, laskin kaikki artikkelit, joiden yhteydessä niitä oli. 

Artikkelien laskemisen lisäksi huomioin myös sen, monessa eri lehtinumerossa ei-

valkoisia ihmisiä esiintyi, sekä sen, että oliko artikkelin pää- tai sivuhenkilön etnisyys 

mainittu. 

5.3.2. Laadullinen tutkimus: Miten ei-valkoisia ihmisiä kehystettiin?  

Kehykset auttavat jäsentämään ja ymmärtämään journalismin yhteiskunnallisia 

funktioita. Kehyksen termillä (frame) viitataan ”kognitiiviseen tulkintakehikkoon, jonka 

avulla ihmiset järjestelevät kokemusmaailmaansa”. Näitä kehyksiä luodessaan 

ihmiset koostavat kokemistaan vihjeistä (cue) kokonaisuuksia pyrkiessään 

ymmärtämään ympäröivää maailmaa. (Horsti 2005, ref. Goffman 1994).  

Goffmanin mukaan kehyksiin liittyy olennaisesti samankaltainen moninaisuus kuin 

Väliverrosen representaatiokuvausissa – ihmiset saavat väistämättä erilaisia vihjeitä 

eri tilanteista, ja toisaalta ihmiset saattavat kehystää eri tilanteita hyvin eri tavoin 

(Horsti 2005, 49).  

  

Mediatutkimuksessa kehysanalyysi ja journalistiikan tutkimus ovat hyvin vahvasti 

nivoutuneita toisiinsa. Karina Horsti mm. paneutuu tutkimuksessaan ajatukseen, että 

samaa teemaa (esimerkiksi maahanmuutto) voidaan kehystää journalistisissa 

teksteissä hyvin eri tavoin. (Horsti 2005, 51). Maahanmuuttoa voidaan muun muassa 

kehystää uhkana, tai päinvastoin mahdollisuutena rikastuttaa suomalaista kulttuuria. 

Tästä syystä sosiologi Todd Gitlinin mukaan mediatutkimuksen tehtävä onkin nostaa 

median käyttämiä kehyksiä näkyviksi – jutut eivät koskaan ole täysin objektiivisia. 

Hänen mukaansa yleisesti käytetyt kehykset ovat usein tiedostamattomia ohjenuoria, 

joiden avulla media valikoi mitä asioita nostetaan esille, mutta myös mitä jätetään 

kertomatta jostain asiasta tai ilmiöstä (Gitlin 1980, 7).  

  

Journalismi siis kehystää sen, miten hahmotamme maailmaa. Kuten Esa 

Väliverronen tyhjentävästi kuvailee, ”kehystämällä mediat jäsentävät yksittäisiä 

tapahtumia ja laajempia ilmiöitä ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, jolla on omat 

syynsä ja seurauksensa. Tapahtumia tai ilmiöitä on mahdollisuus määritellä useiden 

eri tulkintakehysten valossa, jolloin ne näyttäytyvät erilaisina. Kehys sisältää tietyn 

ennakkokäsityksen siitä, miten todellisuus on rakentunut. Sen pohjalta jäsennetään 
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uudet tiedot, havainnot ja kokemukset osaksi tiettyä kokonaisuutta.” (Väliverronen 

1996, 108-109). Myös Risto Kuneliuksen (1997) tulkinnat kehysten vaikutuksista 

tukevat Väliverrosen ajatusta. Kuneliuksen mukaan tietyt assosiaatiot alkavat 

yleistyä vastaanottajien mielissä kun niitä tarjotaan tarpeeksi usein ja 

yhdenmukaisesti (Kunelius 1997, 128-129). Koska kehykset perustuvat 

subjektiiviseen käsitykseen maailmasta, ovat ne väistämättä toisistaan poikkeavia 

esimerkiksi aikakausilehtiä tarkasteltaessa. Mikäli jotkut kehykset toistuvat jotain 

asiaa kuvattaessa, on kuitenkin pohtimisen arvoista selvittää niiden rakennetta ja 

mahdollisia syitä.  

 

Kenellä on valta päättää, miten jostain asiasta puhutaan? 

Kehysanalyysiin liittyykin vahvasti vallan käsite, ja yksi sen tavoitteista on purkaa 

hegemonisia valta-asetelmia, ja tehdä niitä näkyviksi (Horsti 2005, 71) 

Tämä liittyy ajatukseen siitä, että toimittaja ei tule toimitustilanteeseen ilman 

ennakkokehyksiä: jo juttua ideoidessa päätetään yleensä se, miten artikkeli 

kehystetään (Horsti 2005, 53). Kehysvalinnat puolestaan voivat johtua monista 

piilevistä sosiaalisista käytännöistä ja normeista, joita yksittäisellä toimittajalla on. 

Ne ovat siis tavallaan poimintoja todellisuudesta. 

 

Kehyksiä tarkasteltaessa on hyvä myös huomioida diskurssin käsite, joka on niin 

ikään mediatutkimukselle keskeinen teoriapohja. Diskurssilla tarkoitetaan puhetapaa, 

jonka avulla jostain asiasta keskustellaan. Median kehyksistä löytyy siis useita 

diskursiivisia piirteitä, sillä diskurssit mahdollistavat aiheen näkemisen jollain tietyllä 

tavalla mutta myös rajoittavat muita tapoja, jolla jotakin aihe voitaisiin esittää 

(Väliverronen 1998, 20). 

  

Tämän työn tarkoitus on saada selville, että toistuuko naistenlehdissä tiettyjä tapoja 

kehystää ei-valkoisia ihmisiä, niin laaja ja heterogeeninen ryhmä ihmisiä kun se 

onkin.  

 

Sisällönerittelyn jälkeen lähestyin siis aineistoa ensiksi poimimalla kaikki sellaiset 

lehtijutut, joiden pääosassa oli ei-valkoinen henkilö.  Sen jälkeen tutkin niistä 

mahdollisesti löytyviä yhteneväisyyksiä Gamson & Laschin (1983) 

kehysanalyysiteorian avulla. Heidän mukaansa kehysanalyysin avulla voidaan 
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tarkastella tapoja, joilla jotain tapahtumaa tai teemaa kuvataan (framing devices) tai 

keinoja, joilla tapahtumia perustellaan (reasoning devices) (Gamson & Lasch 1983). 

Gamsonin ja Modiglianin määrittelemiä kehystämisen keinoja (framing devices) ovat 

metaforat, esimerkit ja rinnastukset, iskulauseet ja nimeämiset sekä kuvailut ja kuvat. 

Tässä työssä käytän Karina Horstin ytimekkäitä kuvailuja Gamsonin ja Laschin 

alkuperäisteoriasta, sillä hän on käyttänyt niitä saman tyyppisessä kontekstissa 

tutkiessaan maahanmuuttajien uutisointiin liittyviä kehyksiä.  

Seuraavaksi esittelen kehystämisen keinoja Horstin (2005) kiteytyksiin nojautuen.  

 

Metaforat 

Metaforat toimivat laajasti ajateltuina kehyksien tavoin: ne auttavat ymmärtämään 

abstraktejakin asioita. Metaforat ovatkin tyypillisiä journalistisissa teksteissä, ja 

kehysanalyysissä niiden tunnistamista ja tulkitsemista pidetään tärkeinä keinoina 

tekstien yhteiskunnallisen merkitysten ymmärtämisessä. (Horsti 2005, 73). 

Esimerkiksi uutisjournalismissa metaforia käytetään paljon, ja käytämmekin niitä 

kuvaamaan laajoja kokonaisuuksia ja sosiaalista toimintaa. Tyypillinen talousteksti 

esimerkiksi käyttää kielikuvia kasvu tai romahdus; metaforassa puhutaan siis jostain 

aiheesta toisen aiheen käsittein. Horstin tutkimissa maahanmuuttoa ja 

turvapaikanhakijoita koskevissa journalistisissa teksteissä metaforia löytyikin 

roimasti. Muun muassa tulvan tai hyökyaallon metaforaa käytettiin ahkerasti 

kuvailemaan Suomeen saapuvia ihmisiä (Horsti 2005, 73). Vuoden 2015 jälkeisen 

turvapaikanhakijakriisin yhteydessä journalistiset tekstit ovat tukeutuneet 

samankaltaiseen termistöön omien havaintojeni pohjalta.  

Horstin mukaan kehykset muodostuvat hallitseviksi esimerkiksi toiston kautta (Horsti 

2005, 72). Mielestäni tämä kiteyttää hyvin kehysanalyysin relevanssin journalistisia 

tekstejä tutkittaessa. Onkin mielenkiintoista pohtia, kuinka moni suomalainen on 

esimerkiksi oppinut yhdistämään turvapaikanhakijat hallitsemattomaan tulvaan, ja 

perustamaan mielipiteensä heistä tähän nimenomaiseen metaforaan. 

Kuten aiemmin todettu, naistenlehtien sisällöt poikkeavat journalistisista sisällöistä 

muun muassa niiden negatiivisuutta välttelevin puhetavoin. Aineistoni jutut olivat 

kaikki luonteeltaan henkilöjuttuja. Henkilöjutuille on tyypillistä antaa puheenvuoro itse 

haastateltavalle, jolloin toimittajan omille tulkinnoille tilanteesta jää vähemmän tilaa. 
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Harvat löydetyt metaforat liittyivät lähinnä tekstin dramatisointiin, eikä niinkään jonkin 

todellisuuden esittämiseen.  

Esimerkit ja Rinnastukset 

Esimerkeillä ja rinnastuksilla tuotetaan tekstille konteksti, ja lukijan on niiden avulla 

helpompi sijoittaa tapahtumia ja niiden merkityksiä johonkin (Horsti 2005, 74). 

Esimerkit myös tuottavat merkityksiä – niitä käytetään tekstissä tehokeinoina 

nostamaan asioita, joita journalismi kokee tärkeiksi henkilöön tai ilmiöön liittyen.  

Horstin mukaan esimerkit ja rinnastukset määrittävät, miten jotakin teemaa 

käsitellään journalistisissa teksteissä.  

Iskulauseet ja nimeämiset  

Horsti määrittelee nimeämiset metaforan kaltaisiksi voimakkaan määrittelyn keinoksi. 

Nimetessä ja tätä nimeä toistettaessa iskulauseiden muodossa vahvistetaan tiettyjä 

perspektiivejä – nimen saadessaan tapahtumasta tulee ilmiö (Horsti 2005, 75). 

Otsikot ovat esimerkiksi vahvoja nimeämisen keinoja. Kenellä on valta nimetä jokin 

ilmiö tai tunne joksikin? Horstin vahva rinnastus nimeämisestä ja ilmiöistä tuntuu 

turhan voimakkaalta, mutta siitä olen samaa mieltä, että nimeämällä jokin asia siitä 

tulee konkreettisempi ja näkyvämpi. 

Analyysin helpottamiseksi valitsin iskulauseiksi ainoastaan juttujen sisältämät nostot 

ja väliotsikot, joita toimittaja oli valinnut jutussa käytettävän.   

Kuvailut ja kuvat 

Kehysanalyysi ottaa tekstien lisäksi huomioon myös kuvat. Täten kehysanalyysi 

laskee kuvat tulkittavaksi tekstiksi. Olennaista onkin tutkia, kuinka kuvat tukevat 

kirjoitettua tekstiä ja mitä niissä tapahtuu. Kuvat voivat myös toimia metaforina, joten 

niihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kuvia voi tarkastella kysymällä sisällön 

erittelyn menetelmään liittyviä kysymyksiä kuten ketä kuvissa näkyy, mitä kuvissa 

tehdään ja minkälaisia tunteita niistä välittyy. (Horsti 2005, 76).   
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5.3.3. Menetelmän kriittistä pohdintaa 

Vaikka menetelmäni pyrkii antamaan kuvan naistenlehtien nykyrepresentaatioista, ei 

tutkimukseni ole aukoton kahdesta tutkimusmenetelmästä huolimatta. Ensinnäkin 

määrällinen kartoitukseni ei pidä sisällään kaikkia lehtien juttutyyppejä, vaan 

ainoastaan sellaiset kokonaisuudet, jotka olivat yli 150 sanaa ja joissa oli selkeä 

päähenkilö. Näin tarkastelun ulkopuolelle jäi yksittäisiä lyhyempiä nostoja, jotka eivät 

näy tuloksissa. Koska kyseessä oli myös visuaalinen kartoitus, joka tehtiin henkilön 

ihonvärin perusteella, saattoi tarkastelun ulkopuolelle jäädä myös joitain ei-valkoisia 

ihmisiä: sellaiset kuvat, joissa henkilön kasvot eivät näkyneet tai joissa henkilön 

ihonväriä tai etnisyyttä oli vaikea määritellä jätin tarkastelun ulkopuolelle.  

 

Metodi ei myöskään sisältänyt ei-valkoisten ihmisten tarkan määrän laskemista, sillä 

havainnot perustuivat vain sivujen määrään riippumatta siitä, kuinka monta ei-

valkoista henkilöä yhdellä sivulla esiintyi. 

  

Lisäksi määritelmäni mainos- ja ilmoitussivuista eivät ole absoluuttisia. Käytin niiden 

osalta harkinnanvaraista otantaa luokittelemalla mm. lukijakilpailusivut 

ilmoitussivuiksi. Toinen henkilö olisi voinut tehdä toisenlaisia valintoja ilmoitussivuista 

puhtaasti mainoksellisia sisältöjä lukuun ottamatta.  

On myös huomioitava, että lehdet ovat sisällöllisesti hyvin erilaisia – toisissa 

julkaisuissa on esimerkiksi enemmän palstatilaa kuville, kuin toisissa. Näin ollen 

suoria johtopäätöksiä joidenkin lehtien representaatiodiversiteetistä verrattuna toisiin 

on myös hankalaa tehdä, vaikka tulokset ovatkin suuntaa-antavia.  

 

Kvalitatiivista tutkimusta tehdessään tutkija joutuu jatkuvasti miettimään analyysinsä 

kattavuutta sekä työnsä luotettavuutta (Eskola & Suoranta 1998, 210).  

Tulkintani kirjoitetuista jutuista perustuu omaan harkintaani, ja niiden taustalla on 

vääjäämättä omia maailmankuviani, vaikka kuinka pyrkisinkin objektiivisuuteen. 

Tämä on syytä ottaa huomioon johtopäätöksiä tehtäessä.  
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Tästä huolimatta katson, että tutkimus on relevantti asioiden näkyväksi tekemisessä 

– nimeämällä, tunnistamalla ja perustelemalla kehyksiä teen näkyväksi yhden 

version todellisuudesta sellaisena kuin se valitsemillani menetelmillä näyttäytyy. 

Koska naistenlehdet tuottavat myös jonkinlaista todellisuutta nykyhetkestä, voi 

tuleville tutkijoille tai aiheesta muuten kiinnostuneille olla hyödyllistä raottaa vuoden 

2017 tilannetta. 
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6. ANALYYSI 
 

6.1 Sisällönerittelyn tuloksia – kuvallinen diversiteetti 

Alla oleva taulukko kuvaa sekä kuvallisten sivujen määrää, jossa esiintyi ei-valkoinen 

ihminen, että myös tekstisivujen osuutta lehtien kokonaissivumäärästä. Selkeyden 

vuoksi kuitenkin erittelen tarkemmin kuvalliset löydökset ja tekstit erikseen. 

 

Löydöksieni pohjalta voin todeta, että osuus sivuista, joissa esiintyy ei-valkoisia 

ihminen on vähäinen lehtien kokonaissivumäärään suhteutettuna. Muistutuksen 

vuoksi totean, että tuloksista ei voida tehdä tarkkoja määrällisiä päätelmiä valkoisia 

ihmisiä representoivien kuvien suhteellisesta osuudesta lehden 

kokonaiskuvamäärään, sillä tutkimuksen fokus oli tässä tapauksessa nimenomaan 

sivumäärässä. Niinpä seuraava taulukko ei anna työkaluja tulkita ei-valkoisten 

tarkkaa osuutta näiden naistenlehtien kuvarepresentaatioista, vaan se pikemminkin 

antaa suuntaa-antavan näkemyksen ei-valkoisten suhteellisesta representaatioista 

aineistossa. Aikakausilehtiformaatissa kuva- ja tekstisivut sekoittuvat usein toisiinsa, 

joten kuva- tai tekstimäärien suhteellisten osuuksien laskeminen toisiinsa nähden 

olisi vaatinut erilaisen, paljon aikaa vievämmän metodin. 

Siksi tuloksien pohjalta hedelmällisempää onkin tutkia, miten nämä löydetyt sivut 

jakautuvat eri lehtien välille. 

 
Kuvio 1., sisällönerittelyn tulokset. Sarake neljä kuvaa lehden syksyn 2017 sivumäärää ilman mainos- 

ja ilmoitussivuja (MI). Viides sarake kuvaa sivujen määrää, joissa esiintyi ei-valkoinen ihminen (EVI).  

 

Lehti Lehtitalo 

Lehden 
kokonaissi
vumäärä 

Lehden 
sivumäärä 
ilman MI 

Kokonaissi
vumäärä, 
jossa EVI 
(kuva) 

Kokonais- 
jutttumäärä 

lehtien 
sivuilla, 

jossa EVI 

Prosentti- 
osuus lehden 
sivuista, 
joissa EVI 
(kuva) 

Gloria Sanoma 548 145 41 2 28,28 

Demi A-lehdet 460 425 63 4 14,82 
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Cosmopolitan Sanoma 460 395 46 1 11,65 

E.T Sanoma 760 131 13 4 9,92 

Trendi A-lehdet 400 311 39 2 9,49 

Kaksplus Otavamedia 220 185 10 2 5,41 

Me Naiset Sanoma 1758 1298 65 10 5,01 

Anna Otavamedia 1807 1281 63 2 4,82 

Kauneus ja 

Terveys A-lehdet 684 561 21 4 3,74 

Vauva Sanoma 396 56 2 0 3,57 

Kodin Kuvalehti Sanoma 940 764 22 3 2,88 

Elle Aller 612 457 12 0 2,63 

Voi Hyvin A-lehdet 336 297 6 0 2,02 

Kotiliesi Otavamedia 944 809 16 3 1,92 

Eeva A-lehdet 572 439 7 1 1,59 

Meidän Perhe Sanoma 404 333 4 1 1,2 

Kotivinkki A-lehdet 928 703 3 2 0,43 

Hyvä Terveys Sanoma 596 98 0 0 0 

Oma Aika Aller 492 402 4 0 0 

Kotilääkäri Otavamedia 304 264 0 0 0 

Viva Otavamedia 420 362 0 0 0 

 

 

Tulokset olivat hyvinkin erilaisia lehdistä riippuen. Vaikka kaikki aineiston lehdet ovat 

luokiteltavissa naistenlehdiksi, onkin niiden formaateissa havaittavissa selkeitä eroja. 

Cosmopolitan, Elle, Trendi ja Gloria esimerkiksi profiloituvat muotilehdiksi, joten 

niiden sivuilla on muihin lehtiin verrattuna enemmän kuvarikkaita palstoja vaatteista 

ja malleista. Näiden lehtien kuvat ei-valkoisista ihmisistä esittivätkin usein malleja, ja 

ne esiintyivät juuri tällaisilla muotipalstoilla tai muilla muotisivuilla. Varttuneemmalle 

väestölle (+45 vuotiaille) suunnatut lehdet kuten Viva, Eeva ja E.T sisältävät 

puolestaan enemmän kirjoitettuja juttuja. Tästä syystä kuva- ja tekstisisältöjen 

representaatiodiversiteetin runsaudesta tai vähyydestä lehtien välillä on mahdotonta 

vetää suoria ja absoluuttisia johtopäätöksiä – koska Trendi-lehdessä on enemmän 
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kuvia kuin Kotilääkäri-lehdessä, on siinä todennäköisimmin myös enemmän kuvia ei-

valkoisista ihmisistä.  

Tästä huolimatta kuvarepresentaatioiden diversiteetti kertoo kuitenkin jotain lehtien 

toimituksellisista päätöksistä, ja lehtien välillä olikin merkittäviä eroja. 

 
Kuvio 2: Ei-valkoisia ihmisiä esittävien kuvien määrä lehdittäin suhteutettuna lehden 

kokonaissivumäärään, sekä juttujen määrä, jossa esiintyi ei-valkoinen ihminen. A-Lehdet. 

 

A-Lehdet 

Lehden 
kokonaissiv
umäärä 

Lehden 
sivumäärä 
ilman MI 

Kokonaiss
ivumäärä, 
jossa RI 

Kokonaisjuttu
määrä lehtien 
sivuilla, jossa 

RI 

Kauneus ja Terveys 684 561 21 4 

Eeva 572 439 7 1 

Kotivinkki 928 703 3 2 

Trendi 400 311 39 2 

Voi Hyvin 336 297 6 1 

Demi 460 425 63 4 

 
Kuvio 3: Ei-valkoisia ihmisiä esittävien kuvien määrä lehdittäin suhteutettuna lehden 

kokonaissivumäärään, sekä juttujen määrä, jossa esiintyi ei-valkoinen ihminen, Aller 

 

Aller 

Lehden 
kokonaissivum
äärä 

Lehden 
sivumäärä 
ilman MI 

Kokonaissiv
umäärä, 
jossa RI 

Kokonaisjuttumäärä 
lehtien sivuilla, jossa 

RI 

Elle 612 457 12 0 

Oma Aika 492 402 4 0 
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Kuvio 4: Ei-valkoisia ihmisiä esittävien kuvien määrä lehdittäin suhteuettuna lehden 

kokonaissivumäärään, sekä juttujen määrä, jossa esiintyi ei-valkoinen ihminen, Otavamedia 

 

Otavamedia 

Lehden 
kokonaissivumäärä 

Lehden 
sivumäärä 
ilman MI 

Kokonaissivu
määrä, jossa 
RI 

Kokonaisj
uttumäär
ä lehtien 
sivuilla, 
jossa RI 

Anna 1807 1281 63 2 

Kaksplus 220 185 10 2 

Kotiliesi 944 809 16 3 

Kotilääkäri 304 264 0 0 

Viva 420 362 0 0 

 

 
Kuvio 5: Ei-valkoisia ihmisiä esittävien kuvien määrä lehdittäin suhteutettuna lehden 

kokonaissivumäärään, sekä juttujen määrä, jossa esiintyi ei-valkoinen ihminen, Sanoma. 

 

Sanoma 

Lehden 
kokonaissiv
umäärä 

Lehden 
sivumäärä 
ilman MI 

Kokonaissivu
määrä, jossa 
RI 

Kokonaisjuttu
määrä lehtien 
sivuilla, jossa 

RI 

Cosmopolitan 460 395 46 2 

E.T 760 131 13 6 

Gloria 548 145 41 2 

Hyvä Terveys 596 98 0 0 

Kodin Kuvalehti 940 764 22 3 

Me Naiset 1758 1298 65 10 

Meidän Perhe 404 333 4 1 

Vauva 396 56 2 0 
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Missä lehdissä sitten esiintyi eniten ei-valkoisia ihmisiä representoivia kuvia, ja missä 

vähiten? Entä voivatko eroavaisuudet johtua muistakin, kuin formaateista johtuvista 

syistä? Analyysia helpottaakseni laskin jokaisen lehden kohdalla prosentuaalisen 

osuuden sivumäärästä, jossa esiintyi ei-valkoinen ihminen suhteessa lehden 

kokonaissivumäärään ilman mainos- ja ilmoitussivuja (kuvio 1). 

Suuri osa sivuista sisälsi naistenlehdille tyypillisesti sekä kuvia että tekstiä, mutta 

prosenttiosuudet kuitenkin antavat suuntaa-antavaa osviittaa ei-valkoisten ihmisten 

osuudesta lehtien kuvastosta. 

 

6.1.1 Lehtien representaatiodiversiteetti heijastelee lukijakuntaansa 

Ei-valkoisia ihmisiä näkyi selkeästi eniten Gloria-lehdessä (28,28 % 

kokonaissivumäärästä). Sanoman lehdissä kuvalliset representaatiot olivat 

muutenkin yleisimpiä, vaikka toki on huomioitava, että tarkasteltavia julkaisujakin oli 

tällä lehtitalolla paljon, kahdeksan kappaletta yhteensä. Seuraavaksi eniten 

kuvasivuja oli Cosmopolitanilla (11,65 %) ja Trendi-lehdellä (9,49 %). Muista 

muotilehdistä poiketen Elle-lehden sivuista vain 2,63 %:ssa esiintyi ei-valkoisia 

ihmisiä kuvissa. 

 

Aineistosta erottui muutamia lehtiä, joiden toimituksellisissa sisällöissä ei satunnaisia 

matkailujuttuja lukuun ottamatta lainkaan näkynyt ei-valkoisia ihmisiä syksyn 2017 

aikana. Nämä julkaisut olivat Viva, Oma Aika, sekä Hyvä Terveys. Suhteellisen 

pienet prosenttiosuudet olivat myös Kotivinkissä (0,43 %), Meidän Perheessä (1,2 

%), Kotiliedessä (1,9 %), Eevassa (1,59%), Voi Hyvin -lehdessä (2,02 %) sekä Kodin 

Kuvalehdessä (2,88 %). 

 

Seuraavaksi eniten sivuja löytyi E.T-lehdestä 9,92 % -prosenttiosuudella. Suomen 

luetuimman naistenlehden7 Me Naisten prosenttiluku oli 5,01. Lopun aineiston 

lehtien tulokset pyörivätkin viiden prosentin lähimailla: Kaksplus (5,41 %), Anna (4,82 

%), Kauneus & Terveys (3,74 %), Vauva (3,54 %). 

 
7 https://www.tilaa-lehti.fi/luetuimmat-aikakauslehdet/, luettu 15.05.2019 
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Mitä kaikkea tästä voi päätellä? 

 

Kuten johdannossa totesin, suomalainen yhteiskunta on muuttunut etnisesti 

heterogeenisemmaksi viime vuosikymmenten aikana – kun vielä 1990-luvun alussa 

Suomessa asui alle 30 000 maahanmuuttajaa, määrä oli vuonna 2017 jo 385 000 

(Tilastokeskus 2017). Vuonna 1985-jälkeen syntyneet ovat siis kasvaneet paljon 

etnisesti monimuotoisemmassa Suomessa kuin vanhempansa. Suuri osa 

maahanmuuttajista ja maahanmuuttajataustaisista asuu myös suurissa 

kaupungeissa: Helsingissä, Turussa ja Tampereella. 

 

Kuten Ruohonen & Saarenmaa (2011) toteavat, naistenlehdet ovat osa lukijoidensa 

elämäntapapolitiikkaa. Ne heijastelevat lukijoidensa elämää pyrkimyksessään 

tuottaa samaistuttavaa ja heidän kiinnostuksen kohteiden mukaista sisältöä.  

Aikakausilehtien mediakortteja keräävä Mediakortit-palvelu ilmoittaa mainostajilleen 

aikakausilehtien lukijaprofiileja muun muassa ikäjakaumien ja asumiskuntien 

perusteella. Jos aikakausilehtien sisältöjä luodaan selkeät lukijaprofiilit mielessä, 

onkin luontevaa, että kaupungeissa asuvilla, alle 35-vuotiailla olisi lähtökohtaisesti 

enemmän kosketusta maahanmuuttajiin, ja näin myös ei-valkoisiin ihmisiin. Tämä 

ajatus saa myös tukea Reeta Pöyhtärin (2014, 43) tuloksista, joka toteaa että 

yksittäisten lehtien juttukulmat, ja sitä kautta myös haastateltavat henkilöt valikoituvat 

lukijan oletettujen kiinnostuksen aiheiden mukaan. 

 

Ne lehdet, joissa ei-valkoisten representaatiodiversiteetti oli suppeinta ilmoittivat 

lukijoikseen ihmisryhmiä, joilla voidaan olettaa olevan vähemmän suoraa 

kosketuspintaa etniseen moninaisuuteen. Viva-, Oma Aika- ja Eeva-lehtien 

lukijaprofiileista esimerkiksi alle 35-vuotiaita oli alle 10%, ja yli 70% asui muualla kuin 

suurimmissa  ja etnisesti monimuotoisimmissa kaupungeissamme Helsingissä, 

Turussa tai Tampereella. Vastaavasti Glorian ja Trendin lukijoista 49% ja 44% 

asuivat suurissa kaupungeissa. Glorian lukijaprofiilista tosin vain 11% olivat alle 34-

vuotiaita, mutta Trendin vastaava luku on 52%. Toisiksi monimuotoisinta lehteä 

Cosmopolitania luetaan ainoastaan 35%:sti Suomen kolmessa suurimmassa 

kaupungissa, mutta julkaisun lukijakunta koostuu 73%:sti alle 34-vuotiaista naisista.  
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Hyvä Terveys-lehti, josta ei syksyn 2017 löytynyt yhtäkään tutkimuksen mukaista 

representaatiota, ilmoittaa alle 34-vuotiaiden lukijoiden osuuden 15% suuruiseksi. 

Lehden lukijoista vain 26% asui suurissa kaupungeissa. Toisaalta Elle-lehdessä oli 

verrattain vähän representaatioita ei-valkoisista ihmisistä, vaikka 50% julkaisun 

lukijoista asuivat suurissa kaupungeissa, ja lukijakunta koostui 38%:n verran alle 34-

vuotiaista. 

 

Vertailun vuoksi otin tässä vaiheessa tutkimusta mukaan myös Demi-lehden 

tavoitteenani selvittää, olisiko selkeästi nuorelle kohderyhmälle suunnattu 

aikakausilehti sisällöiltään monimuotoisempi eri ihonvärien representaatiossa. Demin 

lukijoista 80% on alle 34-vuotiaita, heistä valtaosa 12–17-vuotiaita. Demin lukijat 

asuvat melko tasaisesti ympäri Suomea – suurissa kaupungeissa asui ainoastaan 

23% lukijoista. Oletettavasti Demin lukijat ovat kuitenkin kasvaneet hyvin paljon 

monivärisempaan yhteiskuntaan, jossa jo koulun penkillä eri etnisyydet ja ihonvärit 

ovat sekoittuneet keskenään. Tämä reflektoitui tuloksiini julkaisun 

representaatiodiversiteetistä. Lehden sivuista 14,82%:ssa esiintyi ei-valkoinen 

ihminen. Lehden viidestä syksyn aikana ilmestyneestä numerosta kolmessa oli myös 

juttuja, jonka pääosassa esiintyi ei-valkoinen ihminen.  

 

6.2 Sisällönerittelyn tuloksia – kirjoitetut jutut 

Kuvien lisäksi laskin sisällönerittelyssäni myös juttujen määrän, joissa esiintyi ei-

valkoinen ihminen. Tätä laskentaa varten sovelsin samaa tutkimuskriteeristöä kuin 

kuvallisessa sisällönerittelyssäkin, eli matkailujutut jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.  
Kirjoitetuksi jutuksi laskin kaikki yli 150-sanaiset jutut, joissa esiintyi ei-valkoinen 

ihminen joko pää- tai sivuhenkilönä.  
Tekstejä analysoidessani en kokenut mielekkääksi suhteuttaa niitä prosentuaalisesti 

lehden kokonaissivumäärää, sillä ei-valkoisten ihmisten esiintymistä tekstisisällöissä 

ja kuvissa on hankalaa suoraan verrata keskenään. Löydettyjen artikkeleiden määrä 

ei esimerkiksi kerro tekstien sivumäärällistä pituutta. 

Tästä huolimatta löydetyt, ei-valkoisia ihmisiä esittävät juttumäärät ovat pieniä 

lehtien oletettuun määrään artikkeleita.  
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Tutkimusaineistosta löytyi yhteensä 37 juttua, jossa esiintyi rodullistettu ihminen. 

Niistä 32:ssa oli ei-valkoinen ihminen pääosassa. Valtaosa (21 kappaletta) kaikista 

kirjoitetuista jutuista esiintyi Sanoma konsernin lehdissä. Allerin lehdistä ei löytynyt 

yhtäkään tutkimuksen kriteeristöä täyttävää kirjoitettua juttua, mutta toisaalta lehtiä 

oli vain kaksi tässä tutkimuksessa.   

 

Suhteutettuna syksyn 2017 numeroiden määrään, eniten kirjoitettuja juttuja oli Me 

Naiset- ja ET-lehdissä. Noin puolessa numeroista oli ainakin yksi juttu, jossa esiintyi 

muitakin, kuin valkoisia ihmisiä pää- tai sivuosassa. 

Osasta aineiston lehdistä ei löytynyt yhtään yli 150-sanaista kirjoitettua juttua ei-

valkoisesta ihmisestä. Nämä julkaisut olivat Hyvä Terveys, Kotilääkäri, Vauva, Viva, 

Oma Aika, Elle ja Voi Hyvin. Hyvä Terveys-, Kotilääkäri-, ja Viva-lehdet eivät siis 

lainkaan sisältäneet kuvallisia tai kirjallisia representaatioita ei-valkoisista ihmisistä 

syksyn 2017 aikana. 

 

Kokonaisuudessaan kirjoitetuissa jutuissa ei näkynyt sama diversiteetti kuin 

kuvallisessa kartoituksessa. Siksi koin erityisen tärkeäksi ottaa löydetyt artikkelit 

lähempään tarkasteluun, ja tutkia, löytyisikö niistä toistuvia teemoja tai kehyksiä. 

Horstin mukaan kehykset muodostuvatkin hallitseviksi mm. toiston kautta (Horsti 

2005, 72).  

 

Kehysanalyysin yksi tavoitteista on myös purkaa hegemonisia valta-asetelmia, ja 

tehdä niitä näkyviksi. Tämä liittyy ajatukseen siitä, että toimittaja ei tule 

toimitustilanteeseen ilman ennakkokehyksiä: jo juttua ideoitaessa päätetään yleensä 

se, miten artikkeli kehystetään. Kehysvalinnat puolestaan voivat johtua monista 

piilevistä sosiaalisista käytännöistä ja normeista, joista hän ei itse ole edes tietoinen. 

(Horsti 2005, 53 ja 71). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 53 

Kuvio 6: Kirjoitettujen juttujen jakautuminen eri lehtien välille. EVI-lyhenne viittaa ei-valkoisiin ihmisiin.  

 

Lehti Lehtitalo 

Kokonaisjuttu
määrä lehtien 
sivuilla, jossa 

EVI 
Julkaistut numerot, syksy 
2019 

Me Naiset Sanoma 10 20 

Demi A-lehdet 4 5 

E.T Sanoma 4 8 

Kauneus ja Terveys A-lehdet 4 7 

Kodin Kuvalehti Sanoma 3 9 

Kotiliesi Otavamedia 3 12 

Gloria Sanoma 2 5 

Trendi A-lehdet 2 4 

Kaksplus Otavamedia 2 3 

Anna Otavamedia 2 20 

Kotivinkki A-lehdet 2 10 

Cosmopolitan Sanoma 1 5 

Eeva A-lehdet 1 5 

Meidän Perhe Sanoma 1 5 

Vauva Sanoma 0 5 

Elle Aller 0 5 

Voi Hyvin A-lehdet 0 4 

Hyvä Terveys Sanoma 0 7 

Oma Aika Aller 0 5 

Kotilääkäri Otavamedia 0 4 

Viva Otavamedia 0 5 

 

Kuten kuvallisen analyysin kohdalla, vertasin nuorille suunnatun Demi-lehden 

tuloksia myös kirjoitettujen juttujen osalta. 

Demin viidestä numerosta kolmessa oli juttuja ei-valkoisista ihmisistä. Yhteensä 

juttuja löytyi 4 kappaletta, joka on suhteessa julkaistujen numeroiden määrään 

enemmän kuin yhdelläkään muun tutkimuksen lehdellä. 
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Täten myös kirjoitetut representaatiot vaikuttavat noudattavan samantyyppistä 

kaavaa kuin kuvallisessa kartoituksessa arvuuttelin: lehtien sisällöt näyttävät 

heijastelevan niiden lukijoiden elämäntapapolitiikkaa, ja sitä kautta heidän oletettua 

kosketustaan rodullistettuihin ihmisiin. 

 

Ensimmäisen taulukoinnin jälkeen luin löydetyt jutut läpi, ja vertailin niiden teemoja 

keskenään. Tulokset olivat monipuolisia, mutta suuri osa jutuista liittyi arkisiin 

aiheisiin ja haastateltavien ihmisten elämiin. Aikakausilehdet ovat perinteisesti 

tarjonneet tilaa palstoillaan paitsi julkisuuden henkilöille, myös sellaisille tavallisille 

ihmisryhmille, joiden tarinat eivät usein pääse julkisuuteen. Usein nämä näkökulmat 

juttuihin ovat positiivisia (Pöyhtäri 2014, 42). Pöyhtäri myös täydentää, että 

aikakausilehdet tarjoavat usein tilaa arkikokemuksille, joita uutisjournalismissa ei 

usein nähdä. Siksi aikakausijournalismi, ja erityisesti naistenlehtijournalismi kertovat 

asiat lukijalle lähestyttävästi reportaaseineen ja henkilöhaastatteluineen. Jutut 

kerrotaan usein sellaisessa muodossa, joka mahdollistaa lukijan pääsyn 

mahdollisimman lähelle kohdetta – samaistumispintaa ja empatiamahdollisuutta 

halutaan tarjota (Siivonen 2006, 228). Kaikki tässä tutkimuksessa löydetyt jutut 

olivatkin lajityypiltään henkilöhaastatteluja. 

 

Kokonaisuudessaan löydetyt tekstit seurasivat melko hyvin Pöyhtärin (2014) 

tutkimustuloksia hänen maahanmuuttajien representaatiota aikakausilehdistössä 

käsittelevästä väitöskirjastaan. Tosin hänen aineistonsa sijoittui vuosille 2003–2006 

– noin viisitoista vuotta taaksepäin tämän tutkimuksen ajankohdasta. Väitöskirja 

paneutui kolmen lehden maahanmuutto-aiheisiin kirjoituksiin tutkimusvuosien ajan: 

naistenlehtiä edusti Me Naiset, yleisaikakausilehteä E.T., ja ammattilehteä 

Rakentaja-lehti. Tässä tutkimuksessa tosin lasken myös E.T:n naistenlehdeksi. 

 

Seuraavaksi avaan teemoja, jotka toistuivat usein aineistossani. Näiden löydettyjen 

teemojen avulla muodostin käsityksen hallitsevista kehyksistä, joiden avulla ei-

valkoisista ihmisistä puhuttiin naistenlehdistössä syksyllä 2017.  

Yleisimmäksi teemaksi 36:ssa jutussa nousi perhe eri näkökulmista. Pöyhtäri 

totesikin väitöskirjassaan perhe-teeman olevan hyvin yleinen 

naistenlehtijournalismissa (Pöyhtäri 2014, 180). Löydetyt artikkelit sisälsivät myös 

ura-aiheisia juttuja (4 kappaletta), sekä artikkeleita, jotka käsittelivät suomalaisuutta  



 55 

(4 kappaletta). Tutkimuksen aineiston ajankohta olikin sinänsä poikkeuksellinen, että 

Suomi valmistautui syksyllä 2017 viettämään satavuotista taipalettaan itsenäisenä 

valtiona, mikä osaltaan selittää suomalaisuutta jollain tavalla käsittelevien juttujen 

runsautta. 

 

Pöyhtärin tutkimustuloksissa viidesosa (19%) Me Naisten artikkeleista esittelivät 

maahanmuuttajia, jotka olivat menestyneitä, tai jotka jollain tavalla vaikuttivat bisnes- 

tai kulttuurimaailmassa (Pöyhtäri 2014, 137). Tämä malli tukee myös oman 

aineistoni löydöksiä, jossa 13 artikkelia 37:stä sopi tähän kuvaukseen. Toisaalta en 

osaa sanoa, että olisiko tulos sama valkoisten ihmisten kohdalla. Kuten Pöyhtäri 

toteaakin, tuon tyyppiset aiheet ovat tyypillisiä naistenlehden lajityypille.  

 

Koska aineisto oli niin suppea, ei sen perusteella pysty selvittämään tyypillistä tai 

epätyypillistä ei-valkoisen ihmisen representaatiota. Sen sijaan koin 

mielenkiintoiseksi selvittää, millaisia löydetyt representaatiot olivat, ja millaisia 

identiteettejä jutut tarjosivat juttuihin osallistuneille. Tämä näkökulma on lainattu 

Marjo Somarin vuoden 2009 gradusta, jossa hän tutki somalien representaatiosta 

suomalaisessa sanomalehdistössä. Juuri kehysten luomat identiteetit kohteilleen 

olivat hänen kiinnostuksen kohteinaan. Hän keskittyy työssään niihin annettuihin 

piirteisiin, joilla on “kumulatiivinen vaikutus identiteettien määrittäjinä”, ja jotka 

toistuvat usein aineistossa (Somari 2009, 61).  

Mikäli jotkut kehykset toistuvat jotain asiaa kuvattaessa, on kuitenkin pohtimisen 

arvoista selvittää niiden rakennetta ja mahdollisia syitä. 
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7. KEHYSANALYYSI 
 
Tämän laadullisen analyysin perusteella tekstistä löytyi muutamia selkeitä 

kehystämisen malleja, jotka luovat tiettyä kuvaa artikkeleissa esitetyistä ihmisistä.  

 

Kehysanalyysin avulla voidaan tarkastella tapoja, joilla jotain tapahtumaa tai teemaa 

kuvataan (framing devices) tai keinoja, joilla tapahtumia perustellaan (reasoning 

devices) (Gamson & Lasch 1983). Heidän määrittelemiään kehystämisen keinoja 

(framing devices) ovat jo aiemmin mainitut metaforat, esimerkit ja rinnastukset, 

iskulauseet ja nimeämiset sekä kuvailut ja kuvat. Käytän näitä välineinäni 

pyrkimyksessä löytää hallitsevia kehyksiä aineistosta.  

 

Avaan seuraavaksi näitä piirteitä sitaateilla, joiden tarkoitus on tehdä näkyväksi ei-

valkoisiin ihmisiin liitettyjä piirteitä tai identiteettejä. Sitaatit on tässä esitetty 

kursiivilla. Numerot puolestaan viittaavat tekstilähteeseen, josta kyseinen sitaatti on 

poimittu. Tarkempaan laadulliseen analyysiin päätyneet tekstit (16 kappaletta) on 

esitelty alla olevassa taulukossa.  

 

Mediatalo Lehti Numero Otsikko Sivunrot Referenssinro 

A-Lehdet Kotivinkki 22/2017 Pohjantähden alla 65 II 

A-Lehdet Trendi 09/2017 Itsensä pelastaja 72–75 III 

Sanoma Me Naiset 43/2017 Suomalainen unelma 48–53 IV 

Sanoma Me Naiset 46/2017 Etä-äiti 52–57 V 

Sanoma Me Naiset 52/2017 Ei kenenkään palvelija 20–23 VI 

Sanoma 

Kodin 

Kuvalehti 17/2017 Kaukana kotoa 34–41 VII 

Sanoma E.T 21/2017 

Koti-ikävä tulee aina 

olemaan osa elämääni 36–39 VIII 

Otavamedia Anna 39/2019 

Aloin miettiä, mikä 

elämässäni on tärkeintä 34–38 IX 

Sanoma 

Kodin 

Kuvalehti 17/2017 Hyvä teko, hyvä mieli 80-84 X 



 57 

Otavamedia Anna 40/2017 

Elämäämme on tullut 

lisää tunteita 34–37 XI 

Otavamedia Kakplus 8/2017 Vaikeuksien kautta äidiksi 27–29 XII 

Otavamedia Kaksplus 10/2017 Syli täynnä lämpöä 50–53 XIII 

Sanoma 

Meidän 

Perhe 12/2017 Aina on toivoa 13–18 XIV 

Otavamedia Kotiliesi 25/2017 

Malja suomalaiselle 

naiselle 60–79 XV 

Sanoma Me Naiset 45/2017 

Teen tasan sitä, mikä 

tuntuu kivalta 10–13 XVI 

 

 
Etsin tekstistä Gamsonin ja Laschin teoriaan nojautuen, miten jotain tapahtumaa tai 

teemaa kuvattiin.  Kehystämisen keinot olivat aiemmin mainitut esimerkit, metaforat, 

iskulauseet ja nimeämiset, sekä kuvailut ja kuvat. Selityksiä ja perusteluja (reasoning 

devices) sen sijaan etsin tunnistamalla teksteistä ilmiöille esitettyjä syitä, seurauksia 

ja taustaoletuksia tapahtumille (Horsti 2005, 71). Kehystämisen keinojen lisäksi 

tarkastelin tekstien yhteydessä olevia kuvavalintoja. 

 

7.1 Sopeutujat 

Aineistosta erottautui kaksi toistuvaa tapaa kehystää ei-valkoisia ihmisiä. 

Ensimmäinen liittyi maahanmuuttajien elämään tai sopeutumiseen suomalaiseen 

yhteiskuntaan: kutsunkin kehystä tässä tutkimuksessa sopeutumisen kehykseksi. 

Näitä juttuja oli yhteensä kuusi kolmestakymmenestäseitsemästä. 

Tälle kehystämisen tavalle oli tyypillistä vertailla haastateltavan henkilön entistä 

elämää kotimaassa nykyisen, suomalaisen elämän kanssa. Vaikka tarinat olivat 

erilaisia, johdattivat ne usein saman tyyppistä narratiivia. Kiinnostavaa oli, että neljä 

näistä artikkeleista käsitteli nimenomaan kaakkoisaasialaisia naisia hyvin 

samankaltaisesta, suppeasta näkökulmasta. Avaan näitä tuloksia tarkemmin edellä 

erillisessä lyhyessä tapaustutkimuksessa. 
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Analyysin seuraamisen helpottamiseksi olen merkinnyt kutakin kehystä edustavaa 

jutut yllä olevaan liitetaulukkoon. Referoin juttuja selkeyden vuoksi niille annetuin 

roomalaisin numeroin. 

 

Jutut alkoivat yleensä elämästä ennen Suomeen muuttamista, jonka jälkeen niissä 

kuvailtiin kokemuksia uuteen maahan ja kulttuuriin sopeutumisesta. Haastateltavien 

kokemuksia kuvailtiin värikkäästi: 

 

Viikkojen kuluessa Shiho huomasi, että suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen vaatii 

herkkyyttä: pitää mennä mukaan, mutta ei tuputtautua (IV) 

 

Todellisuus iski nopeasti [...] Auton ikkunasta vilisi vain metsää, metsää ja metsää. 

Ihmettelin, missä ihmiset ovat. Kaikkialla oli niin hiljaista. (VI) 

 

Ajattelin, että Suomeen lähteminen on suuri uhraus, mutta perheen vuoksi teen sen 

(V). Päätös lähteä oli hyvin, hyvin vaikea (V). 

 

Pidin heti kaikesta kokemastani Suomessa, lumesta, saunasta, sienestämisestä 

Nuuksiossa ja kalastamisesta hyisellä merellä Kustavissa (VIII). 

 

Suomalaiset ovat avuliaita, sydämellisiä ja rehellisiä ihmisiä. Hyvät puolet voittavat 

sen pienen rasismin, jota olen täällä kohdannut. Vaikka elämä ei ole helppoa enkä 

oikein pidä talvesta, olen päättänyt selvitä. Pakkaset eivät päätöstä nujerra. (II) 

 

Myös kulttuurieroja pohdittiin paljon, usein esimerkkien voimalla. Nämä esimerkit 

olivat arkisia – sellaisia helposti tunnistettavia osia oletetusta “suomalaisesta” 

elämästä, johon lukijan olisi helppo tarttua. Jokaisessa jutussa kuvailtiin 

haastateltavien suhdetta Suomeen ja suomalaisuuteen toisaalta sopeutumisen, 

mutta myös vaikeuksien kautta. 

 

Rosanna on asunut Suomessa jo lähes vuosikymmenen. Jotkut kulttuurierot 

kummastuttavat häntä yhä. Kuten se, että kun suomalaiset syövät, he eivät 

välttämättä kutsu vieraita pöytään. (VII) 
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Aluksi Suomessa oli tylsää. Kaduilla ei näkynyt ihmisiä. Elämä tuntui kovin 

aikataulutetulta: edes hammaslääkäriin tai kampaajalle ei päässyt, ilman, että aika oli 

sovittu etukäteen [...]. Mutta se on hyvä. Rutiinit ovat tärkeitä. (VI). 

 

Beninissä mies ei yleensä osallistu lastenhoitoon, ja naisten ja miesten maailmat 

ovat muutenkin erillään toisistaan. Kun mies tulee töistä kotiin, vaimo on tehnyt 

ruoan valmiiksi ja kysyy, miten päivä on mennyt. Minä elän kuitenkin nyt Suomessa 

ja käyttäydyn sen mukaisesti. Täällä naiset ja miehet hoitavat yhdessä lapset ja 

kodin. (VIII) 

 

Suomalaisten suorapuheisuus kummastuttaa minua. Minulta kysytään aina 

ensimmäiseksi, miksi olen Suomessa ja mitä teen täällä. Minusta se on 

epäkohteliasta. Beninissä kysytään uudelta ihmiseltä ensin, miten hän voi. (VIII) 

 

Sopeutumista ovat auttaneet mukavat työkaverit. Suurin haaste on ollut kieli, joka piti 

oppia nopeasti. (V). 

 

“Työ tehdään kokonaan suomeksi”, Charity sanoo sujuvalla suomella. (V) 

 

Kuten tästäkin aineistosta ilmenee, aikakausilehdet lähestyvät usein käsittelemiään 

asioita myönteisen kautta (Pöyhtäri, 2011). Näissäkin jutuissa haastateltaville 

itselleen on annettu tilaa kertoa kokemuksistaan. Kuitenkin henkilöhaastattelut ovat 

aina myös toimituksellisen työn ja editoinnin tulosta, ja haastattelevalla toimittajalla 

saattaa olla kysymykset jo valmiina ennen haastattelutilannetta. Nämä kaikki 

artikkelit on kirjoitettu yhtenäiseen juttumuotoon, joten on mahdotonta selvittää, 

ovatko toimittajien kysymykset olleet samankaltaisia, vai ovatko henkilöt 

vapaaehtoisesti tuoneet esille saman tyyppisiä teemoja.  

 

Kuitenkin tämä kehystämistapa oli omiaan toiseuttamaan haastateltavia johonkin 

oletettuun suomalaisuuteen, tai ainakin pysyvään suomalaisuuteen nähden. 

Lähes joka jutussa selviteltiin haastateltavien aikeita jäädä maahan: 

 

Aiemmin hän haaveili Suomeen jäämisestä. Nyt hän ei tiedä. (VII) 
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Suomi tuntui ensin hiljaiselta ja kylmältä. “Pitää pysyä positiivisena. Toivon, että 

saan vielä olla perheeni kanssa.” 

“Nyt ajattelen, että pysyn täällä niin kauan kun töitä riittää.” (V) 

 

Nyt Shihosta tuntuu, että he ovat Ainon kanssa löytäneet paikkansa Suomessa. (IV) 

 

Olen asunut nyt kuusi vuotta Suomessa ja aion hakea Suomen kansalaisuutta. Silti 

minulla on usein koti-ikävä (VIII) 

 

Pääosin jutuissa kuitenkin haettiin dialogia, vaikkakin näissä asetelmissa dialogi 

tuntui olevan nimenomaan “toisen” (maahanmuuttaja-päähenkilö) ja “meidän” (lukija) 

välillä. Tämä näkyi kiinnostavasti juttujen kuvissa, joissa osassa korostettiin 

haastateltavan henkilön juuria jollain tavalla, mutta tyypillisessä “kotimaisessa” 

maisemassa kuvattuina: usean jutun kuvituksessa päähenkilö oli sijoitettu 

esimerkiksi metsään, järven rannalle, tai muuhun stereotyyppiseen suomalaiseen 

miljööseen. Myös Horsti totesi vuoden 2005 tutkimuksessaan tämän olevan 

toimittajille tapa luoda yhteyksiä suomalaisten ja maahanmuuttajien välille (Horsti 

2005, 225) 

Juttujen kuvituksessa myös nostettiin haastateltavien ammatteja. Filippiiniläisiä 

kotiapulaisia- ja sairaanhoitajaa käsittelevissä jutuissa haastateltavilla oli joissain 

kuvissa päällä työasut, tai he esiintyivät muuten työpaikoillaan. Täten myös kuvilla 

on haluttu viestiä henkilöiden sopeutumista suomalaiseen miljööseen: monissa 

kuvissa henkilöt hymyilivät, ja näyttivät tyytyväisiltä. 

 

Suomalaisuuden peilaamista monista eri näkökulmista esiintyi runsaasti. 

Joissain jutussa Suomi koettiin pääosin positiivisessa, jopa elämää mullistavassa 

valossa.  

 

“Ei ole kauniimpaa asiaa, kuin rauha, ja sen sain vihdoin kokea Suomessa” (II) 

 

Suomessa Shiho kokee kuitenkin olevansa onnellisempi kuin Japanissa”(IV) 
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Moni asia on silti Suomessa hyvin, paremminkin kuin Thaimaassa. Ilma on 

puhdasta, ruuan raaka-aineet laadukkaampia, koulutus hyvää, ihmiset luotettavia…. 

Namwaan luettelee. (VI) 

 

Evon Söderlund toivoi lapsena, että joku pelastaisi hänet. Koska kukaan ei auttanut, 

hän pelasti itsensä ensin Eurooppaan – ja löysi menestyksen ja onnen Suomesta 

(III). 

 

Viisi vuotta sitten Shiho Torii oli tokiolainen kotiäiti. Sitten hän hyvästeli miehensä, 

osti lennot ja muutti Suomeen etsimään elämää, jota hän oli aina halunnut elää”. (IV) 

 

Kokonaisuudessan sopeutumiskehykseen kuuluvat jutut olivat yksilölähtöisiä, ja 

henkilöiden omia tarinoita korostavia. Väitöskirjassaan Karina Horsti esimerkiksi 

käsitteli sen ajan monikulttuurisuusjournalismia uutis- ja ajankohtaisohjelmien 

esimerkein. Hän totesikin, että Suomi ja suomalaisuus, ja niiden pohtiminen ovat 

olennainen osa monikulttuurisuusjournalismia.  

 

Ongelmaksi tällaisessa lähtökohdassa muodostuu kuitenkin se, että 

maahanmuuttajien kokemusten rinnastaminen johonkin yleiseen “suomalaisuuteen”, 

luodaan samalla kuvaa suomalaisuudesta yhtenä “monokulttuurina”, vaikka juttujen 

tarkoitusperä voisikin olla monimuotoisen ja moniäänisen Suomen tukeminen.  

Kuten Horsti totesi jo oman aineistonsa kohdalla, “suomalaisuudesta puhumisen 

sävy voi olla kielteinen, positiivinen tai ironinen, mutta yhtä kaikki suomalaisuus 

rakentuu yhtenäiseksi.” (Horsti 2005, 250). 

 

Tapaus: Aasialaiset naiset tarvitsevat pelastusta 

 
Vaikka tämän kehyksen haastateltavat kattoivat eri lähtömaita- ja kulttuureja, löytyi 

aineistosta yhteensä kuusi artikkelia, jotka käsittelivät itä- ja kaakkoisaasialaisia 

naisia. Nämä valikoituivat erikoistarkasteluun, sillä neljässä niistä nousi selkeästi 

haastateltavan kehystäminen jonkinlaisen uhri-asetelman kautta. Kuten aiemmin 

todettu, otsikot ovat vahvoja nimeämisen keinoja, ja uhriuttava kehystämisen tapa 

nousee esille jo otsikkotasolla seuraavista jutuista: Ei kenenkään palvelija [Me Naiset 
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52/2017], Etä-äiti [Me Naiset 46/2017], Kaukana kotoa [Kodin Kuvalehti 17/2017] ja 

Itsensä pelastaja [Trendi 9/2017].. 

Uutisjournalismista poiketen aikakausilehtien jutturakenteen on usein tarkoituskin 

olla raflaava, ja nostot ja väliotsikot vahvistavat artikkelille asetettua juttukulmaa. 

Kaikissa neljässä jutuissa iskulauseet tuntuivat asettavan artikkelin päähenkilön 

sellaiseen asemaan, joka herättäisi lukijoissa empatiaa, joka on tosin tyypillistä 

naistenlehdille esimerkiksi Pöyhtärin (2014) mukaan. Tässä analyysissa tarkastelin 

iskulauseina toimituksellisia sitaatteja, väliotsikoita ja lainauksia, jotka oli tehty 

toimituksellisen työn tuloksena. Useat nostot ja iskulauseet liittyivät selkeästi 

perheeseen ja raastavaan koti-ikävään, ja olivat omiaan lisäämään haastateltavan 

altavastaavan asemaa: 

 

“Raatamista lasten vuoksi” (V) 

 

“Toivon, että saan lapset jo tulevaksi jouluksi Suomeen” (V) 

 

“Puhelinlaskuni nousivat satoihin euroihin, kun soitin lapsilleni” 

 

“Jos olen surullinen, en voi tehdä töitä” (VII) 

 

“Lapset ovat alkaneet kutsua mummoa äidiksi” (VII) 

 

 

Jo juttujen ingresseissä annetaan olettaa, että päähenkilöt ovat nyt, tai ovat joskus 

olleet uhri-asemassa. Juttujen tarinallinen muoto korosti vaikeita asetelmia, joissa 

nämä kaikki naiset olivat tai olivat olleet: 

 

Prostituutiota, hierontaa vai marjanpoimintaa? Mitä niistä kuvittelit thainaisten 

elämän olevan? Rakkauden perässä Suomeen tullut Namwaan Yingsuksantisuk ei 

tunnista yhdestäkään stereotypiasta itseään (VI). 

 

Charity Dela Cruz hoitaa vanhuksia Puolangalla ja ikävöi Filippiineillä olevia 

lapsiaan. 
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“En pysty pitämään lapsiani sylissä, mutta pystyn antamaan heille hyvän 

tulevaisuuden” (VII) 

 

Suomessa on arvioiden mukaan 200 filippiiniläistä kotiapulaista. Yksi heistä on 

Rosana, 38, joka elättää työllään lapsensa toisella puolella maapalloa. (V) 

 

Evon Söderlund toivoi lapsena, että joku pelastaisi hänet. Koska kukaan ei auttanut, 

hän pelasti itse itsensä ensin Eurooppaan – ja löysi menestyksen ja onnen 

Suomesta. (III) 

 

Kertomukset noudattavat kutakuinkin samankaltaista narratiivia, joista löytyy paljon 

rinnastuksia kertomusten tueksi. Ongelmallista oli kuitenkin, että useat jutuista 

löytyneet rinnastukset ovat hyvin stereotypioita vahvistavia, vaikka yksi juttu (VI) 

nostaa tahallisesti stereotypiat keskiöön pyrkimyksessään murtaa jotain oletettua 

kuvaa thaimaalaisista naisista. Tällaisia stereotyyppejä vahvistavia väliotsikoita olivat 

muun muassa: Helppoja naisia? Hieroja vai marjanpoimija? (VI). Saman artikkelin 

ylläolevassa ingressissä thai-naiset myös rinnastetaan suoraan prostituoituihin. 

Aineistossa oli sattumalta kaksi filippiiniläisiä koskevaa juttua terveydenhuollon 

ammattilaisten ja kodinhoitajien näkökulmasta, ja myös niissä viljeltiin vahvoja 

stereotypioita kyseisistä väestöryhmistä. Yhden artikkelin (V) sitaatissa todettiin, että 

“filippiiniläisillä kodinhoitajilla on hyvä maine”, ja toisessa suorastaan rinnastettiin 

filippiiniläiset sairaanhoitajat “vientituotteeksi” väliotsikkotasolla (VII).  

 

Vaikka nämä kaikki jutut on varmasti kirjoitettu hyvin aikein, voidaan kuitenkin kysyä, 

tuottaako ja toisintaako niissä käytetty kieli hyvinkin suppeaa kuvaa 

kaakkoisaasialaisista naisista, ja heidän elämistään. Vaikka tarkoitus olisikin kumota 

stereotypioita, ajattelen että osittain rasistienkin ajatusmallien (esim. thai-naisten 

rinnastaminen “helppoihin naisiin”) toistaminen ei vie keskustelua oikeaan suuntaan. 

Tietyt assosiaatiot alkavat yleistyä vastaanottajien mielissä kun niitä tarjotaan 

tarpeeksi usein ja yhdenmukaisesti (Kunelius 1997, 128-129). 
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7.2 Suomalaiset auttajina 

Seuraava teema, joka muodostui selkeäksi omaksi kehyksekseen liittyi valkoisiin 

suomalaisiin, ja ei-valkoisiin ihmisiin, jotka ovat tulleet heidän elämiinsä 

vapaaehtoistyön kautta. Näissä jutuissa suomalaiset, valkoiset ihmiset näyttäytyvät 

ihmisinä, jotka taas pelastavat ei-valkoisia ihmisiä. Näitä juttuja löytyi kolme, ja ne 

käsittelivät kukin omalla tavallaan suomalaisia auttamassa jotain ulkomaalaista 

ryhmää. Kutsunkin tätä kehystä nimellä suomalaiset auttajina. 

 

Ensimmäinen juttu (XI) käsitteli suomalaista naisen henkistä ja fyysistä matkaa 

kohtaamaan kummilastaan Keniaan. Toinen juttu (X) puolestaan esitteli kolme 

suomalaista henkilöä, joista osa auttoi maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen, ja 

osa teki vapaaehtoistyötä Thaimaassa. Viimeinen artikkeli (XI) puolestaan käsitteli 

suomalaista perhettä, joka oli ottanut kummilapsikseen alaikäisiä afghanistanilaisia 

turvapaikanhakijoita. Syksyllä 2017 pakolaisuus oli vielä tärkeä media-aihe, joka 

saattaa olla osasyynä ylläolevien juttuaiheiden valikoitumiseen. 

 

Kaikkia tämän kehyksen juttuja yhdisti se, että ne oli tehty suomalaisen, valkoisen 

henkilön näkökulmasta: artikkeleissa korostettiin, että kulttuurinen vaihto rikastutti 

heidän elämäänsä. Afghanistanilaiset turvapaikanhakijanuorukaiset olivat mukana 

itse haastatteluissa, mutta kahdessa muussa artikkelissa ei niissä kuvallisesti 

esiintyvien rodullistettujen henkilöiden tarinoita tai mielipiteitä kuultu. Kuten 

aiemmassa analyysissani, myös näistä artikkeleista löytyi esimerkkejä, rinnastuksia 

ja iskulauseita. Juuri auttamisen iloon, ja siihen liittyvään elämän rikastumiseen 

liittyviä viittauksia löytyi tekstistä runsaasti. Tässä esittelen muutamia asiaa 

havainnollistavia sitaatteja:  

 

Minna auttaa maahanmuuttajia kotiutumaan, Auli ja Sakari lähtivät eläkkeellä 

thaimaalaiseen kylään rakentamaan ja opettamaan. Vapaaehtoistyö ilahduttaa muita 

– ja itseä. (X) 

 

Uudet läheiset ihmissuhteet ja afghaanikulttuuriin tutustuminen ovat rikastuttaneet 

myös vanhempien elämää. 
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– Elämäämme on tullut lisää tunteita, kuten mieheni asian ilmaisee, Laura sanoo. 

(XI). 

 

Piritta Hagman, 38, tapasi Keniassa kummilapsensa Bridgetin. Matkan jälkeen Piritta 

alkoi miettiä myös oman elämänsä tärkeysjärjestystä. (IX) 

 

Näissä jutuissa ongelmalliseksi muodostuu se, että niissä ei-valkoiset ihmiset 

rinnastetaan vahvasti avuntarvitsijoiksi. Koska avun kohteet, ei-valkoiset ihmiset, 

ovat jutuissa sivuosissa, ei heille anneta myöskään mahdollisuutta haastaa tätä 

käsitystä, eikä sitä, kokivatko he avun itse tarpeelliseksi ja rikastuttavaksi vai ei. 

Kenialaista kummilasta käsittelevässä jutussa tosin lapsen äiti totesi, että apu oli 

heillä otettu kiitollisina vastaan. 

 

Myös juttujen yhteydessä olevista kuvista piirtyy kuva iloisesta avunannosta: 

kaikkien artikkeleiden yhteydessä esiintyy avunantaja (jutun valkoinen päähenkilö), 

yhdessä hymyillen autettavien, ei-valkoisten ihmisten kanssa. 

 

Vaikka avunanto on lähtökohtaisesti aina positiivinen asia, on myös syytä pohtia, 

ruokkiiko tämänkaltainen, lähinnä auttajan näkökulmasta kirjoitettu juttu niin sanottua 

valkoisen pelastajan kompleksia (white saviour complex). Termin popularisoi vuonna 

2012 yhdysvaltalainen kirjailija Teju Cole The Atlantic-lehdessä8  julkaistussa 

kriittisessä kannanotossaan hyväntekeväisyyskampanja Kony2012 -vastaan.  Tällä 

populaarikulttuurissa esiintyvällä ilmaisulla tarkoitetaan asetelmaa, jossa valkoinen 

ihminen auttaa ei-valkoista ihmistä tarkoituksenaan “pelastaa” autettava henkilö. 

Valkoisen pelastajan kompleksiin kuuluu myös ajatus siitä, että apua tarjotaan 

lähinnä valkoisen avunantajan ehdoin, hänen emotionaalisia tarpeita tyydyttääkseen.  

 

Tarkoitukseni ei ole arvottaa aineistossa esiintyvien avunantajien tarkoitusperien 

oikeellisuutta tai heidän apunsa vaikutusta. Koen kuitenkin relevantiksi pohtia, 

 
8 https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/the-white-savior-industrial-complex/254843/, luettu 

17.05.2019 
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ovatko tämänkaltaiset artikkelit omiaan vahvistamaan asetelmaa, jossa tietyt ei-

valkoiset ihmiset rinnastetaan avuntarvitsijoiksi. 

 

Jos tätä kehystä peilaa aiemmin esiteltyyn tapaa kehystää aasialaiset naiset 

jonkinlaisiksi uhreiksi, luovat nämä artikkelit kuvaa suomalaisista ja tässä 

tapauksessa maahanmuuttajien suhdetta pelastuksen molemmilta puolelta. 

Valkoiset suomalaiset, ja oikeastaan koko Suomi on jutuissa asetettu sellaiseen 

valoon, joka voi jollain tavalla auttaa maahanmuuttajia: työllistymään, sopeutumaan 

tai löytämään onnen. Horsti toteaa jo vuonna 2000-kerätyssä aineistossaan, että 

Suomi esitetään jonkinlaisena turvasatamana (Horsti 2005 & 2002, 226 &119). 

Suomalaisten kuva Suomesta onkin hyvin myönteinen. Monen lapsuus on värittynyt 

mantranomaisesta iskulauseesta: on lottovoitto syntyä Suomeen, ja näin meillä on 

myös varaa auttaa muita. 

 

7.3. Pohdintaa inklusiivisesta suomalaisuudesta 

Tässä tutkimuksessa löytämäni hallitsevat kehykset koskivat hyvin pitkälti 

maahanmuuttajia. Mutta entä syntyperäiset, ei-valkoiset suomalaiset?  

Etnisten taustojen avaaminen on luonnollinen osa maahanmuuttoa koskevia 

tarinoita, mutta halusin tarkastella laajemmin kaikkia ei-valkoisia koskevia 

representaatioita myös niiden ihmisten osalta, jotka oletettavasti olivat Suomessa 

syntyneitä.  

Kuten luvussa viisi totesin, yhä useammat ei-valkoiset ihmiset kokevat olevansa 

täysin suomalaisia. Minkälaisia merkityksiä heidän ihonvärille tai etnisyydelle 

annettiin, tai oltiin antamatta? Toisin sanoen minua kiinnosti Hubaran ajatusta 

lainaten, että esitettiinkö artikkeleissa “syitä” niissä esiintyvien ihmisten ihonvärille. 

 

Valtaosassa jutuista jollain tavalla mainittiin henkilön etninen alkuperä, oli hän 

maahanmuuttaja tai ei. Aineiston 37:sta artikkelista 26:ssa henkilön etninen alkuperä 

mainittiin jollain tavalla.  

Vuoden 2017 sisällöissä ei-valkoisten ihmisten sukujuurien avaaminen miellettiin siis 

jollain tasolla tärkeäksi, ja olennaiseksi tiedoksi heistä. Tämä tukee Dyerin (1997) 

näkemystä siitä, että valkoisuus mielletään edelleen ihmisyyden standardiksi – tässä 
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tapauksessa suomalaisuuden normaaliksi esiintymismuodoksi. Mikäli löydetyissä 

jutuissa esiintyi myös valkoinen henkilö, ei heidän juuria tai etnistä alkuperää 

nimittäin mainittu yhdessäkään tapauksessa. Mitä jos joku heistä olisi ollut vaikka 

puoliksi ruotsalainen? 

 

Jo vuonna 2008 Simola ja Rastas (2008, 173) totesivat, että inklusiivisestä 

suomalaisuudesta ei siihen aikaan voitu keskustella irrallaan 

maahanmuuttajuudesta, vaan keskustelut ihonväristä linkittyivät vahvasti 

maahanmuuttajakeskusteluun. Näin ollen he pitävät juurien avaamista eräänlaisena 

kiertoilmaisuna ihonvärille. Tämä näkyi minusta selkeästi aineistossa, jossa 

oletettavasti syntyperäistenkin suomalaisten ihonväriä avattiin paikoitellen 

käsittelemällä heidän etnistä alkuperäänsä.  

 

Kaksi aineistoni jutuista kertoivat esimerkiksi kukin omista näkökulmistaan perheiden 

tarinaa, joissa esiteltiin äitejä ja heidän ei-valkoisia lapsiaan. Vaikka jutut olivat 

sävyltään naistenlehdille tyypillisesti hyvinkin positiivisia, avattiin lapsen poikkeavaa 

ihonväriä sukujuuria avaamalla: 

 

Mieheni on kotoisin Ghanasta, ja tytön toiset nimet tulevat mieheni suvun perinteitä 

kunnioittaen: Naa tarkoittaa kuningatarta ja Ayeley on perheen ensimmäisen tytön 

nimi. (XII) 

 

Hän on näyttänyt pojalleen valokuvan isästä ja äidistä yhdessä ja kertonut, että jokin 

päivä he voivat matkustaa Afrikkaan ja nähdä, mistä Vincent on kotoisin (XII).  

 

Minnan hartain toive on, että ihmiset näkisivät hänen pojassaan muutakin kuin värin 

– vaikka sen, että Vincent rakastaa eläimiä (XII) 

Samaisessa artikkelissa poika rinnastettiin väliotsikkotasolla myös “Sambian 

tuliaiseen”. 

 

Yllä olevissa jutuissa lapset esiteltiin välillisesti heidän äitiensä kautta, mutta 

esimerkkejä etnisen taustan nostamisesta löytyi myös jutuista, joissa ei-valkoista 

henkilöä haastateltiin suoraan. Eräs erilaisia tunnettuja suomalaisia naisia juhlistava 

artikkeli haastatteli Maija Mattilaa, jonkin verran julkisuudessa esiintyvää ei-valkoista 
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down-mallia. Mattila oli jutun yhdeksästä naisesta ainoa ei-valkoinen, ja myös ainoa 

henkilö, jonka vanhempien alkuperämaa mainittiin. Aineistoni sisälsi myös 

haastattelun vuonna 1995 miss Suomeksi kruunatusta Lola Odusogasta. Artikkelissa 

käsiteltiin laajasti Odusogan nigerialaisia sukujuuria.  

 

Vaikka jutut eivät sinällään sisältäneet mitään inklusiivisen suomalaisuutta 

kyseenalaistavaa, vaan päinvastoin jopa varmasti pyrkivät siihen, on silti 

kiinnostavaa pohtia, kuinka usein haastateltavat ovat itse ottaneet etnisen taustansa 

esille, ja kuinka paljon nämä maininnat liittyvät toimittajan kysymyksiin. Tulevatko 

missieyden kautta tunnettuuteen yli 20 vuotta sitten nousseen Odusogan 

haastattelut tulevaisuudessakin sisältämään maininnan siitä, että hänen toinen 

vanhempansa on muualta kotoisin? Haastattelussa Odusoga itsekin toteaa, että 

ihonvärillä on suuri merkitys siinä, miten hänet nähdään:  

 

Tässä työssä tulee helposti lokeroiduksi tietynlaiseksi, vaikka jokaisella on oma 

erityinen tarinansa. Oma missipolkuni kulminoituu ihonväriini, se erottaa 

kokemukseni muista (XVI). 

 

Inklusiivinen suomalaisuus ei toisaalta tarkoita sitä, että etnistä taustaa ei saisi 

mainita lainkaan eikä missään kontekstissa. Olennaista ei olekaan pyrkiä malliin, 

jossa etnisyyden mainitseminen olisi jotenkin tabua, tai automaattisen 

epäinklusiivista. Naistenlehtien tarinallisille juttutyypeille on ominaista avata 

haastateltavien henkilöiden historiaa yksityiskohtaisestikin.  

Sen sijaan ohjaisin toimittajia pohtimaan jokaisen haastateltavan ja jutun kohdalla, 

että onko tieto todella olennainen jutun teeman kannalta. Etnisen taustan tai juurien 

mainitsematta jättäminen kuitenkin viestii lukijalle, että tieto ei välttämättä ole 

olennainen – valkoisia ihmisiäkin haastateltaessa ei läheskään aina ole olennaista 

esitellä, mistä heidän sukujuuret ovat peräisin. Tällaisiakin juttuja löytyi aineistosta; 

kymmenessä jutussa, jossa ei-valkoinen ihminen esiintyi pääosassa ei mainittu 

henkilön etnisyyttä lainkaan. Näiden artikkeleiden aiheet koskivat laajaa skaalaa eri 

asioita: parisuhteita, treeniä, ja perhettä, siis hyvin tavallisia, ihmisiä koskettavia 

asioita. 
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Analyysin yhteenvetoa 

Kokonaisuudessaan syksyn 2017 naistenlehtien sisällöt olivat melko kirjavia. 

Ensimmäinen havaintoni oli, että ei-valkoisia ihmisiä näkyi lehdissä enemmän 

kuvallisesti kuin artikkeleiden pää- tai sivuhenkilöinä. Lehtien lukijaprofiileja 

tarkastelemalla myös selvisi, että kuvallisesti kaikista etnisesti monimuotoisimpia 

sisältöjä luotiin nuorille, kaupunkilaisille kohderyhmille – siis sellaisille ihmisryhmille, 

joilla voi olettaa olevan enemmän henkilökohtaista kosketuspintaa etnisesti 

moninaisiin ihmisiin. Ei-valkoisia ihmisiä näkyikin eniten Gloria, Demi- ja 

Cosmopolitan-lehdissä, ja vähiten vanhemmalle, ei kaupunkilaiselle väestölle 

suunnatuissa Viva, Kotilääkäri- ja Oma Aika -lehdissä. Näin ollen muotilehdissä 

kuvasto näyttäytyi kaikista värikkäämpänä, vaikka niissä onkin tyypillisesti suhteessa 

enemmän kuvasivuja kuin joissain muissa aineiston aikakausilehdissä. 

 

Ei-valkoisia ihmisiä koskevia tekstejä tarkasteltaessa representaatiodiversiteetistä ei 

löytynyt yhtä suoraa korrelaatiota lehtien kohderyhmien asuinpaikkoihin ja ikään, 

paitsi Demi-lehden kohdalla. Suhteuttamalla kuvien ja artikkeleiden määrä syksyllä 

2017 ilmestyneiden numeroiden määrään Demissä näkyi kaikista vahvin 

representaatiodiversiteetti. Nuoremmat suomalaiset ovat kasvaneet paljon 

monimuotoisemmassa Suomessa, ja heille myös tehdään etnisesti monipuolisempia 

sisältöjä. 

 

Koska aineisto kattoi lopulta niin kapean ajankohdan, ja ei-valkoisia ihmisiä koskevia 

tekstejä löytyi niin vähän (37 kappaletta), en voinut selvittää tyyppiesimerkkejä ei-

valkoisten ihmisten kuvauksista. Sen sijaan syvennyin teksteihin kehysanalyysin 

keinoin selvittääkseni, toistuiko niiden sisällöissä joitain tiettyjä tapoja puhua ei-

valkoisista ihmisistä, tai atribuoitiinko heille kehysten myötä tietynlaisia identiteettejä. 

Vaikka kokonaisuudessaan juttuskaala oli laaja, löytyi aineistosta silti kaksi toistuvaa 

kehystä. Molemmat kehykset liittyivät omilla tavoillaan maahanmuuttajiin, tai 

ulkomaalaisiin ihmisiin.  

 

Pöyhtärin aineistosta paljastui neljä eri tapaa artikuloida maahanmuutto ja etninen 

moninaisuus. Heidät artikuloitiin uhkiksi, hyödykkeeksi, uhreiksi tai juhlinnan 

kohteiksi (Pöyhtäri 2014, 13). Tämän tutkimuksen aineiston perusteella vaikuttaa, 
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että naistenlehdet suhtautuivat ei-valkoisiin ihmisiin positiivisesti. Erityisesti 

sopeutumis-kehyksen artikkelit esittivät kohteitaan rohkeina ja samaistuttavina, siis 

tietyllä tavalla juhlinnan kohteina. 

 

Toisaalta useat jutut sortuivat haitallisten stereotypioiden viljelyyn – mikäli joku 

muodostaisi näkemyksensä kaakkoisaasialaisista naisista näiden juttujen 

perusteella, syntyisi heistä helposti kuva pelastusta tarvitsevina yksilöinä. 

Ajatus maahanmuuttajaryhmien esittäminen journalismissa jonkinlaisina uhreina saa 

myös Pöyhtärin tuloksien lisäksi tukea mm Haaviston (2011, 97) ja Raittilan (2002, 

31) löydöksistä. 

 

Kuitenkin aineiston kenties kiinnostavampia havaintojani oli, että syksyn 2017 

naistenlehtien sisällöissä ei-valkoinen ihminen oli usein maahanmuuttaja, tai hänet 

rinnastettiin ainakin osittain muualta tulleeksi: yhdessä artikkelissa puoliksi 

sambialaisesta pojasta puhuttiin jopa “tuliaisena”, vaikka hän oli Suomessa syntynyt. 

Ei-valkoisten ihmisten etnisen taustan avaaminen koettiinkin relevantiksi ja lukijaa 

kiinnostavaksi: löydetystä 37:sta jutusta 27:ssä mainittiin jollain tavalla henkilön 

etninen alkuperä. Tämä tulos ohjasi minut pohtimaan inklusiivista suomalaisuutta, ja 

ihonväreihin liittyviä piileviä normeja. Se, että henkilö on ei-valkoinen, ei tee hänestä 

maahanmuuttajaa, mutta toisaalta myös maahanmuuttaja voi olla suomalainen, 

vaikka ei olisikaan syntynytkään Suomessa. Käsitykseni mukaan sellaiset artikkelit, 

jotka eivät ottaneet kantaa haastateltavien henkilöiden etnisyyteen myös 

normalisoivat ei-valkoisuutta lukijoiden silmissä. 

 

Suomi on tulevaisuusprofessori Markku Wileniuksen mukaan Länsi-Euroopan 

homogeenisin maa ulkomaalaisväestönsä suhteen9, mikä 

osaltaan saattaa selittää tutkimuksen tuloksia. Valtaosalla suomalaisista ei 

vielä välttämättä ole suoraa kontaktia ei-valkoiseen ihmiseen – ei myöskään 

aineiston juttuja kirjoittavilla toimittajilla. Suomi on kuitenkin yhä etnisesti 

moninaisempi, joten suomalaiset voivat myös näyttää muiltakin, kuin 

valkoisuuden tyyppiesimerkeiltä. 

 
9 https://yle.fi/uutiset/3-10905769?fbclid=IwAR1bn5z9mzqVm_1WrdfRD6zOQ73CyBKQMcrpglgRFdTXgkQ3ZHa-Wx6-cO8, luettu 

09.08.2019 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tarkoituksenani tässä tutkimuksessa oli selvittää, miten ei-valkoisia ihmisiä  

representoitiin suomalaisessa naistenlehdistössä syksyllä 2017 tarkastelemalla sekä 

kuvallisien representaatioiden määrää että tekstillisten sisältöjen laatua. 

 

Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen ajankohtana 

naistenlehdistö sisälsi määrällisesti huomattavan paljon enemmän representaatioita 

valkoisista, kuin ei-valkoisista ihmisistä: kirjoitettuja juttuja löytyi ainoastaan 37 

tuhansien sivujen joukosta. Lopputulos ei ole yllättävä, mutta tulos antaa kuitenkin 

hyvän kuvan ajasta, jossa syksyllä 2017 elettiin.  

 

Vaikka juttuja oli vähän, löytyi aineistosta kuitenkin kaksi toistuvaa kehystämistapaa 

suhteessa rodullistettuihin ihmisiin. Mediateksteissä käytetyt kehykset ja kielikuvat 

luovat tietynlaisen kuvan todellisuudesta, joten ne myös vahvistavat tai kumoavat 

stereotypioita. Stereotypialla tarkoitetaan niitä muutamia yksinkertaisia, muistettavia 

ja laajasti tunnistettavia piirteitä tai ominaisuuksia, joita jollain henkilöllä tai ryhmällä 

on tai oletetaan olevan. Kun ihmistä tai ihmisryhmää stereotypisoidaan, heidän 

persoonansa ja olemuksensa pelkistetään näihin oletettuihin ominaisuuksiin (Hall 

1999, 248). Stereotypiointi onkin väline, jolla erilaisuus kiinnitetään (fixing difference) 

ihmiseen.  

Toistuvat kehystämisen mallit ovat lähtökohtaisesti ongelmallisia, mikäli ne koskevat 

suppeita ihmisryhmiä, tai mikäli niin kuin Suomen kontekstissa, suurella osalla 

väestöä ei välttämättä ole suoraa henkilökohtaista kosketusta muun värisiin kuin 

valkoisiin ihmisiin. Näin, vaikka jutut olisivatkin sävyltään positiivisia. Naistenlehdille 

onkin tyypillistä esitellä ihmisiä henkilökuvien ja haastattelujen kautta, ja nämä 

henkilökuvat ovat harvoin sävyltään negatiivisia.  

 

Toisin kuin Suomessa, värillisten naisten (women of color) representaatioita 

yhdysvaltalaisessa naistenlehdistössä  on tutkittu paljon etenkin Yhdysvalloissa. 

Aihetta tutkivassa artikkelissaan Juanita Covert toteaa, että naistenlehdet saattavat 

myös hyödyntää niin sanottua käänteistä stereotypiointia sivuillaan. Naistentien 

sisällöt esittävät tyypillisesti työelämässään tai henkilökohtaisessa elämässään 
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menestyneitä naisia, ja näin ollen ei-valkoisia naisiakin saatetaan esittää juuri 

käänteisellä sterotypioilla lukijoille (Covert 2008, 234). Tämän suuntaisiin tuloksiin 

päätyivät myös Haavisto (2011) ja Pöyhtäri (2014). Tällaisia käänteisiä stereotypioita 

edustavia juttuja löytyi aineistosta useita. Silti useat jutut sortuivat negatiivisten 

stereotypioiden viljelyyn, kuten luvussa 7 esitinkin. 

 

Hujasen (2009) mukaan aikakausilehtien journalismilla on nykyisin kaksi tärkeää 

tavoitetta. Joko niiden tarkoitus on tehdä lukijoitansa kiinnostavaa, myyvää sisältöä, 

tai sitten lukijaa yhteiskunnallisesti palvelevaa journalismia. Koska suomalaisessa 

kontekstissa voi olettaa, että suurin osa naistenlehtien lukijoista on valkoisia, ovat 

tällöin käänteisstereotypiointi ja esimerkiksi ei-valkoisen haastateltavan henkilön 

etnisyyden kertomatta jättäminen tietynlainen yhteiskunnallinen kannanotto. 

Journalistit viestivätkin aina myös arvoista faktojen lisäksi (McNair 1998, 46).  

 

Näitä loppupäätelmiä kirjoittaessani aineiston keruusta on ehtinyt jo vierähtää kaksi 

vuotta, ja etenkin keskustelu suomalaisuudesta ja sen määrittelystä on mennyt 

eteenpäin. Elämme globalisoituneessa maailmassa, jossa toisaalta jopa 

etnonationalistiset näkökulmat ovat alkaneet uudelleen nostamaan päätään. Vuoden 

2019 poliittisessa kentässä käydään paljon keskustelua siitä, miten suomalaisuus 

tulisi määritellä.  

Se, ruokkiiko naistenlehdistö aktiivisesti inklusiivisen suomalaisuuden narratiivia on 

pitkälti arvoihin perustuvaa toimituksellisten päätösten tulosta. Toimittajien työtä 

leimaa tänä päivänä kiire, vähentyneet resurssit sekä heidän työpaikkansa 

vakiintuneet työ- tai toimintatavat, mutta heillä on silti pitkälti vapaus valita 

otsikkonsa, sanavalintansa tai nostonsa. Toimittajalla onkin usein valta päättää 

juttuaiheidensa näkökulmista, sekä niissä nostettavista puheenvuoroista (Simola & 

Rastas 2008, 17). 

 

Keskeinen kysymys koko tutkimuksen aihetta pohtiessa onkin se, että mikä on 

sopiva määrä ei-valkoisten ihmisten representaatioita naistenlehdistössä. Jos 

ajatellaan, että Suomessa olisi n. 150 000 ei-valkoista ihmistä, tällöin heidän osuus 

väestöstä olisi noin kolmen prosentin suuruinen. Löydöksissäni suurin osa 

naistenlehdissä nähdyistä ei-valkoisten ihmisten representaatioista sijoittui yhdeksän 
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ja kahden prosentin välille. Voimmeko siis ajatella, että lehdet ovat jo tarpeeksi 

monimuotoisia ja monipuolisia? 

 

Ainakaan toimittaja- ja mediapersoona Ronja Salmen mielestä ei voi. Vuonna 2018 

julkaistussa kolumnissaan hän laski suomalaisten naistenlehtien kansikuvat 

kokonaisen vuoden ajalta, etsien niistä poceja, siis ei-valkoisia ihmisiä. Hänen sai 

tuloksekseen 2,6%, joka vastaa tämän tutkimuksen keskiarvoa lehtien kuvallisesta 

representaatiodiversiteetistä. Salmen mukaan prosenttiluku kuitenkni antaa “aika 

surkean kuva suomalaisuudesta” 10. Kannanotto on arvopohjainen, ja monet 

kysymykset tämän tutkielman lopussa ohjaavatkin pohtimaan tuloksiani jonkinlaisen 

arvopohjan kautta. Mediarepresentaatioissa on kyse todellisuuden tai tietyn 

maailman heijastamisesta, mutta myös arvoista, joita kohti yhteiskuntaa halutaan 

ohjata. Suomen väestö diversifioituu entisestään tulevaisuudessa muun maailman 

tavoin. Mitä nopeammin pystymme mieltämään “tavallisen suomalaisen ihmisen” 

muuksi kuin valkoiseksi ihmiseksi, sitä eri yleisöjä palvelevampaa 

journalismikulttuuria voimme rakentaa, ja sitä paremmin voimme vaikuttaa 

positiivisesti täällä asuvien ei-valkoisten identiteettien muodostumiseen suhteessa 

suomalaisuuteen. 

 

Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisikin representaatiodiversiteetin 

selvittäminen nyt: miltä näyttäisi vaikkapa syksyn 2019 naistenlehdistön tilanne?  

Paljon on ehtinyt tapahtumaan vuoden 2017 jälkeen. Lisääntynyt mediakeskustelu 

etnisestä diversiteetistä on epäilemättä nostanut asian esille myös lehtien 

toimituksissa. Ja suunta vaikuttaa olevan muuttumaan päin – ainakin 

silmämääräisesti kuvalliset representaatiot ei-valkoisista ihmisistä ovat lisääntyneet 

muutamassa lyhyessä vuodessa, etenkin nuoremmille ja kaupunkilaisille 

suunnatuissa lehdissä (mm. Demi, Trendi). 

Tätä tutkimusta vastaavan aineiston laajuutta olisi mielenkiintoista venyttää 

koskemaan kokonaista vuotta: näin tutkijalle syntyisi parempi kuva lehden 

todellisesta representaatiodiversiteetistä. Tämänkin tutkimuksen ulkopuolelle jäi 

 
10 https://www.hs.fi/nyt/art-2000005797067.html , luettu 09.08.2019 
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paljon vuoden 2017 lehtinumeroita, jotka sisälsivät sekä kuva- että tekstitasolla 

representaatioita ei-valkoisista ihmisistä.  

 

Menetelmällisesti olisi ollut myös hedelmällistä, joskin työlästä, laskea aineistosta 

kaikki yli 150 sanaa sisältävät jutut, jolloin löydettyjen artikkelien todellista 

suhteutumista rodullistettuja ihmisiä koskeviin artikkeleihin olisi voitu laskea tarkasti. 

Myös kuvallisiin sisältöihin olisi kiinnostavaa soveltaa tämän tyyppistä määrällistä 

laskentatapaa mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa. 
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LIITTEET 

Kaikki syksyllä 2017 löydetyt jutut, joissa oli pää- tai sivuosassa ei-valkoinen 

ihminen. 

Mediatalo Lehti Numero Otsikko Sivunrot 

Mainitaanko 

etnisyys 

A-Lehdet K&T 10/2017 Terve suhde! 77 ei 

A-Lehdet K&T 10/2017 Pinkki Pantteri 28–35 ei 

A-Lehdet K&T 12/2017 Huippunopea kukkaistyttö 16 kyllä 

A-Lehdet K&T 12/2017 Kroppa vahvaksi joka iässä 36–37 ei 

A-Lehdet Eeva 12/2017 

Gita Kadambi: "Olen aina 

ollut utelias kokemaan 

uutta" 13–16 kyllä 

A-Lehdet Kotivinkki 21/2017 Näe se hyvä, joka sinulla on 90 kyllä 

A-Lehdet Kotivinkki 22/2017 Pohjantähden alla 65 kyllä 

A-Lehdet Demi 11/2017 

Hyvät treffit syntyvät 

vahingossa 54–55 ei 

A-Lehdet Trendi 09/2017 Itsensä pelastaja 72–75 kyllä 

Otavamedia Anna 40/2017 

Elämäämme on tullut lisää 

tunteita 34–37 kyllä 

Otavamedia Kaksplus 8/2017 Vaikeuksien kautta äidiksi 26–28 kyllä 

Otavamedia Kaksplus 10/2017 Syli täynnä lämpöä 52 kyllä 

Otavamedia Anna 39/2019 

Aloin miettiä, mikä 

elämässäni on tärkeintä 34–38 kyllä 
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Otavamedia Kotiliesi 21/2019 

Miksi et halua tykkäyksiä, 

Arundhati Roy? 14 kyllä 

Otavamedia Kotiliesi 23/2017 

Parisuhde on jäänyt vähälle 

huomiolle 8–12 ei 

Otavamedia Kotiliesi 25/2017 

Malja suomalaiselle 

naiselle 60–79 kyllä 

Sanoma Me Naiset 31/2017 Kahden tulen välissä 44–48 kyllä 

Sanoma Me Naiset 32/2017 

Välillä olin huolissani 

Sampon juomisesta 22-25 ei 

Sanoma Me Naiset 36/2017 

Olisin kaivannut isäni 

viisautta 22–25 kyllä 

Sanoma Me Naiset 43/2017 Sano se itse! 45 ei 

Sanoma Me Naiset 43/2017 Suomalainen unelma 48–53 kyllä 

Sanoma Me Naiset 45/2017 

Teen tasan sitä, mikä 

tuntuu kivalta 10–13 kyllä 

Sanoma Me Naiset 45/2017 

Lapsen kanssa kasvaa 

samallaitsekin 24–27 ei 

Sanoma Me Naiset 46/2017 Etä-äiti 52–57 kyllä 

Sanoma Me Naiset 52/2017 Afromuodin suunvuoro 12 kyllä 

Sanoma Me Naiset 52/2017 Ei kenenkään palvelija 20–23 kyllä 

Sanoma 

Kodin 

Kuvalehti 17/2017 Kaukana kotoa 34–41 kyllä 

Sanoma 

Kodin 

Kuvalehti 17/2017 Hyvä teko, hyvä mieli 80-84 kyllä 

Sanoma 

Kodin 

Kuvalehti 18/2017 

Luvassa lämmintä & 

värikästä 74–81 kyllä 

Sanoma E.T 17/2017 

Erilaisuutemme oli selvää 

alusta asti 10–14 kyllä 
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Sanoma E.T 17/2017 Unelma muutti meille 43 ei 

Sanoma E.T 19/2017 Lapsiaan ruokkiva isä 98 ei 

Sanoma E.T 21/2017 

Koti-ikävä tulee aina 

olemaan osa elämääni 36–39 kyllä 

Sanoma Meidän Perhe 12/2017 Aina on toivoa 13–18 kyllä 

Sanoma Gloria 8/2017 

Sukulaissielut löysitvät 

toisensa 34–37 kyllä 

Sanoma Gloria 9/2017 Muodon muuttaja 89–91 kyllä 

Sanoma Cosmopolitan 12/2017 JHUD 22–27 ei 
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